


Intervenció General 
 
Donar compte de: 
 
3.- Decret de la Presidència que resol prorrogar els terminis de pagament del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
 
Ratificació de: 
 
4.- Decret de la Presidència que resol deixar sense efectes el desplegament de la 
segona fase complementària del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
 
Dictamen 
 
5.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment determinades modificacions en les 
Ordenances Fiscals de la Diputació de Barcelona. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
6.- Dictamen que proposa extingir, per mutu acord, el dret d’usdefruit sobre el Pavelló 
Cambó del recinte de la Maternitat, constituït a favor del Consorci de Comunicació 
Local, mitjançant conveni de data 9 de febrer de 1999. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
General de l’Organisme de Gestió Tributària, proposada per la Junta de Govern de 
l’ORGT. 
 
8.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
9.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Dosrius, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
10.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Moià, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
11.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i 
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
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12.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
13.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de  Santa Eulàlia de Ronçana, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 
 
14.- Dictamen que proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Torelló, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar inicialment la separació del Consorci de Formació i 
d’Iniciatives Cercs-Berguedà per tal de fer efectiva la separació amb data 1 de gener 
de 2013 i sotmetre aquests acords de separació al tràmit d’informació pública. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
16.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la normativa reguladora per a 
l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Sr. M.S.B., propietari de la finca El Presseguer, situada al 
terme municipal de Sant Martí de Centelles, per al manteniment d’una torre de guaita i 
altres actuacions de prevenció d’incendis forestals al parc natural del Montseny. 
 
II.-  PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- MOCIÓ que presenten els grups politics de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA-E i ERC-AM 
de la  Diputació de Barcelona, de rebuig a l’avantprojecte de reforma de llei educativa 
impulsada des del govern de l’estat espanyol, que pretén un sistema educatiu 
segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la 
igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.  
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Prèvia declaració d’urgència per part de la majoria absoluta dels membres de la 
Corporació es proposa l’aprovació del següent Dictamen 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
2.- Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia de l’Il.lm. Sr. Alberto 
Fernández Díaz al càrrec de Diputat i de la renúncia anticipada de la Il.lma. Sra. Maria 
Angeles Esteller Ruedas. 
 
3.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i  
pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern. 
 
4.-  Precs. 
 
5.-  Preguntes.  
 
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 29 
de novembre de 2012. 
 
El Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de 
novembre de 2012, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
2.- Dictamen de data 5 de desembre de 2012, que proposa aprovar inicialment el 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona, el seus annexos i les seves 
Bases d’Execució per a l’exercici 2013. 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en 
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta 
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les 
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella 
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local. 
 
Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria 
pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents: 
 
El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 
pròpia Corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, i per les previsions de 
despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local S.L., de conformitat amb 
allò previst a l’article 168 del TRHL. 
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L'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la Corporació, conforme 
determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL. 
 
L'acord d'aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que s'integren en el 
pressupost general, no podent aprovar-se cap d'ells separadament. 
 
Aprovat inicialment el pressupost general i d'acord amb l'article 169.1 del TRHL, 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un 
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant del Ple. 
 
El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà del termini d'un mes 
per a resoldre-les. 
 
El pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona en els termes que estableix l’article 169.3 del TRHL. 
  
Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de 
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans 
referit. 
 
El pressupost entrarà en vigor en l'exercici 2013, un cop publicat en la forma ja citada. 
 
La còpia del pressupost haurà d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des 
de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
El pressupost general conté, per a cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, els 
estats de despeses i d'ingressos, les bases d'execució i els annexos, i la resta de la 
documentació prevista al TRHL. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, el pressupost general s’acompanya del Pla Estratègic de Subvencions 
previst per a l’exercici 2013. 
 
Cadascun dels pressupostos que s'integren en el pressupost general s’aprova sense 
dèficit inicial. 
 
L'estructura pressupostària aplicable és la que s'estableix a l'Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i a la qual s'adapta el pressupost per programes. 
 
El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2013 
compleix el principi d'estabilitat i la regla de la despesa definits en els articles 3 i 12  de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,    
en la seva aplicació a les entitats locals, com es desprèn de l’informe de la Intervenció 
General, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que 
s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 
168.4 del TRHL. 
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El pressupost de la Diputació inclou una dotació diferenciada amb caràcter de fons de 
contingència, com ve exigit per l’article 31 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Les previsions del capítol 1 de l'estat de despeses del pressupost general de la 
Diputació de Barcelona han estat calculades d'acord amb allò previst al Projecte de 
Llei de Pressupostos Generals de L'Estat per a 2013, és a dir, sense increment de les 
retribucions respecte de les vigents a 31 de desembre de 2012. En el mateix sentit no 
s’han previst aportacions al pla de pensions. 
  
Vistes les disposicions legals abans citades i tota vegada que el pressupost s'adapta en 
la seva estructura i contingut a la normativa legal vigent. 
 
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
4477/2012, de data 31 de maig de 2012 i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que estableixen l'article 112 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 164 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), i d'altra normativa vigent, el Pressupost General de la 
Diputació  de Barcelona per a l'exercici de 2013, amb el contingut que resulta de l’Annex I 
que s’acompanya, que en termes consolidats puja fins a set-cents quaranta-un milions 
vuit-cents vint-i-sis mil nou-cents vint-i-set euros (741.826.927,00) €, i en el qual 
s’integren els pressupostos que es detallen tot seguit: 
 
 PRESSUPOST EUR 
A) Corporació 690.100.000,00
B)  Organismes autònoms dependents de la Diputació 

que a continuació es relacionen: 
 
Institut del Teatre  
Organisme de Gestió Tributària 
Fundació Pública Casa de Caritat  
Patronat d’Apostes 

 

17.550.000,00
46.000.000,00

6.000,00
2.619.000,00

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de lla 
societat pública Xarxa Audiovisual Local S.L. (XAL) 

 
15.504.827,00

 
Segon.- APROVAR inicialment la classificació orgànica del pressupost General, 
integrada per 69 centres gestors, més quatre organismes autònoms i una empresa  
pública, així com la classificació per àrees i polítiques de despesa, integrada per 74 
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subprogrames en el pressupost de la pròpia Corporació, més altres quatre corresponents 
als organismes autònoms, que tenen efectes indicatius i no vinculants jurídicament. 
 
Tercer.- APROVAR inicialment les bases d'execució del Pressupost General, que 
s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als pressupostos de tots els 
organismes autònoms que en depenen, com queden recollides en l’Annex II que 
s’acompanya, així com les Instruccions sobre procediments de control de la Intervenció 
General de la Diputació Barcelona.  
 
Quart.- APROVAR de conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 126 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, les plantilles i les relacions de tots els llocs de treball degudament 
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual de la Corporació i dels 
seus organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos respectius, i la 
documentació complementària que les acompanya, com resulta de l’Annex III adjunt. 
 
Cinquè.- APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions, d’acord amb allò establert a 
l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com es recull 
en l’Annex IV adjunt. 
 
Sisè.- DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, que s’adjunta com a Annex V, 
emès per la Intervenció General amb caràcter independent i que s’incorpora al previst 
a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del 
Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva 
aplicació a les entitats locals, el resultat del qual és de compliment.  
 
Setè.- EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província Barcelona i la seva fixació al tauler d'edictes de la 
Corporació, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
La Presidència dóna l’ús de la paraula al Diputat President de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, Sr. Rossinyol, per explicar el contingut del dictamen. 
 
En aquest sentit manifesta que avui presentem a consideració del Ple de la Diputació 
els pressupostos del 2013. Aquests pressupostos han estat realitzats amb un escenari 
econòmic realment complex.  
Estem en una situació de crisi que, venim d’una situació de crisi i una crisi que sembla 
que en aquest proper any no sé si hem tocat fons, però com a mínim ens mantenim en 
el fons i, per tant, això implica una sèrie de conseqüències. Hem partit d’unes 
previsions del Govern de l’Estat amb un PIB que es contraurà, per al 2013, 
aproximadament un 0,5%, però hi ha molts analistes que diuen que fins i tot podria ser 
de l’1,5% aquesta contracció. Paradoxalment, els ingressos de la Diputació han 
crescut formalment perquè amb les dades macroeconòmiques del Govern de l’Estat, 
amb els increments impositius que es van aprovar a finals d’any i que tindran efectes, 
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també, el 2013 juntament amb l’ampliació del termini de pagament de les devolucions 
de les liquidacions del 2008 i del 2009 de les aportacions de l’Estat, que van passar de 
60 a 120 mesos, tot plegat fa que, he dit paradoxalment, disposem en aquests 
moments a la Diputació d’un increment pressupostari. 
Per altra banda, posar de manifest que, en aquest Pressupost, també continuem 
estant en uns límits d’endeutament molt satisfactoris (per sota del 75%, molt per sota 
del 75%); posar de manifest, també, que en aquests pressupostos hem hagut de tenir 
presents una sèrie d’elements, com per exemple l’increment de costos que representa 
l’IVA. Fer les mateixes coses que fèiem l’any passat ens costarà més car perquè hi 
hagut aquest increment de l’IVA, que per altra banda pateixen també totes les 
administracions i tots els ciutadans. Els ens locals continuen, evidentment, tenint molts 
problemes i, per tant, des de la Diputació continuaran sent una de les prioritats 
màximes en el nostre Pressupost: els ens locals, les persones que tenen més 
necessitats i a les quals es pot donar servei directament o a través dels ens locals, 
bàsicament a través dels mateixos ens locals, i amb això entraríem una mica en 
aquests objectius. El que he comentat abans són situacions de partida, en les quals 
ens trobem nosaltres i totes les administracions. 
Què hem intentat fer amb aquests pressupostos? Amb aquests pressupostos hem 
intentat, bàsicament, donar resposta al que totes les administracions estan intentant 
fer, però amb un petit diferencial, que és el que podem aportar des de la Diputació. 
Evidentment, són pressupostos que es fixen molt a donar suport als ajuntaments i a 
les persones, especialment en l’àmbit d’atenció a les persones. Això es pot veure en 
els increments que es donen, doncs, en aquesta àrea. Estem parlant d’uns increments, 
en relació amb el Pressupost de l’any passat, d’un 18%. Això demostra que és una de 
les prioritats d’aquest Govern. 
També donem resposta, amb un increment important, a l’àrea de desenvolupament 
econòmic. Creiem que en una situació de crisi també és on cal esmerçar-hi esforços i, 
en aquest sentit, també hi ha un increment, en relació amb l’any passat, 
d’aproximadament un 19,8%, i tot això, a més a més, donant suport als ajuntaments i 
donant suport (que és l’altra tercera pota, que jo crec que val la pena posar-hi molt 
d’èmfasi), amb el que pot fer la Diputació i que malauradament no poden fer moltes 
altres administracions, que és donar suport a la liquiditat dels ajuntaments. Donar 
suport des del punt de vista financer. Fins no fa massa (tots sabem) els ajuntaments, 
davant de qualsevol tensió de tresoreria, podien anar sense cap més problema a 
qualsevol entitat de crèdit i podien obtenir aquells recursos que necessitaven. Això, 
amb la crisi i amb la situació del sector públic, cada vegada és més difícil. Per tant, el 
que hem fet en aquests pressupostos (que recullen una mica la línia que ja estàvem 
portant en 2012) és fer uns esforços per millorar aquesta liquiditat. En això es podrien 
inscriure perfectament totes les actuacions que vam tenir l’any passat en relació amb 
el pla financer que es va subscriure amb diferents ajuntaments, que va permetre 
abocar-hi, donar liquiditat als ajuntaments (que aquesta era la finalitat bàsica) 168 
milions. A finals d’aquest any i fruit dels acords que havíem tingut amb diverses forces 
polítiques aquí a la Diputació, es va implementar el Pla de xoc, traslladant 20 milions el 
mes de desembre i que 20 milions més es traslladaran a les corporacions locals el 
mes de gener. Per tant, aquests són, a grans trets, els eixos fonamentals que han 
inspirat aquest Pressupost. 
Si baixem una mica a l’àmbit de les xifres, podríem considerar que el Pressupost 
General Consolidat de la Diputació per al 2013 suma un total de 741,83 milions 
d’euros. Això es desglossa en el Pressupost de la Diputació, que suma un total de 
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690,10 milions d’euros; el de l’Organisme Autònom (OA) Institut del Teatre, que és de 
17,55 milions d’euros; el del Patronat d’Apostes, que és de 2,62 milions d’euros; el de 
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), que és de 46 milions d’euros; el de la 
Fundació Pública Casa de Caritat, que és de 6.000 euros, i el de la Societat Mercantil 
Xarxa Audiovisual Local, SL, amb 15,5 milions d’euros. A nivell d’ingressos i despeses 
(perquè evidentment ha d’estar equilibrat, com no pot ser d’una altra manera), ens 
posem amb un Pressupost al nivell del Pressupost que teníem el 2007. A partir del 
2007, va haver-hi unes davallades i ens hem col·locat més o menys a aquesta alçada 
per aquesta situació que he comentat al principi. 
Si ens anem fixant en els recursos, com sempre els recursos vénen bàsicament de 
l’Estat. Els principals ingressos pressupostaris de la Diputació vénen per 
transferències de l’Estat i això és el que justifica aquest increment perquè en relació 
amb els ingressos que nosaltres hem pressupostat, que no provenen de l’Estat, sí que 
hi ha hagut unes disminucions. Si ens fixéssim en el tema de les taxes i els preus 
públics, està pressupostada una reducció de l’1,43%. Bàsicament, aquí hi ha una 
davallada important de tot el que són publicacions al BOPB que queda compensada 
pels ingressos que s’obtenen procedents del Palau Güell. Per part de les 
transferències corrents, potser resulta notable la disminució, d’abast important, de les 
transferències de la UE (un total d’1,5 milions d’euros), però això es justifica perquè 
estem en un període de final de programes i se n’han d’iniciar nous. Per tant, com que 
la UE està acabant programes, ara es produeix aquesta reducció que esperem que en 
els pressupostos següents això s’incrementi i també es redueixen ingressos 
patrimonials, bàsicament pels interessos de dipòsits i per la reducció de lloguers. 
Sabeu que una part dels ingressos (no diria que molt significativa, però sí tradicional) 
prové de lloguers que té la Diputació en diferents immobles i en això, evidentment, 
patim les mateixes dureses que el mercat immobiliari.  
Abans he comentat l’endeutament i permetin que hi faci alguna referència més. Si 
eliminem les transferències a l’Estat per la regularització de les liquidacions dels anys 
2008 i 2009, estaríem amb un nivell d’endeutament del 20,54%; si afegim aquestes, 
estaríem amb un nivell d’endeutament del 48,57%. Per tant, una situació absolutament 
sanejada. Comentar únicament que veuran que hi ha un increment notable de 
l’endeutament, 7 milions que no vam utilitzar al Pressupost del 2012, uns 33 milions 
que estan pressupostats per al Pressupost del 2013. L’explicació d’això és que, com 
que vivim en un entorn de moltes incerteses, una d’aquestes incerteses (que tots els 
municipis i totes les administracions locals patim) és què passarà amb la incorporació 
de romanents de tresoreria i si aquests romanents han d’anar destinats o no a reduir 
deute. Si pressupostem aquest endeutament, en cas de necessitat es podrien aplicar 
els romanents de tresoreria a aquest endeutament sense haver de fer coses més 
inconvenients, diguéssim, per al bon funcionament de la Diputació.  
Si ens anéssim a fixar i no per no allargar-me més perquè ja vam estar comentant tots 
els extrems del Pressupost, les xifres i, de forma més detinguda, les diferents àrees en 
la Comissió Informativa, permetin-me, per acabar, fer alguna referència a la distribució 
del Pressupost per a les diferents àrees. Aquí vull posar de manifest que, precisament 
si analitzen i comparen el pes de cadascuna de les àrees amb el Pressupost del 2012, 
veuran el pes important que té l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i això precisament 
es justifica per una d’aquestes potes de les prioritats que he comentat abans, perquè 
aquí és on s’inclouen tots els fons destinats a atorgar liquiditat als ajuntaments. Aquí hi 
ha les partides destinades a aquest línia, que considerem que és realment important. 
Línia que és important, que jo crec que compartim tots els grups aquí a la Diputació i 
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que això justifica, precisament, el document acord que estem treballant tots plegats i 
que espero (hagués estat desitjable) poder haver-lo tingut signat abans del 
Pressupost, però que per causa de la sintonia i compartir objectius (en el sentit que 
això és una prioritat important, dotar de liquiditat els ajuntaments), aquest document el 
podrem tenir conclòs (jo crec) en un termini curt de temps i que reflecteix precisament 
una solució o un intent de donar solucions a un dels problemes importants que pateix 
el món local i que nosaltres, des de la Diputació, tenim capacitat per fer-ho.  
 
El portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, demana la paraula per anunciar, en 
primer lloc, el vot favorable d’ERC a aquests pressupostos tant pels aspectes 
quantitatius que recull com per la distribució qualitativa que se’ns presenta. 
Dintre del primer grup, afegeix, el dels aspectes quantitatius, el cert és que el 
Pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2013 s’incrementa en 101,4 milions 
d’euros, un 17,2% respecte a l’any anterior i que es pot dir que aquest creixement no 
és només que sigui molt important sinó que podríem dir que és gairebé únic dins de 
l’àmbit de les principals administracions públiques del nostre país i encara més, en el 
context de recessió que ja fa anys que vivim. Aquest increment d’ingressos de 101,4 
milions es basa en dos capítols: el primer, en l’increment de transferències corrents 
(de 75,1 milions d’euros) i que representa el 67% del total dels ingressos, el segon, en 
l’increment del nou endeutament que és de 25,1 milions d’euros. 
A nosaltres ens preocupa, malgrat tot, que hi hagi una disminució molt significativa 
d’ingressos provinents de la Generalitat i també de la UE i crec que aquest és un 
aspecte que caldrà que es contempli en el futur per tal de corregir tant aviat com sigui 
possible. Tots sabem les circumstàncies en què es troba la Generalitat de Catalunya, 
que en bona part són conseqüència de les polítiques que es produeixen en el Govern 
central, però no exclusivament i per l’altra part, el fet que hi hagi una disminució de les 
aportacions de la UE també un doble origen: per una part, les mateixes polítiques de la 
UE, però per l’altra part, també, els mateixos problemes que es desenvolupen a la 
Diputació. 
De l’estructura de les despeses, el segon capítol en importància, segueix sent el 
Capítol IV, el de les transferències corrents, que s’incrementen fins al 28% i, 
lògicament, els ens locals són els grans beneficiats. Per tant, quan deia al principi en 
començar aquesta intervenció que estàvem també d’acord amb la distribució 
qualitativa d’aquests pressupostos, feia referència justament a aquest suport als ens 
locals, que considerem que és la principal funció de la Diputació. Tant el programa de 
suport al finançament municipal, que augmenta un 50,5%, que passa de ser de 71,7 
milions d’euros i que està destinat als préstecs de les entitats locals, com el pla 
complementari de suport a la solvència, que sempre és important però que, amb els 
moments que vivim, sabem que és extraordinàriament important i que la funció de 
suport que fa la Diputació als municipis s’ha convertit en absolutament imprescindible i, 
per tant, ens sembla adequat que hi hagi aquest increment dintre del programa de 
suport al finançament municipal com per la part que fa referència al programa de 
suport als serveis socials municipals, que també augmenta amb 18,6 milions d’euros. 
Nosaltres donem molt valor (i sabem que no sorprenem ningú quan diem això) a tot el 
que és el suport als serveis socials dels municipis, que pateixen per poder donar uns 
serveis mínims de qualitat de vida que repercuteixen clarament en la cohesió social 
d’aquests municipis i que en períodes de crisi es posen més en crisi que mai, es posen 
en més perill que mai. Per tant, programes de serveis socials, d’immigració i de 
teleassistència (com vam poder veure no fa encara un Plenari) en què es produeix 
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aquest esforç per part de la Diputació, ens sembla que és el que toca i ens sembla que 
ajuda a què els ajuntaments puguin, contribuir a què la qualitat de vida dels ciutadans i 
les ciutadanes del país i, per tant, dels municipis a on són, augmenti o, si més no, no 
disminueixi a conseqüència d’aquesta crisi. Voldria, també, remarcar, dintre d’aquestes 
xifres econòmiques que se’ns ha explicat fa breus moments, que l’estalvi brut 
augmenta un 36% en relació amb el 2012, passa de 112 a 152 milions d’euros i, per 
tant, se situa per sobre del 20% dels ingressos corrents, que és sens dubte una bona 
xifra. 
En l’apartat del que creiem que encara podria anar més enllà i millorar, agafant també 
un comentari en la presentació d’aquests pressupostos, que feia referència als 
romanents de tresoreria, nosaltres creiem que aquest romanents de tresoreria són 
francament importants per al conjunt dels municipis i que, per tant, el més adequat 
seria gestionar-los de manera consensuada amb totes les formacions polítiques que 
tenim representació en la Diputació. Tot i que el Govern, lògicament, estaria legitimat 
per tirar pel dret, creiem que atesa l’entesa que tradicionalment ha existit en la 
Diputació (i més en els moments en què vivim) per tal de gestionar aquests romanents, 
valdria la pena que s’obrissin converses i que aquestes converses portessin a un 
acord pel qual es pogués tenir una distribució justa i equitativa en el conjunt dels 
municipis. I igualment veiem amb una certa preocupació la reducció de programes 
com comerç, que baixa en 246.112 euros, o la planificació i gestió d’espais naturals 
protegits, que baixa en 421.092 euros. En concret, en els parcs de Collserola i 
Serralada de Marina ens sembla preocupant. Si a aquesta disminució de la planificació 
i gestió d’espais naturals protegits se suma que també es redueix el programa de 
sensibilització i divulgació ambiental en una xifra, gens menyspreable, de gairebé 
150.000 euros, veiem que les polítiques que fan referència als espais naturals, que en 
termes generals podríem dir de medi ambient i, en una part significativa, de 
sostenibilitat, no les considerem encertades, ans al contrari, creiem que s’hauria de 
produir una modificació en aquest entorn perquè realment ja estan molt ajustades les 
aportacions que es produeixen per part de la Diputació a aquests espais naturals i 
aquesta disminució, que en alguns casos pot ser quantitativament important i, en 
altres, no és quantitativament important però sí percentualment vol dir que pot situar al 
llindar de la viabilitat els serveis bàsics que es poden donar, com es el cas de la 
Serralada de Marina, on es podria arribar a veure qüestionat el fet de tenir un únic 
cotxe de bombers per a incendis eventuals que es poguessin produir o amb la velocitat 
d’accés a aquests incendis perquè en el cas que, malauradament, es produïssin, no 
cremessin més que unes poques hectàrees. Per tant, veiem que es podria produir un 
avenç en aquest terreny sense que signifiqués quantitativament un canvi substancial 
dels pressupostos i que, en canvi, podria tenir qualitativament uns beneficis molt 
elevats. Per tant, tal com he dit al principi, la nostra posició sobre aquests 
pressupostos serà afirmativa i pensem que és tota una sort que el Pressupost que es 
pugui presentar, tingui un increment substancial dels diners a distribuir. 
 
A continuació el Diputat del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Cayuela, sol.licita l’ús de la 
paraula per fer la valoració d’aquests pressupostos de la Diputació de Barcelona per a 
l’any 2013. Sempre s’acostuma a dir, quan es porta al Plenari el tema dels 
pressupostos (també als ajuntaments i aquí a la Diputació) que aquest és un tema 
important i que, per tant, l’aprovació no és un tema menor. En aquest cas, jo diria que 
per diverses raons, encara ho és més. No és complint amb el tòpic, que també, sinó 
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per algunes qüestions que també el fan especial i fan d’especial rellevància la seva 
discussió aquí al Plenari. 
S’ha dit, per exemple, que aquest Pressupost de la Diputació té un increment de més 
de cent milions d’euros. Amb la conjuntura actual, ja agradaria als ajuntaments poder 
aprovar pressupostos per al 2013, ja no dic que amb l’increment absolut ni que fos 
amb la meitat dels valors relatius que avui està aprovant la Diputació. Per tant, això ja 
incorpora una dosi de responsabilitat. Si hi ha molts més recursos, hem de procurar 
aplicar-los correctament en totes aquelles necessitats que tenen els diferents municipis 
de l’àmbit de la Diputació de Barcelona. I l’altre element que fa d’especial rellevància 
aquest Pressupost és que, tot i que el nostre Grup no ho sap encara, existeix la 
possibilitat que sigui l’últim Pressupost que aprovi un Govern de la Diputació tal i com 
està configurat a dia d’avui. No ho sabem però aquesta musiqueta sona, no? i, per 
tant, també té especial rellevància. De fet, en aquest sentit nosaltres ho hem notat. 
Hem notat, quan hem analitzat aquest Pressupost, la influència que ha tingut, per 
exemple, el PP en l’elaboració dels pressupostos. Ho hem notat molt perquè es nota a 
on van, en quines àrees i en quins programes, es nota també la petjada, fins i tot, 
ideològica si m’apuren tot i que aquest és una institució en la qual no es fa tant èmfasi 
en la ideologia com en altres institucions. 
Nosaltres, quan se’ns va presentar per part del Govern la proposta de Pressupost, per 
part del diputat ponent, senyor Russinyol (aprofito per agrair tot el feedback que hem 
pogut tenir amb el representant del Govern) nosaltres ja vam fer saber al Govern que 
presentaríem un document amb els eixos bàsics i les reflexions (en el sentit de 
propostes), que creiem que caldria incorporar al Pressupost 2013 i centraré bona part 
de la meva intervenció en aquestes propostes que hem fet arribar al Govern perquè, 
d’aquesta manera, també s’entendrà el nostre posicionament en aquest punt. 
Venim d’un Pressupost 2012 al qual el nostre Grup va donar suport i va donar suport i, 
en aquell moment (jo recordo la intervenció fa un any en aquest Plenari), vam dir 
clarament que no entengués el Govern que el nostre vot favorable era un xec en blanc 
sinó que era un xec per començar a treballar en la concreció dels acords polítics a què 
havíem arribat amb el Govern. Bàsicament, hi havia dos acords en aquell moment. Un 
programa de suport extraordinari als municipis, que sí s’ha concretat ara a finals 
d’aquest any (el diputat ponent hi ha fet referència tant per al 2012 com per al 2013). 
Per tant, s’ha desenvolupat (no ens ha agradat que hagi trigat a desenvolupar-se però 
bien está lo que bien acaba, que diuen). Ha trigat però ha acabat complint-se. I 
després també hi havia un altre element bàsic per a nosaltres, que era generar un nou 
programa de subvencions als ajuntaments perquè fessin intermediació en el tema dels 
desnonaments. També és un tema que s’ha complert dins d’aquest any i ho valorem 
positivament però també, com en el cas anterior, s’ha trigat molt i, al final, s’ha pogut 
concretar a finals d’aquest any. Per tant, ho valorem positivament en tant en quant s’ha 
complert, però ens ha desagradat aquesta manca de celeritat. En aquest sentit, creiem 
que els grans beneficiats són, sens dubte, els ajuntaments i, per tant, la ciutadania que 
viu en aquests municipis.  
Amb aquesta prèvia del que va passar en 2012, nosaltres hem fet un seguit de 
propostes per al 2013 que passaré a detallar. La primera és que en aquest any 2012 
han passat moltes coses. S’han aprovat molts reials decrets-llei per part del Govern de 
l’Estat que han afectat la qualitat dels llocs de treball de totes les institucions i també 
dels de la Diputació, i que posen en perill la qualitat dels serveis públics que es fan des 
de la Diputació i que es fan des dels ajuntaments amb el suport de la Diputació. En 
aquest sentit, la primera qüestió que hem demanat al Govern és la garantia que, tot i 

12



les reduccions imposades per part del Govern de l’Estat, quedin garantits els actuals 
drets dels treballadors i les treballadores de la Diputació i, quan diem la Diputació, 
insistim (com sempre hem fet i, a partir d’ara, segur que ho farem més) en tots els 
treballadors i totes les treballadores de la Diputació, de totes les institucions, tots els 
ens, tots els organismes que depenen de la Diputació i conformen el conjunt de la 
Diputació. I el que volem és que les condicions de treball de totes les treballadores i 
tots els treballadors del conjunt de la Diputació siguin iguals per a tothom. No pot ser, 
per exemple, que la gent que treballa a l’ORGT estigui en pitjors condicions que els 
que estan a la institució matriu, que és la Diputació, per posar un exemple i no és 
l’únic, i en aquest sentit hem demanat al Govern que els garanteixi. Hi ha aspectes 
com la carrera professional, la formació, el Fons d’Acció Social, etcètera, doncs que no 
tenim garantia que es puguin dur a terme en condicions ja no diem com el 2012 
(difícilment podrà ser així), però com a mínim en les mínimes que garanteixin aquests 
drets de treballadors i treballadores. Aquest és el primer aspecte que hem demanat al 
Govern i que no és una concreció pressupostària però sí que és una concreció que, 
políticament, es pot fer per part del Govern i a ningú no se li escapa que això pot ser 
així. 
El segon aspecte que li hem demanat i que creiem que és cabdal (al final de la 
intervenció, veuran que en el resum posem molt èmfasi) és per defensar el 
manteniment dels serveis públics municipals. Diem que rescatar els ajuntaments és 
rescatar les persones i, en aquest sentit, volem un pla per rescatar els ajuntaments 
que han estat segrestats per part de decisions unilaterals del Govern de l’Estat. Això 
és el que nosaltres proposem i això es trasllada a la realitat amb un pla de liquiditat. A 
ningú no se li escapa que el problema més greu dels ajuntaments, o un dels més 
greus, no l’únic però sí un dels més greus, a dia d’avui, és la manca de liquiditat i més 
enllà del que ja té i del que ja ofereix la Diputació (que és tradicional a la Diputació 
doncs tenir diversos programes com el de Crèdit Local, la Caixa de Crèdit, etcètera, 
més aquest que es va aprovar en 2012) a ningú no se li escapa que es pot fer, amb 
aquest increment de cent milions d’euros del Pressupost 2013 (nosaltres calculem 
amb trenta milions d’euros), un pla de liquiditat per als ajuntaments. Pla de liquiditat no 
vol dir donar-los diners a fons perdut. Són préstecs retornables i, per tant, d’anada i 
vinguda dels ajuntaments a la Diputació i de la Diputació als ajuntaments mentre es 
mantingui aquesta situació de manca de liquiditat dels ajuntaments i, lògicament, a 
cost zero per als ajuntaments però sí, insisteixo, que no serien a fons perdut. Aquest 
és un dels eixos bàsics que hem demanat al Govern. 
Un altre eix bàsic és la priorització a l’atenció a les persones ja que hi ha hagut moltes 
retallades en les aportacions per part de la Generalitat als ajuntaments en temes 
d’atenció a les persones (escoles bressol, escoles de música, escoles de dansa, 
escoles d’arts escèniques, etc.) i també en programes que són molt habituals i típics 
de la Diputació, com el de biblioteques. Nosaltres, d’aquest increment que hi ha en les 
transferències corrents als ajuntaments (que el Govern quantifica en un 30% 
aproximadament), proposem que una bona part vagi a atenció a les persones, als 
serveis d’atenció a les persones, que sigui finalista en serveis d’atenció a les persones 
per part dels ajuntaments. 
El tercer eix que demanem és la formació i la feina per sortir de la crisi. Ja sabem que 
els ajuntaments i també la Diputació no tenen la clau per generar l’ocupació que 
necessita el país i que necessita, en aquest cas, la demarcació de Barcelona però sí 
que poden ser elements proactius i, en aquest sentit, podem posar per exemple els 
plans d’ocupació que ha aprovat l’Àrea Metropolitana, que creiem que són una bona 
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eina i que proposem que es traslladin, mitjançant la Diputació, a la resta de municipis 
que no formen part de l’Àrea Metropolitana perquè, si no, podria generar-se un greuge 
comparatiu i, en aquest sentit, proposem un programa específic per al 2013 de plans 
d’ocupació als ajuntaments que no estiguin a l’Àrea Metropolitana o que no s’hagin 
acollit als plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana i que podrien vehicular, lògicament, 
mitjançant els consells comarcals als municipis més petits. 
L’altre aspecte en què hem insistit al Govern (i ara s’hi feia menció per part del 
portaveu d’ERC) és el tema de la planificació i gestió dels espais naturals. S’ha dit que 
es redueix i no ens agrada que en un tema tant important que, a més a més, serveix 
per a la cohesió territorial es redueixin, en un Pressupost que s’incrementa tant, els 
recursos destinats a programes que, fins i tot, incideixen en la dinamització econòmica 
i comunitària i a programes que incideixen també en l’eficiència energètica. I ens 
agradaria tenir la seguretat que projectes com el del Parc Agrari del Baix Llobregat o 
els plans de millora de barris doncs estiguessin plenament garantits i, fins i tot, 
tinguessin més recursos. 
I, per últim, l’últim aspecte que hem fet arribar al Govern és el de la transparència i el 
control ciutadà. Proposem (ho hem fet arribar al Govern i ho proposem aquí a tots els 
grups) que es pugui fer un seguiment permanent, per part de tota la casa (també 
treballadors i treballadores) i també per part de tota la ciutadania (mitjançant tots els 
elements que té la Diputació per comunicar-se amb la ciutadania), del compliment dels 
pressupostos i que trimestralment es pugui, fins i tot, penjar a la web de la Diputació 
com s’estan executant els pressupostos, per veure si s’està complint tot el que s’ha 
acordat aquí i que sigui absolutament transparent.  
Tot això és el que hem proposat al Govern, tenint en compte que no hi ha hagut una 
concreció clara d’aquestes propostes i no es veuen plasmades en el Pressupost. Fem 
les reflexions finals (i amb això ja acabo) respecte del nostre posicionament. Creiem 
que aquest Pressupost no s’ha construït exclusivament des del municipalisme. Hi ha 
dos aspectes que creiem que hi han influït més enllà del municipalisme, en bona part 
creiem que és des del món municipal però hi ha dos elements: un, situat més entorn 
del Parc de la Ciutadella, i un altre, a l’entorn d’unes sigles també, en aquest cas del 
PP, i aquests elements no ens agraden, lògicament. Tampoc no ens agrada que la 
Diputació estigui parcialment condicionada per dinàmiques del Parlament de 
Catalunya i per possibles acords de govern o de governabilitat a la Generalitat, i 
tampoc no ens agrada que el dia a dia de la Diputació (i això ho dic especialment pel 
que ha passat aquest 2012) estigui condicionat per qüestions que no són de la 
Diputació. Qüestions que són més d’altres institucions, com per exemple la 
Generalitat, i en aquest punt volem fer referència, avui en el Plenari, als punts 3 i 4, 
que parlen de la primera fase i la segona fase del pla d’ajuts als ajuntaments i com que 
el punt 4 s’ha de votar, que és suprimir o derogar, d’alguna manera, la segona fase del 
pla d’ajuts, ja vam manifestar a la Informativa que estem absolutament en contra que 
es faci això. Votarem abstenció en el punt 4, ja ho anuncio, perquè sabem que és un 
tema legal i, per tant, no anirem en contra de la legalitat, però estem en contra que, si 
una segona fase del pal d’ajuts es feia per cobrir aquelles mancances que entre tots 
els grups de la Diputació havíem detectat en la primera fase, doncs si ara s’anul·la, vol 
dir que es crea un greuge comparatiu amb els ajuntaments que estaven en la segona 
fase i que no podran tenir aquest ajut per part de la Diputació. 
En definitiva estem, tot i que hi ha bona part del Pressupost que sí que ens agrada (la 
que va destinada a millorar la situació i els recursos que tindran els ajuntaments) i que 
estem convençuts que en el diàleg que seguirem mantenint amb el Govern anirem 
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millorant aquests pressupostos perquè si durant aquest any s’han fet algunes 
modificacions de crèdit, algunes de les quals ens han agradat i d’altres no, estem 
convençuts que les properes modificacions de crèdit que aniran venint en aquest 
Plenari nosaltres farem tot el possible perquè millorin aquest Pressupost. Com que 
volem millorar-lo, esperarem a veure si aquest Pressupost, d’aquí a uns dies, ja no és 
el Pressupost d’un Govern CiU-PP i, per tant, hi podem influir perquè sigui un 
Pressupost més plural i més a l’abast i al gust de tothom, i no només dels partits 
polítics sinó dels diferents ajuntaments, i en aquest sentit nosaltres ens abstindrem. 
 
En el seu torn, el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, solsament manifesta 
que votaran a favor. 
 
Tot seguit, intervé el Diputat del Grup Socialista, Sr. Roig, que comença dient que 
és evident que, en aquest punt del debat sobre el Pressupost, ja he sentit per part dels 
diferents portaveus bastants coses, o moltes, i intentaré no repetir algunes d’elles si 
més no per fer-ho tot més àgil, però sí que em permetran que, abans d’entrar en 
l’anàlisi i el posicionament del nostre Grup envers el Pressupost del 2013, entrem a 
valorar o fem una proposta de repassar una mica com ha evolucionat tot aquest 2012 
i, repassar d’una manera també molt ràpida el que ha estat aquest exercici, sobretot 
tenint en compte i analitzant els acords als quals vam arribar amb el Govern, acords 
que va posar sobre la taula, en el seu moment, el Grup Socialista i que van ser motiu 
pel qual aquest Grup va donar suport al Pressupost 2012. 
Fa un any, aquest vot positiu ho va ser perquè, per una banda, l’estructura i les 
quantitats que havien en el projecte pressupostari eren similars al que s’havia elaborat 
en governs anteriors. També ho vàrem fer per unes qüestions que a nosaltres ens 
semblaven bàsiques i importants. Tres acords amb el Govern que vam posar sobre la 
taula: un acord que es referia a un pla de xoc, que finalment ha estat una assignació 
directa als ajuntaments tot i que no era la proposta inicial que havíem fet nosaltres, 
(nosaltres vam plantejar, si ho recorden vostès, fer unes assignacions o dotacions per 
caràcter d’urgència social als ajuntaments, dirigides al suport de l’ocupació i després, 
també, en temes de suport a la despesa corrent i, en aquest sentit, dividir-ho entre tots 
els municipis de cara al manteniment d’escoles o al manteniment de la xarxa de 
biblioteques); aquest pla de xoc, com els deia, s’ha tirat endavant malgrat que no en 
aquesta proposta; un segon acord que vam posar sobre la taula era (tots recordaran 
que, en aquestes dates de l’any passat, no sabíem exactament com aniria la 
convocatòria del programa Xarxa) que vam demanar que es fes al llarg del segon 
semestre d’aquest 2012; efectivament, això ha succeït; per tant, la segona qüestió que 
vam plantejar també s’ha tirat endavant, i la tercera qüestió que els vam posar sobre la 
taula era, en definitiva, complir la legalitat, complir el que un acorda i, en aquest sentit, 
era complir l’acord a què havíem arribat amb la Generalitat de Catalunya en el conveni 
que vam signar per al manteniment de la xarxa de carreteres. Per tant, malgrat que no 
d’una manera exacta en algun dels casos, els acords s’han complert i són realitats que 
podem constatar en aquest moment. 
Però, a més a més, penso que hem de dir que, durant aquest 2012, han passat altres 
coses a què algun dels portaveus que m’han precedit ja han fet esment i que han 
pogut condicionar i limitar, també, la capacitat d’aquesta institució. I estic parlant d’una 
qüestió molt concreta i que, evidentment, va ser espectacular com el que va ser el Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local (PEAFL). Això, com tots recordaran, era un 
conveni entre el Govern de la Generalitat, les quatre diputacions i les entitats 
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municipalistes de Catalunya pel qual les diputacions avançaven una sèrie de diners 
que eren obligacions reconegudes de la Generalitat cap als ajuntaments. La veritat és 
que la Diputació de Barcelona, en aquest conveni, va formalitzar (i deixi’m dir d’una 
manera col·loquial) un crèdit a la Generalitat per un import de 168 milions d’euros i 
aquest acord es va fer, també, amb el nostre suport però aquest suport hi era perquè 
confiàvem que el conveni es compliria. El problema és que, a hores d’ara, aquest 
crèdit no ens ha estat retornat i això, vulguem o no, limita la nostra capacitat a l’hora 
de plantejar nous reptes o nous passos per oferir als ajuntaments, i no hi afegiré res 
més (tots sabem quina és la situació i la crisi que tots plegats estem passant 
pressupostàriament). I per tant això també ens limita a avançar, en aquest sentit, en 
aquesta línia de nous programes de suport i aquí sí, en aquest institució, en el que 
significa d’autonomia institucional necessària que sempre hi ha d’haver. Com a 
conseqüència d’aquesta situació, penso que hem de treure, almenys, el Grup 
Socialista ha tret dos aprenentatges, dues conclusions. Primer, aquestes operacions 
que hem fet no convenen a les entitats locals sempre i quan l’altra part no compleixi el 
que ha signat. Segon, entenem que operacions d’aquesta mena, d’aquest suport 
extraordinari al món local, el que convé és que realment les apliquem nosaltres des 
d’aquí, des del nostre propi coneixement, des de la nostra pròpia autonomia, els 
repeteixo, que tenim en relació amb el món municipal. En aquest cas, pensem que la 
Diputació és una institució que ha demostrat la seva experiència, que és experta i és 
model de com s’ha de cooperar amb els ajuntaments i aquí (en qüestions d’aquelles 
que mai no em cansem de repetir) som experts en treballar cap a l’eficiència i l’eficàcia 
amb la participació de tots plegats en xarxa. De tota manera i en tot cas en aquest 
punt, com que es tracta més endavant, ja tindrem ocasió de parlar-ne.  
També al llarg d’aquest 2012 ha passat una segona fase d’aquest Pla, una segona 
fase que ha estat denegada per la Generalitat cosa que, com bé s’ha dit aquí, ha 
afectat un grup d’ajuntaments i el motiu d’aquest Pla era que enteníem que havien 
estat ben calculades totes aquestes obligacions de pagament. Entenem que això que 
no tiri endavant no és una bona notícia i això només és possible (i això sí que ho 
volem emfasitzar), aquesta solució només és possible fent un programa especial, fent 
el que calgui per aquests ajuntaments malgrat (haig de deixar-ho ben clar) que no és 
culpa d’aquesta institució que no s’hagi pogut complir aquest acord plenari. En aquest 
punt, que també portarem als següents, doncs ja acabarem de dir el que proposem i el 
que pensem, però aquí sí que volem posar de manifest que aquesta situació pot haver 
condicionat una sèrie d’ajuntaments que havien fet unes previsions de cara a final 
d’any i que, en aquest moment, s’han trobat si no desemparats sí amb un acord 
d’aquest Plenari que no s’ha complert. Hi ha un darrer tema important que també ha 
succeït durant aquest 2012, que no se li escapa a ningú, i que ha estat aquest famós 
Decret 20/2012, amb el que això ha significat de complicar la gestió i les relacions 
humanes i laborals a les diferents entitats locals. Aquí, el que cal dir és que la Mesa de 
Negociació d’aquesta institució ha posat, jo diria, voluntat i, en molts casos, imaginació 
per intentar resoldre alguna d’aquestes situacions i el que aquí sí demanaria el Grup 
Socialista és que, amb aquest esperit i aquest voluntat, continuï buscant l’acord entre 
totes les parts i amb el nivell que sigui possible i que calgui. 
Ja entrant en el Pressupost del 2013, els hi hauria de dir que tornem a nivells del 2007 
més o menys en el que fa relació als ingressos, fent servir l’expressió que feia el 
diputat d’Hisenda, el senyor Carles Rossinyol, paradoxalment, en un moment en què 
baixa el PIB i totes les administracions estan rebaixant els pressupostos, aquesta 
institució doncs té un increment de Pressupost, té un increment d’ingressos (ja s’ha dit, 
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una part important ens ve amb la participació en el PGE que està al voltant dels 76 
milions i l’altra part important ens ve dels passius financers, que ronden els 25 milions). 
Tot això, doncs, fa que, en aquests moments, el Pressupost tingui un increment al 
voltant dels 102 milions d’euros comparativament amb el de 2012. Ja s’ha explicat 
aquí on van algunes d’aquestes actuacions, on van aquests increments. S’ha parlat 
aquí de subvencions de suport a la xarxa de govern local, per a la dotació de bosses i, 
sobretot, recursos per a situacions de contingència que es puguin donar i programes 
més amplis o ampliar els programes que tenim, en aquest cas, de crèdit de cara als 
ajuntaments. Per tant, ens sembla que això és una bona decisió sempre i quan, això, 
aquells aprenentatges que els hi deia fa un moment s’apliquin enguany i tinguem 
present aquesta autonomia institucional que els hi deia. La veritat és que no 
necessitem que altres administracions ens facin la definició de quines han de ser les 
prioritats dels ajuntaments i, en aquest cas, des de la pròpia autonomia de la institució 
i, evidentment, aplicant els recursos que són nostres, que ens vénen com a institució 
entenent que s’han de dirigir cap a la forma adequada, cap a les prioritats que tinguin 
els ajuntaments i que tots plegats sabem quins són i, sobretot, reconeixent la feina que 
fan des d’aquí cap als ajuntaments i, sobretot, els ajuntaments amb la bona feina que 
fan totes aquestes entitats locals amb aquests recursos que els enviem.  
El nostre suport a aquest Pressupost, ja els anuncio, serà positiu, però també els hi 
haig de dir que en part queda sotmès a l’observança que anirem fent, a posteriori, de 
com s’aniran aplicant tots aquests pressupostos, tots aquests recursos que avui 
s’aproven. Seguim, com deia, amb els plans de xoc, amb els plans de contingències, 
seguim també amb el suport per pal·liar totes aquestes conseqüències que afecten 
directament les persones i les famílies i que els receptors d’aquesta problemàtica en 
primera instància són els ajuntaments perquè entenem que, aquest 2013, aquest ha 
de ser l’eix bàsic i principal de l’actuació d’aquesta institució a efectes pressupostaris. 
És evident que les necessitats dels ajuntaments, amb aquesta situació, estan canviant 
de manera ràpida. El factor principal és aquesta situació econòmica, la crisi, i aquí 
penso que aquesta institució cal que faci nous plantejaments de l’objecte, de quina ha 
de ser la nostra col·laboració o la nostra participació en el món local. Això vol dir, 
doncs, que valdria la pena que pensem en nous programes i en algunes maneres de 
treballar en xarxa amb tots els ajuntaments per tal de mantenir tots aquests nivells 
d’eficàcia i eficiència dels quals hem parlat i parlem sovint i que, repeteixo, han 
caracteritzat moltes vegades aquesta casa i el seu treball. Aquí, fem una proposta al 
Govern, una proposta que ve lligada a aquest incompliment del retorn que hem tingut 
fins ara però que, en tot cas, quan arribi el punt ja en parlarem però que sabem que, 
en aquests moments, s’està tancant un acord i, per tant, hi ha una previsió que 
aquesta institució ha de tenir un retorn de 168 milions d’euros i la proposta que posem 
sobre la taula és que creem un programa extraordinari amb els diners a mesura que 
vagin arribant (per tant, seria al llarg dels exercicis 2013 i successius) per tal de crear 
nous instruments per als ajuntaments però també entenem que hauria de tenir en 
compte programes que ja són existents i que els hem de dotar més vista la realitat. En 
el Ple anterior, va sortir un tema referit a la teleassistència. Potser aquest és un dels 
temes que hauríem de reforçar sobretot per reconèixer, per una banda, la doble feina 
que estan fent des de la Diputació en aquest treball i, sobretot més encara, pel servei 
que estan donant i afegim aquí, sobretot, perquè aquest programa està patint (i per 
això felicitem la gent que l’ha portat) per la retirada de fons que ha fet el Ministeri en 
aquest tema. Entenem que hem d’oferir recursos als ajuntaments per atendre tots 
aquests nous problemes que els hi citava, problemes que ara no entraré a detallar-los 
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concretament, però que sí que alguns han sortit aquí. En alguns, ja s’ha començat a 
obrir vies (em refereixo a qüestions de desnonaments, atur juvenil, atur de llarga 
durada, etc.) i ho podem fer des de les nostres pròpies estructures tant amb la gent 
que ja tenim preparada aquí (perquè tenim bons professionals) com amb els recursos 
que tenim possibles o que tindrem possibles per dedicar-hi. Aquesta proposta, que 
nosaltres volem posar sobre la taula, és de no distingir els municipis per la seva 
grandària ni per la seva magnitud. És evident que la ciutat de Barcelona és una realitat 
singular, però sí que tenim molt clar és que la resta d’entitats locals comparteix, en 
aquesta línia que els indicava, problemes similars i circumstàncies que es van repetint 
i aquí sí que això es dóna tant en ciutats petites com en ciutats mitjanes i ciutats grans 
i, sobretot, m’atreviria a dir que com més gran és la ciutat hi ha problemes, a vegades, 
que es donen en barris, de cohesió social per aquest atur massiu que es concentra en 
aquests espais concrets d’aquestes localitats. Caldrà, doncs, dissenyar amb cura i 
amb precisió aquest programa si el Govern creu que l’haurà de tirar endavant 
(nosaltres fem la proposta) i, en aquest sentit, el Govern trobarà sempre en aquesta 
tasca, aquest Grup (el Socialista), evidentment, ajudant, aportant tot el nostre 
coneixement i tota la nostra experiència d’aquests anys i penso que ens convé que, en 
aquest procés, hi participi la majoria de municipis i també que ens acabin de definir 
quin és aquest nou projecte de pla que els hi proposem. I en els propers temps el que 
farem els socialistes és ajudar i vetllar perquè aquesta proposta sigui possible i tiri 
endavant. 
Com els hi deia, el Grup Socialista votarà a favor. Mantindrem, com fins ara, una 
actitud positiva i jo m’atreviria a dir, sobretot amb les circumstàncies, molt més 
compromesa si cal en relació amb l’aplicació d’aquest Pressupost del 2013 per tal 
d’enfortir molt més aquesta voluntat que ja ha expressat el diputat de l’Àrea, en la seva 
intervenció inicial, de cooperació davant la difícil situació que estan vivint tots els 
ajuntaments de la nostra província.  
 
Per acabar amb les intervencions dels portaveus dels diferents grups polítics, el Sr. 
Garcia Cañizares, portaveu de CiU, posa de manifest que tenia la voluntat de ser el 
més breu, però el portaveu Vilagrasa m’ho ha posat difícil. En tot cas, en nom del Grup 
de CiU no faré una intervenció econòmica perquè el diputat ponent, Carles Rossinyol, 
ja ho ha fet i per tant, si em permeten, faré una exposició més filosòfica o humanista 
de la voluntat dels pressupostos. 
És molt evident que estem davant d’una situació de dura crisi econòmica (això no se li 
escapa a ningú) i, per tant, que les famílies de les nostres ciutats, viles i pobles estan 
passant per situacions greus per mantenir-se. Hem repetit, en moltes ocasions en 
aquest Plenari, el valor dels ajuntaments, de la política local, de la proximitat, que els 
alcaldes, les alcaldesses, els regidors i les regidores tenen cap als ciutadans i les 
ciutadanes i sabem que la presència diària dels representants municipals davant de la 
gent ajuda molt a pal·liar aquestes situacions complicades que estem vivint dia a dia. 
La nostra actitud, dels que estem en política local i que estem als ajuntaments, pot 
ajudar força a aconseguir que les situacions dels ciutadans siguin millors o pitjors i que 
les coses es puguin veure amb més o menys optimisme. L’Administració Local, en 
temps d’incertesa, és la que té una part més important de feina a fer per recuperar i 
donar senyals d’esperança als ciutadans. Les coses es compliquen força aquests 
anys, s’han complicat i esperem que l’any vinent sigui força complicat a nivell 
econòmic i per tant, nosaltres, des de la política local, el que hem de fer i tenim 
l’obligació de fer és tractar amb aquesta gent que veiem cada dia, que mirem a la cara 
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i que sabem què està passant. Des dels infants fins a la gent gran, tothom. Sabem que 
hi ha persones que estan a punt de perdre l’esperança i, des de la política humanista 
local, podem ajudar perquè aquesta esperança no es perdi o es recuperi i aquesta ha 
de ser la nostra feina des dels ajuntaments i des de la política més propera. Tenim 
aquest poder gairebé màgic d’aconseguir-ho.  
Ser un representant local ara, més que mai, no és un regal sinó un compromís ferm i 
els representants locals sabem que, en aquests moments de responsabilitat extrema, 
no hi ha lloc per a la frivolitat ni molt menys per a la pèrdua de temps. És, doncs, 
aquesta la premissa que utilitzem la gent de CiU a l’hora de treballar els comptes 
d’aquesta corporació també local, però menys propera als ciutadans perquè és de 
segon ordre. Sabem que, del que es fa en questa casa, es beneficien directament els 
municipis i que, per tant, es beneficia la seva gent, aquesta gent que pateix a diari o 
que se’n surt a diari, i jo crec que és absolutament imprescindible que ho tinguem en 
compte. Sabem, també, que la Diputació ha portat durant uns anys una política 
concreta i que hi ha un seguit d’aportacions a ens que no són directament municipals 
que s’ha de mantenir i això ho mantenim amb la voluntat que el país en el seu conjunt 
i, sobretot, grans equipaments culturals vagin endavant tot i que entenem, com a 
filosofia, que la política que ha de fer la Diputació amb els seus pressupostos ha de ser 
estrictament local i pensada per a la gent. 
La nostra pretensió, la del Grup de CiU, és aprovar uns pressupostos útils i són els 
pressupostos que portem. Uns pressupostos útils per as municipis perquè tenim 
vocació municipalista i estem convençuts que el país va de baix  a dalt, del carrer a les 
institucions, i des d’aquesta convicció donarem i sabem que podem donar solució als 
problemes i podem fer-ho a temps perquè prendre solucions a temps sovint evita que 
els problemes es converteixin en més grans o, fins i tot, en crònics. I aquesta és la 
voluntat d’aquests pressuposto: ajudar i, a més, que els municipis vagin una mica 
millor en aquests situació actual. És aquest Govern (i ho ha demostrat durant aquest 
any de mandat sencer que hem fet) un Govern decidit a ajudar els ajuntaments, a 
pal·liar les situacions de crisi i ho hem demostrat amb el pla de xoc que, feia una 
estona comentaven els portaveus, han posat en marxa els ajuntaments (20 milions 
enguany i 20 milions el proper any) però també amb el programa de suport a la 
solvència financera, que hi va posar 168 milions. Això és una gran quantitat d’injecció 
de diners als ajuntaments amb uns anys complicats i un Pressupost complicat perquè, 
encara que estem parlant d’un Pressupost 2013 que creix, la situació d’ingressos de la 
Diputació tampoc no és tan gran com per permetre (o sí que permet però complica 
força) aquestes aportacions, però les fem perquè entenem que qui realment coneix els 
problemes de la gent és la gent que hi treballa cada dia al seu costat; per tant, els 
alcaldes i les alcaldesses dels municipis. Sabem que hem de fer aquest esforç 
important per sortir de la crisi, que l’hem de fer plegats, que hem d’ajudar les famílies, 
els nous emprenedors, l’activitat econòmica, la salut, la cultura, sabem que hem de fer 
tot això i que ho podem fer des d’aquí perquè, al final, la nació, el país es fonamenta 
en la seva gent i els municipis som gent i som la gent que podem tirar endavant el país 
i tots els anhels i condicions per estar millor els propers anys. La nostra obligació i el 
nostre deure (i acabo) és convertir els diners en possibilitats; els problemes, en 
solucions; la incredulitat, en confiança; la crisi, en noves oportunitats. Per tant, aquests 
comptes volen ser i són per a les ciutats, per a les viles, per als pobles i, en definitiva, 
per a la seva gent. Per tant, el vot del Grup de CiU (com no podria ser d’una altra 
manera) és un vot favorable i entusiasta perquè aquests pressupostos estan pensats 
per ajudar la gent del país i la gent dels pobles. 
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A continuació, el Diputat President de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Sr. 
Rossinyol, sol.licita l’ús de la paraula per contestar a les preguntes o fer els 
corresponents aclariments a les qüestions plantejades pel diputat del Grup d’ICV-
EUiA-E, Sr. Cayuela. En aquest sentit comença la seva intervenció dient que em 
permetran primer i en relació amb el Grup d’Iniciativa mostrar la meva sorpresa pel 
discurs que han fet, bàsicament perquè ens han dit que nosaltres, en el Pressupost del 
2012, vam assumir uns compromisos amb vostès, ens han comentat que els havíem 
complert, que l’equip de govern els havia complert i, a partir d’aquí, ens comencen a 
plantejar una sèrie d’inseguretats. A mi, el que se’m planteja amb això és la qüestió de 
qui és el que està fent política a la Diputació i trasllada aquí coses que passen o 
decisions que es prenen a altres administracions, perquè si realment aquí havíem fet 
uns pressupostos, havíem arribat a uns acords, els hem complert, vostès ens ho 
reconeixen i, després, en els següents pressupostos hem estat en converses, estem 
dient i crec que amb possibilitats reals d’arribar a acords i després s’abstenen, és a dir, 
l’any passat no sé què és el que va passar però aquest any no ha passat. En tot cas, 
l’any passat no sabíem si compliríem o no els acords i aquest any ja tenen la 
constatació que els hem complert. L’any passat, els pressupostos van ser elaborats 
pel Govern format per CiU i el PP i aquest any continua igual. No veig la diferència que 
generi aquest canvi de vot i, per tant, aquí sí que penso, llavors, que m’ofeguen els 
dubtes sobre qui intenta fer o traslladar aquí discussions polítiques d’altres 
administracions. 
Per altra banda, també voldria posar de manifest que (i això em sembla que totes les 
persones que venim del món local sabem) en l’àmbit local és molt difícil dedicar-se a 
grans especulacions ideològiques sinó que el que es tracta en l’àmbit local es de 
solucionar problemes als ciutadans. És l’administració més propera als ciutadans. És 
allà on es dirigeixen els ciutadans en primer lloc perquè els solucionin els serveis i és 
això el que fan els ajuntaments i el que intentem fer a la Diputació donant suport als 
ajuntaments perquè puguin fer-ho. Per tant, primer tema, situar això perquè la veritat 
és que m’ha sorprès molt.  
En segon lloc, vostès han esmentat una preocupació pel tema de personal que 
compartim. Crec que és veritat que el capital de qualsevol administració, el principal bé 
que té és el seu personal, és la gent que ofereix els serveis, que és la que tracta amb 
els ciutadans, que fa la feina, que és una empresa de serveis, l’Administració. Per tant, 
nosaltres som molt conscients i com que en som molt conscients vull recordar-li, 
precisament, primer una dada numèrica: el Pressupost es redueix, en el tema del 
personal, un 0,9% i es redueix aquest 0,9% en aplicació de les normes, de les 
directrius, de les polítiques que han vingut de Madrid en relació, per exemple, amb 
plans de pensions. Com que l’any passat els vam incloure, perquè pensàvem que hi 
hauria alguna possibilitat, aquest any ja no els incloem. Les normes s’han de complir, 
les lleis s’han de complir i, per tant, l’única reducció és aquest 0,9%, percentatge que 
em sembla que ho diu ja tot i, per altra banda, posar èmfasi en què precisament ha 
estat decisió d’aquest Govern regularitzar una situació, per exemple, amb els interins. 
Vostès saben que la Diputació, durant molts anys, feia unes provisions d’interins i que 
se’ls anava renovant no com a provisió de plaça (que és com entenem que s’ha de fer) 
sinó per un termini. Enteníem que això donava una inseguretat que no es justificava i 
precisament per donar seguretat (perquè creiem que el principal actiu d’una 
administració és la seva gent) doncs vam prendre aquesta decisió d’acord amb els 
sindicats, naturalment.  
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Vostès han comentat, també, que (i és veritat) hi ha un increment de cent milions 
d’euros. Ho he explicat al principi, que hi havia un increment sorprenent d’aquests cent 
milions d’euros i vull posar això en relació amb què les xifres són les que són. 
Nosaltres, malgrat aquest increment, hem seguit apostant per l’austeritat en la gestió 
de la Diputació i això, traslladant-ho en xifres, ho podríem veure, sobretot, al Capítol I, 
que no es pot reduir perquè estem parlant de persones; quan parlem de 
transferències, no volem reduir perquè estem parlant de donar suport als ajuntaments, 
i sí que podem fer-ho en el nostre funcionament ordinari cosa que es reflecteix en el 
Capítol II, que ja vam reduir l’any passat i aquest any hem reduït en un 7,62%. Això 
són la informació i les dades que podem posar sobre la taula, que jo crec que al final 
estem parlant de xifres i coses absolutament contrastables. A més a més, jo crec que, 
en relació amb aquests cent milions, cal ser molt prudent perquè, com ja hem dit, 
vénen d’unes estimacions que jo crec clarament optimistes de la conjuntura econòmica 
que fa el Govern de l’Estat cosa que fa que, aplicant una sèrie de normatives (sobretot, 
la regla de la despesa i tal), hàgim de fer una sèrie de reserves importants i que no ens 
puguem, d’alguna manera, polir alegrement aquests cent milions perquè ens podem 
trobar amb greus problemes en el futur i, per això, tenim una reserva i la podem 
utilitzar per fer polítiques relacionades amb la liquiditat, aquestes polítiques que ens 
permeten deixar diners als ajuntaments i recuperar-los perquè així, en un moment 
determinat, no ens trobem enganxats (com, d’alguna manera, ja ha passat) en relació 
amb la liquidació definitiva dels avançaments de l’Estat de 2008 i 2009, que ha implicat 
un important endeutament. 
Quant a l’aposta, per part de l’equip de govern actual, pels ajuntaments també parlem 
de xifres. Durant aquest any 2012, vam planejar un programa de Xarxa que preveia 
que, en quatre anys, abocaríem als ajuntaments 440 milions d’euros; a més a més, en 
2012 hem fet aquest programa de suport a la suficiència financera, que va tenir l’ampli 
suport de tothom i que suma un total de 168 milions d’euros. Aquí permetin que 
discrepi amb algunes de les coses que s’han dit: jo crec que sí que és d’interès per a 
les corporacions locals, crec que a tots els alcaldes els va anar molt bé aquesta gran 
quantitat de diners que els va facilitar les coses de cara a la liquiditat. Coincidim (i en 
això sí que coincidim) en la vinculació d’aquests diners amb uns deutes de la 
Generalitat. Bé, en un moment donat, tots plegats pensàvem que es podrien recuperar 
en el mateix any (en aquests moments estem treballant en un conveni perquè es pugui 
fer-ho en aquest mandat i crec que la cosa ja està molt avançada i així serà) però, 
insisteixo, jo crec que ha estat d’interès per als ajuntaments, sí que els ha solventat 
problemes, i la gràcia de l’operació que vam dissenyar va ser precisament la 
immediatesa: en un moment donat, quan els ajuntaments en el seu conjunt estaven 
molt ofegats, va ser un procediment molt ràpid i els procediments ràpids, a vegades, el 
que tenen de bo és que són ràpids (el que no és tan bo és que són menys precisos), 
però vam apostar per la rapidesa per solventar els problemes que estaven patint els 
ajuntaments en aquells moments i, bé, això té uns beneficis que jo crec que els 
ajuntaments han notat i agraït (em sembla que totes les forces polítiques d’aquí i els 
seus respectius alcaldes els hi han fet arribar) i uns inconvenients que, bé, haurem 
d’anar gestionant i sí que hi ha uns aprenentatges a fer que també, evidentment, 
incorporarem. Quant a la segona fase d’aquest programa de suficiència financera, 
comparteixo el que s’ha dit, que és una llàstima que no hagi tirat endavant, que 
intentava solventar una sèrie de desajustos que tots plegats havíem identificat, però 
que també, fruit de les converses que tots els diferents grups estem tenint, estem 
buscant un mecanisme que pugui d’alguna manera solventar i això jo crec que tots 
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estem en aquesta línia. I bàsicament jo crec que aquests són els temes més 
importants.  
Únicament, ja per donar també alguna xifra en relació amb el programa del 2013 i per 
refermar amb xifres aquesta voluntat, que abans he manifestat, cap a la qual anava 
dirigit aquest Pressupost: Capítol VII (transferències), es destinen 73,93 milions 
d’euros a transferències directes als ajuntaments. És una xifra important amb tots els 
conceptes que es preveuen, doncs, per destinar bàsicament als ajuntaments, que és la 
part (òbviament) més important d’aquest Capítol VII. I també algunes altres xifres. Per 
què dic que donem importància a l’atenció a les persones? Doncs perquè s’ha 
augmentat un 18% (més d’onze milions, gairebé 11,5 milions d’euros) en atenció a les 
persones i que això, en xifres globals, són gairebé 75 milions d’euros (aquí es 
demostra la importància que hi donem). On també donem importància? Al 
desenvolupament econòmic. Hi hagut un increment de 5,5 milions d’euros en relació 
amb el Pressupost de l’any passat, més de 5,5 milions d’euros, i això implica una xifra 
total de més de 33,5 milions d’euros en aquest Pressupost del 2013. Per tant, la 
sensibilitat que hem volgut mostrar perquè estem convençuts que ara, sobretot, convé 
aplicar esforços en l’atenció a les persones. Són aquestes les xifres. Desenvolupament 
econòmic, són aquestes les xifres. Dotar els ajuntaments de solvència econòmica i 
financera, són també les xifres que he donat. Per tant, crec que és, ha de ser, volem 
que sigui (amb l’ajut de tots, jo crec que ho podem aconseguir) una bona eina per 
ajudar els ajuntaments, una bona eina per ajudar les persones i utilitzar aquesta 
situació, diguem-ne, de solidesa de la Diputació precisament per, en un moment 
determinat, servir de puntal al món local per poder tirar endavant aquestes polítiques 
que tots estem convençuts que es necessiten.  
 
Per al.lusions, el Diputat del Grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Cayuela, replica al Diputat Sr. 
Rossinyol, dient-li que si estava sorprès pel nostre vot i de la nostra intervenció,  
nosaltres entendríem que estigués sorprès si haguéssim votat en contra; si ens 
abstenim, no, perquè crec que la nostra exposició ha estat molt clara i molt nítida. Hem 
explicat què ha passat en 2012, nosaltres, vam votar a favor i vam dir que no era un 
xec en blanc, que durant l’any s’havia d’anar veient. Durant l’any, s’han executat els 
dos acords a què vam, arribar però ho he dit, tard i perquè nosaltres estàvem molt 
insistents a sobre. Per tant, estem contents però no tot el que desitjaríem i el 
compliment no ha estat el correcte. 
I un altre element important: han pactat els pressupostos, durant l’any 2012, amb 
nosaltres però no han pactat les modificacions d’aquest Pressupost i hem anat fent 
modificacions (i vostès ho saben) en algunes de les quals hem hagut de votar 
abstenció o en contra. No cal que recordi episodis, diguéssim, amb certa velocitat per 
dir-ho d’alguna manera, no? No cal recordar-los, no? Hi ha hagut modificacions que no 
s’han pactat amb nosaltres i, per tant, el balanç de 2012 és agredolç per a nosaltres: 
s’han complert coses, altres no i de cara al 2013 (que és el que ens ocupa) nosaltres, 
en les reunions que hem tingut amb vostè (ja he dit abans que hi creiem i creiem que 
són i han de ser fructíferes), des del primer moment els hem dit: “volem concreció del 
que recullen i del que no recullen dels nostres pressupostos” i fins ara tenim (que està 
bé com a inici) declaracions de voluntats per part del Govern, no tenim concrecions, i 
en l’última reunió que vam tenir amb vostès, fa dos dies, li vam situar que estàvem en 
l’abstenció precisament perquè no teníem concrecions i que si, de dimarts al Ple, què 
pot de les nostres propostes i què no pot tirar endavant el govern, que nosaltres no 
tindríem inconvenient per anar cap al vot a favor. És més, volem anar cap al vot a 
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favor i, durant aquest any, volem que el nostre vot sigui favorable però crec que la 
pilota està a la seva teulada. Durant l’any, poden aconseguir que el nostre vot sigui 
favorable al final del còmput global de 2013 i nosaltres treballarem perquè sigui així 
però sí demanem que puguem treballar amb feedback i amb concreció perquè és molt 
important aquesta concreció. Si hi ha cent milions d’euros nous, o de més, en el 
Pressupost nosaltres els hi hem dit com repartiríem aquests cent milions o bona part, 
no tots, però bona part. Si recullen algunes propostes segurament és molt més fàcil 
que arribem, nosaltres, al final, a una situació positiva. 
 
I el Ple n’acorda, per majoria absoluta, l’aprovació, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de 
Catalunya, del Partit Popular i d'Esquerra Republicana per Catalunya i l’abstenció dels 
diputats assistents del d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat definitiu de 43 
vots a favor i 4 abstencions. 
 
Intervenció General 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 28 de novembre de 2012, que resol 
prorrogar els terminis de pagament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local. 
 
El 8 de març de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, en endavant 
PEAFL. 
 
En execució d’aquell Pla la Diputació va acceptar cessions de crèdits de la majoria 
dels  ajuntaments de la província de Barcelona, per un total de 168.111.318,94 euros, i 
els en va avançar el pagament, restant aleshores creditora envers la Generalitat de 
Catalunya pels imports avançats, més una compensació econòmica indemnitzatòria. 
 
D’acord amb l’apartat 2n del pacte sisè del conveni, la cancel·lació del deute contret 
per la Generalitat de Catalunya amb la Diputació de Barcelona en el marc del PEAFL 
havia d’executar-se d’acord amb el calendari d’imports i venciments que segueix: 

 
- A 30 de setembre de 2012 li corresponia retornar un 30%, és a dir, 50.433.395,68 

euros. 
- A 30 de octubre de 2012 li corresponia retornar un 30%, és a dir, 50.433.395,68 

euros. 
- A 30 de novembre de 2012 li corresponia retornar el 40% restant, és a dir, 

67.244.527,58 euros, més una compensació econòmica indemnitzatòria de 
2.001.829,05 euros. 

 
El 15 d’octubre, però, en no haver-se rebut l’ingrés acordat per al primer venciment, 
des de la Diputació es va adreçar un escrit a la Generalitat en reclamació d’aquell 
pagament, sense obtenir resposta. 
 

23



El 14 de novembre, en no rebre’s tampoc l’ingrés del segon venciment, des de la 
Diputació es va remetre a la Generalitat un altre escrit, reclamant la cancel·lació del 
deute al més aviat possible o que, com a mínim, es facilités per part de la Generalitat 
alguna indicació sobre la data en què tenia previst fer-ho. 
 
La Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement, ha emès un escrit 
de data 21 de novembre, on es diu que a conseqüència dels problemes transitoris de 
liquiditat en la Tresoreria de la Generalitat, provocats per l’actual situació econòmica, i 
a l’espera que en les properes setmanes la Generalitat compti amb un marc clar de 
disponibilitats de tresoreria per al tancament de l’exercici 2012 i un escenari que 
defineixi el proper any 2013, se sol·licita que els venciments acordats en el pacte 6è 
del Conveni es prorroguin fins al 14 de desembre de 2012. 
 
A la vista de l’escrit esmentat, i atesa la voluntat de la Diputació de donar facilitats per 
al compliment dels compromisos assumits per la Generalitat, s’estima adient donar la 
conformitat a la petició formulada, i deixar en suspens l’aplicació de l’apartat 1r del 
pacte setè del Conveni, on es recull la reserva del dret d’exercitar les accions legals 
necessàries per exigir el pagament dels deutes liquidats, vençuts i exigibles en cas 
d’incompliment o demora en els pagaments per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’apartat Tercer de la part resolutiva del decret de la Presidència 1632/12, de 8 de 
març, ratificat per Acord del Ple del 14 de març, on es faculta el diputat president de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per adoptar les resolucions adients per facilitar el 
millor desenvolupament del Conveni i l’assoliment dels objectius del Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local. 
 
Vist l’apartat 4.1.3.d) de la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012, en relació amb la Base 49.2 de les d’Execució del 
Pressupost per a 2012. 
 
En virtut de tot l’exposat, 

 
RESOLC 

 
Primer.- PRORROGAR els terminis de pagament previstos en l’apartat 2n del pacte 
sisè del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de 
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
i la Federació de Municipis de Catalunya, per al desenvolupament del Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local, fins el proper 14 de desembre de 2012. 
 
Segon.- SUSPENDRE, fins a la mateixa data, l’exercici d’actuacions de la Diputació 
de Barcelona per reclamar la cancel·lació del deute contret per la Generalitat de 
Catalunya en el marc del PEAFL. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest decret al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Quart.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació en la 
següent sessió que celebri. 
 
En relació a aquest punt de l’ordre del dia, el Diputat Sr. Roig, manifesta que som 
coneixedors que en aquest tema s’està buscant ja la solució i, pel que sembla, ja hi ha 
un primer compromís entre el Govern de la Generalitat i el Govern de la Diputació no 
deixem de manifestar que ens preocupa el retorn d’aquests 168 milions, sobretot per 
aquesta proposta que els he fet en la meva primera intervenció quant al Pressupost 
per poder tirar endavant un programa per cobrir totes aquestes necessitats de 
finançament que tenim plantejades. Evidentment, no afegiré més coses a les que ja he 
dit en la meva intervenció però sí que tots plegats tinguem clar que aquesta institució 
no és un banc d’altres administracions sinó que és una entitat que està al servei de les 
necessitats del món local. 
 
El Diputat Sr. Rossinyol li respon per confirmar que sí que realment s’està en 
converses molt avançades per arribar a aquest acord perquè és evident que, en això, 
s’ha de buscar una solució. La Diputació no pot renunciar de cap manera a aquests 
diners i, per altra banda, en relació amb la proposta només fer-li notar un tema, que és 
que estem parlant de diners que són de tresoreria i, per tant, no poden generar nova 
despesa. L’únic que podria generar nova despesa és la incorporació de romanents de 
crèdit i en això estem a l’espera, diguéssim, de la concreció que faci el Govern de 
l’Estat sobre què podem amb la incorporació d’aquests romanents. Depenent de com 
se solventi això, s’obre o no la possibilitat de fer aquest tipus de plantejament. Només 
amb el retorn... Clar, com que estem parlant de tresoreria això no pot generar 
despesa, eh?. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
4.- Decret de la Presidència, de data  13 de desembre de 2012, que resol deixar 
sense efectes el desplegament de la segona fase complementària del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
 
Per Acord plenari de la Diputació núm. 47/12 de 14 de març de 2012 es va aprovar per 
unanimitat el dictamen que proposava ratificar íntegrament el decret de la Presidència 
de la Diputació amb què s’aprovava el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al 
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, en endavant 
PEAFL, i que es va signar entre totes les entitats el 8 de març de 2012.   
 
En execució d’aquell Pla, la Diputació va acceptar cessions de crèdits d’una ampla 
majoria dels ajuntaments de la província de Barcelona, per un import total de 
168.111.318,94 euros, i els en va avançar el pagament, restant des d’aleshores 
creditora envers la Generalitat de Catalunya pels imports avançats, més una 
compensació econòmica indemnitzatòria. 
 
Posteriorment, per Acord plenari de la Diputació número 137/12, de 26 de juliol de 
2012, s’aprovà per unanimitat un dictamen que proposava desplegar una segona fase 
complementària del Pla extraordinari d’assistència financera local, en la part que fa 
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referència a la Diputació de Barcelona, i s’incrementava el finançament ofert per 
aquesta Corporació fins a un màxim de set milions d’euros (7.000.000,00) € 
addicionals. 
 
En l’esmentat Acord es fixava el 28 de setembre de 2012 com a data màxima perquè 
la Diputació efectués el pagament dels crèdits cedits pels ajuntaments en aquesta 
segona fase, i el 30 de novembre de 2012 perquè la Generalitat de Catalunya retornés 
el total del deute contret amb la Diputació per l’import efectivament satisfet per 
aquesta, incrementat amb la indemnització corresponent, d’acord amb el pacte sisè del 
conveni regulador del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
 
En execució d’aquesta segona fase del PEAFL, la Diputació de Barcelona, per decret 
de 7890/12, de 21 de setembre, ha acceptat cessions de crèdit de vint-i-nou 
ajuntaments, per un import total de 5.541.647,90 euros. 
 
Entre d’altres qüestions, al mateix decret es resolia notificar a la Generalitat de 
Catalunya la relació de crèdits cedits pels ajuntaments a la Diputació de Barcelona als 
efectes establerts al Pacte Cinquè, punt 4, del Conveni, es resolia ordenar el 
pagament de l’import dels crèdits cedits, enumerats en l’annex que s’hi acompanyava, 
a favor de cadascun dels ajuntaments cedents que s’havien adherit al desplegament 
de la segona fase del Pla extraordinari d’assistència financera local, o a favor dels 
respectius consells comarcals, si n’era el cas, perquè es pogués fer efectiu abans del 
28 de setembre de 2012. 
 
El pagament efectiu de l’import dels crèdits cedits restava condicionat a la prèvia 
confirmació, per part de la Generalitat de Catalunya, de què es tractava de crèdits 
existents i susceptibles de ser cedits en desplegament de la segona fase del Pla 
extraordinari d’assistència financera local, que es donava per notificada de la cessió 
dels crèdits, i de què efectuaria el pagament de l’import dels mateixos, incrementat 
amb la indemnització corresponent, a favor de la Diputació de Barcelona el 30 de 
novembre de 2012, com s’establia en l’apartat Cinquè de la part resolutiva de l’Acord 
del Ple de la Corporació 137/12, de 26 de juliol. 
 
Mitjançant certificació de data 19 de setembre 2012, registre de sortida 37.273 de 
25/09/2012, es notificava a la Generalitat de Catalunya que la Diputació havia rebut i 
acceptat les cessions de crèdits dels vint-i-nou ajuntaments que s’havien adherit a la 
segona fase del PEAFL, s’acompanyava de la relació detallada dels deutes que havien 
estat objecte de cessió, restant a l’espera de la confirmació esmentada al paràgraf 
anterior, com a requisit previ perquè la Diputació en pogués avançar el pagament. 
 
Vist l’escrit de data 4 de desembre, del Director General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, on es comunica a la Diputació que no correspon la formalització 
d’aquesta segona fase ateses les restriccions que la normativa d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera ha introduït en la hisenda pública autonòmica. 
 
Atès que és del tot necessari tant per a la Diputació de Barcelona, com per als 
ajuntaments adherits a aquesta segona fase del PEAFL, poder revisar la seva 
planificació de tresoreria, així com poder adoptar les mesures adients perquè la 
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informació comptable d’una i altres reflecteixi la situació real dels respectius deutes i 
crèdits amb vistes al ja proper tancament de l’exercici. 
 
Per tot l’exposat, es considera obligat adoptar d’immediat la decisió de deixar sense 
efectes el desplegament de la segona fase del Pla extraordinari d’assistència financera 
local i, en conseqüència, revocar l’acceptació de cessió dels crèdits relacionats en 
l’annex que s’acompanya. 
 
Vist que la revocació dels compromisos assumits per la Corporació en desplegament 
de la segona fase del PEAFL correspon al Ple de la Corporació, en ser l’òrgan 
competent que els va adoptar, però que concorren raons d’urgència que aconsellen 
avançar per decret l’adopció d’aquesta resolució. 
 
Vist l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 
de juny de 2012, en virtut del qual correspon al president l’exercici, per raons 
d’urgència, de les competències del Ple, donant-n’hi compte als efectes de ratificació 
en la primera sessió que celebri.   
 
En virtut de tot això, i atès que es donen les raons d’urgència que ho justifiquen, 
aquesta presidència delegada proposa l’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’escrit rebut del Director General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor, del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de data 4 de desembre, on es comunica 
a la Diputació que no correspon formalitzar una ampliació de l’aportació financera de la 
Diputació de Barcelona al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local ateses les 
restriccions que la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera ha 
introduït en la hisenda pública autonòmica. 
 
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTES el desplegament de la segona fase 
complementària del Pla extraordinari d’assistència financera local que havia estat 
aprovat per Acord del Ple de 137/12, de 26 de juliol de 2012. 
 
Tercer.- REVOCAR l’acceptació de les cessions de crèdit efectuades pels vint-i-nou  
ajuntaments que s’havien adherit a aquesta segona fase del PEAFL, per un import 
conjunt de 5.541.647,90 euros, la relació de les quals s’acompanya com a Annex. 
 
Quart.- ANUL·LAR l’autorització, disposició i ordenació de les despeses previstes per 
donar compliment als compromisos de la Diputació, en tant que no s’ha rebut la 
confirmació de la Generalitat de Catalunya a què restava condicionat el seu pagament 
efectiu. 
 
Cinquè.- FACULTAR el diputat president de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per 
adoptar les resolucions adients en execució dels presents acords. 
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Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Generalitat de Catalunya i als vint-i-nou 
ajuntaments afectats per la mateixa, relacionats en l’Annex abans esmentat. 
 
Setè.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes 
de la seva ratificació, en la següent sessió que celebri. 
 
I el Ple n’acorda, per majoria absoluta, la ratificació, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, Partit Popular i 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i l’abstenció dels diputats assistents dels grups 
politics del Partit Socialista de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya - Verds, sent el 
resultat definitiu de 27 vots a favor i 20 abstencions. 
 
5.- Dictamen de data 4 de desembre de 2012, que proposa aprovar 
provisionalment determinades modificacions en les Ordenances Fiscals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La proposta d’actualització de taxes i preus públics de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre per a l’exercici de 2013 i següents no es va poder incloure en el mateix 
dictamen amb què s’actualitzaven el conjunt de les ordenances i tarifes de la 
Diputació, aprovat per Acord del Ple del proppassat dia 29 de novembre de 2012, 
perquè estava encara pendent de ratificar per la Junta de Govern de l’esmentat 
organisme. 
 
La modificació de l’Ordenança Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut 
del Teatre que es proposa no afecta el seu articulat, sinó només la seva tarifa annexa, 
concretament l’apartat de Domini Públic, epígraf I Utilització d’Espais, així com a 
l’apartat de Serveis i Activitats, epígraf I, Serveis Administratius. Curs acadèmic 2013-
2014, II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2013-2014, III. Assegurances escolars, 
IV. Drets de reproducció de documents i béns, V. Serveis de reprografia i VI. Serveis 
d’obtenció de documents. 
 
Al seu torn, també es modifica la tarifa de preus públics relativa als epígrafs: I. 
Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris), II. Activitats teatrals, III. 
Activitats de la Jove Companyia de Dansa, IV. Serveis tècnics i V. Activitats de 
festivals. 
 
Aquestes modificacions obeeixen, d’una banda, a la repercussió de l’increment del 
l’índex de preus al consum sobre aquells conceptes que no tenen caràcter acadèmic. 
 
Per altra banda, per a les taxes i preus públics per conceptes de caràcter acadèmic es 
proposa la seva actualització d’acord amb la variació dels imports fixats pel Decret 
77/2012, de 10 de juliol, que fixa els preus dels serveis acadèmics de les universitats 
públiques de Catalunya per al curs 2012-2013. 
 
Finalment, es proposen modificacions i la supressió d’alguns descomptes i 
bonificacions, i a la supressió del MACAPD - Master in Contemporary Arts & 
Dissemination.  
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Per raons d’eficiència s’ha considerat convenient reunir en un mateix dictamen que se 
sotmet al Ple l’adopció dels acords referits a totes les modificacions proposades. 
 
Vistes les memòries econòmico-financeres formulades de conformitat amb allò que 
preveu l’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 20 i 26 de la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Verificat que, en relació als preus públics per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de competència local, que s’estableixen o es modifiquen, els imports 
cobreixen el cost del servei prestat o de la activitat realitzada, llevat quan existeixen 
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellen, conforme el 
que es preveu a l’article 44 del TRHL. 
 
Vistos els informes emesos per l’interventor delegat sobre la proposta de modificació 
de les taxes i els preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre aplicables a 
partir de l’exercici 2013. 
 
Atès, per altra banda, que és necessari aprovar una rectificació de la tarifa annexa a 
l’Ordenança Fiscal de taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, per 
incloure en les visites al Palau Güell un supòsit d’entrada general reduïda per als 
estudiants d’entre 16 i 25 anys, salvant així una omissió observada en les 
modificacions aprovades per acord del Ple del passat 29 de novembre, avui en tràmit 
d’exposició pública. 
 
Atès que les Administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o 
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes, de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Atès que la potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exerceix 
a l’empara del que estableixen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 15.3 del TRHL, a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus propis tributs i d’ordenances generals de 
gestió, recaptació i inspecció i que les Corporacions locals poden emanar al respecte 
disposicions interpretatives i clarificadores. 
 
Atès que de conformitat amb l’apartat 3 de la Disposició addicional quarta de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), les entitats locals, dins de 
l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la Llei 
esmentada mitjançant l’aprovació de les corresponents ordenances fiscals. 
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Vist l’article 12.2 del TRHL, el qual faculta les entitats locals per adaptar a través de les 
seves Ordenances fiscals la normativa en matèria tributària a què fa referència el punt 
1 del propi article, al règim d’organització i funcionament intern propi de cadascuna 
d’elles. 
 
Vist l’article 15.1 del TRHL, el qual determina que les entitats locals han d’acordar la 
imposició i supressió dels seus propis tributs i aprovar les seves corresponents 
ordenances fiscals. 
 
Vist l’article 16.1 del TRHL, relatiu a què els acords d’aprovació de les ordenances 
fiscals s’han d’adoptar simultàniament als d’imposició dels respectius tributs. 
 
Vist l’article 17 del TRHL, referent als acords provisionals adoptats per les 
Corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la 
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes 
tributàries, així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les 
corresponents ordenances fiscals. 
 
Vistos els articles 20.1 i 132 del TRHL, i l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, 
reguladora dels Butlletins Oficials de les Províncies, els quals faculten respectivament 
les Diputacions provincials per a l’establiment i exigència de taxes per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència i per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial. 
 
Vistos els articles 41 i 148 del TRHL, que faculten les diputacions provincials per a 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a 
l’article 20.1.b) del propi TRHL. 
 
Vist l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
relatiu al procediment a seguir per a l’aprovació de les ordenances locals. 
 
Vista la Circular 10/07, sobre tramitació de modificacions d’ordenances, taxes i preus 
públics. 
 
Vist l’apartat 4.1.4, b) de la Refosa 1/2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, 
sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva al Ple, previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels 
següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de 
la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de les taxes de l’Organisme Autònom lnstitut del 
Teatre en allò que afecta l’apartat de Domini Públic, epígraf I Utilització d’Espais, així 
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com a l’apartat de Serveis i Activitats, epígraf I, Serveis Administratius. Curs acadèmic 
2013-2014, II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2013-2014, III. Assegurances 
escolars, IV. Drets de reproducció de documents i béns, V. Serveis de reprografia i VI. 
Serveis d’obtenció de documents, com resulta de l’annex que s’acompanya. 
 
Segon.- APROVAR la modificació de la tarifa de preus públics de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, relativa als epígrafs: I. Ensenyaments no reglats (cursos, 
cursets i seminaris), II. Activitats teatrals, III. Activitats de la Jove Companyia de 
Dansa, IV. Serveis tècnics i V. Activitats de festivals, amb el contingut que es recull en 
l’annex. 
 
Tercer.- APROVAR la rectificació de la tarifa annexa a l’Ordenança Fiscal de les taxes 
dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, Direcció de Palau Güell, Serveis i 
Activitats, epígraf I, Visites al Palau Güell, en el sentit d’incloure-hi el supòsit d’Entrada 
general reduïda: Estudiants d’entre 16 i 25 anys. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors 
acords provisionals, així com el text íntegre de les modificacions aprovades, durant el 
termini de trenta dies a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran 
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Setè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense 
cap més tràmit, un cop finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin 
presentat reclamacions, tret que la Junta General de l’Institut del Teatre no hagués 
ratificat prèviament la proposta que en dóna causa. 
 
Vuitè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província els acords definitius i els textos 
íntegres de les modificacions introduïdes, les quals entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al citat Butlletí.  
 
Novè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
modificacions introduïdes a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i 
a la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en el termini de 15 dies des de l’acord de la seva aprovació 
definitiva, en compliment d’allò que disposen l’article 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de 
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de 
Governació i d’Economia i Finances, i l’article  65.3 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
I el Ple n’acorda, per majoria absoluta, l’aprovació, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de 
Catalunya, del Grup Popular i d'Esquerra Republicana per Catalunya i l’abstenció dels 
diputats assistents del grup d'Iniciativa per Catalunya – Verds, sent el resultat definitiu 
de 43 vots a favor i 4 abstencions. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
6.- Dictamen de data 4 de desembre de 2012, que proposa extingir, per mutu 
acord, el dret d’usdefruit sobre el Pavelló Cambó del recinte de la Maternitat, 
constituït a favor del Consorci de Comunicació Local, mitjançant conveni de 
data 9 de febrer de 1999. 
 
Vist que en sessió plenària de 25 d’octubre de 2012 s’acordà, per una banda, 
l’aprovació definitiva de la constitució de la societat mercantil XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL, SL i, d’altra banda, la dissolució de l’entitat pública empresarial Xarxa 
Audiovisual Local (XAL), a la qual succeirà universalment la nova societat mercantil un 
cop constituïda, així com la subrogació d’aquesta societat mercantil en el personal, tot 
respectant salaris, categories i resta de drets, en els convenis, contractes i altres 
instruments jurídics, en els béns i drets i, en general, en tots els drets i obligacions de 
la XAL. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària del Pavelló Cambó, situat al Recinte 
Maternitat, que consta inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu 
F000965 i naturalesa jurídica de bé patrimonial.  
 
Vist que per acord del Ple, aprovat el 23 de desembre de 1998, es constituí un 
usdefruit sobre l’edifici Pavelló Cambó, a favor del Consorci de Comunicació Local, per 
un termini de trenta anys a comptar des de l’1 de gener de 1999, les condicions del 
qual s’establiren mitjançant un conveni signat el 9 de febrer de 1999. 
 
Atès que la creació de la nova societat mercantil comporta la reducció de pressupost i 
funcions del Consorci de Comunicació Local, dintre de la reestructuració que està 
portant a terme la Diputació de Barcelona de les activitats i serveis que presta en 
suport de la comunicació. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local creuen oportú 
extingir per mutu acord el referit usdefruit, en base a la constitució de la XARXA 
AUDIOVISUAL LOCAL, SL, la qual aglutina totes o pràcticament totes les activitats i 
serveis de la Diputació de Barcelona en suport del món de la comunicació local i, a la 
ubicació del nou centre de treball de la nova entitat al Pavelló Cambó, així com de 
l’establiment en aquest immoble del seu domicili social, d’acord amb l’article 3 dels 
seus Estatuts. 
 
Vist que d’acord amb el pacte setè del conveni de 9 de febrer de 1999, en extingir-se 
l’usdefruit, l’edifici Pavelló Cambó revertirà a la Diputació de Barcelona, juntament amb 
totes les obres, instal·lacions i millores que s’hagin pogut efectuar, restant obligat el 
Consorci a restituir-lo en adequat estat d’ús, incloses les seves instal·lacions. 
 
Vistos la memòria del Director de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe jurídic 
de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, ambdós de data 3 de desembre de 
2012. 
 
Vist el que disposen l’article 55, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, en les relacions recíproques entre les diferents 
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administracions, aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç 
compliment de les seves activitats, en relació amb l’article 10 de la mateixa norma; 
l’article 183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques; l’article 144 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 107 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Vist que correspon al Ple l’aprovació d’aquest expedient segons el que disposa l’article 
214.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 41 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
En conseqüència, el Cap sotasignat proposa a l’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns que elevi al Ple, previ l’informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’aprovació dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’extinció per mutu acord de l’usdefruit sobre el Pavelló Cambó del 
Recinte de la Maternitat, constituït a favor del Consorci de Comunicació Local, 
mitjançant conveni de data 9 de febrer de 1999, signat entre la Diputació de Barcelona 
i aquest Consorci, d’acord amb el text del document administratiu que es transcriu a 
continuació: 
 

“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A L’EXTINCIÓ PER MUTU ACORD DE 
L’USDEFRUIT SOBRE EL PAVELLÓ CAMBÓ DEL RECINTE DE LA MATERNITAT, 
CONSTITUÏT A FAVOR DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL, MITJANÇANT 
CONVENI DE 9 DE FEBRER DE 1999, SIGNAT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
i AQUEST CONSORCI 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel.... 
 
CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL, representat pel .... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona és propietària del Pavelló Cambó, situat al Recinte Maternitat, 
que consta inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000965 i 
naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
Per acord del Ple, aprovat el 23 de desembre de 1998, es constituí un usdefruit sobre 
l’edifici Pavelló Cambó, a favor del Consorci de Comunicació Local, per un termini de trenta 
anys a comptar des de l’1 de gener de 1999, les condicions del qual s’establiren mitjançant 
un conveni signat el 9 de febrer de 1999. 
 
En sessió plenària de 25 d’octubre de 2012 s’acordà, per una banda, l’aprovació definitiva 
de la constitució de la societat mercantil XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL i, d’altra banda, 
la dissolució de l’entitat empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), a la qual succeirà 
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universalment la nova societat mercantil un cop constituïda, així com la subrogació 
d’aquesta societat mercantil en el personal, tot respectant salaris, categories i resta de drets, 
en els convenis, contractes i altres instruments jurídics, en els béns i drets i, en general, en 
tots els drets i obligacions de la XAL. 
 
La creació de la nova societat mercantil comporta la reducció de pressupost i funcions del 
Consorci de Comunicació Local, dintre de la reestructuració que està portant a terme la 
Diputació de Barcelona de les activitats i serveis que presta en suport de la comunicació. 
 
La Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local creuen oportú extingir per 
mutu acord el referit usdefruit, en base a la constitució de la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, 
SL, la qual aglutina totes o pràcticament totes les activitats i serveis de la Diputació de 
Barcelona en suport del món de la comunicació local i, a la ubicació del nou centre de treball 
de la nova entitat al Pavelló Cambó, així com de l’establiment en aquest immoble del seu 
domicili social, d’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, acorden el següents 
 
PACTES 
 
Primer.- EXTINGIR per mutu acord, amb efectes 1 de gener de 2013, l’usdefruit sobre el 
Pavelló Cambó del Recinte de la Maternitat, constituït a favor del Consorci de Comunicació 
Local, mitjançant conveni de data 9 de febrer de 1999, signat entre la Diputació de 
Barcelona i aquest Consorci, així com les obligacions econòmiques derivades del mateix. 
 
Segon.- REVERTIR l’edifici Pavelló Cambó a la Diputació de Barcelona, amb la mateixa 
data d’efectes prevista al pacte primer d’aquest document, juntament amb totes les obres 
instal·lacions i millores que s’hagin pogut efectuar, restant obligat el Consorci a restituir-lo en 
adequat estat d’ús, incloses les seves instal·lacions. 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest document, que s’estén per duplicat i 
a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Segon.- FACULTAR el President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns per a 
la signatura del document que es deriva d’aquests acords. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, als efectes escaients. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7.- Dictamen de data 30 de novembre de 2012, que proposa l’aprovació 
provisional de la modificació de l’Ordenança General de l’Organisme de Gestió 
Tributària, proposada per la Junta de Govern de l’ORGT. 
 
La normativa específica de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) es composa 
d’Estatuts, Reglament Orgànic i Funcional i Ordenança General de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, essent necessari que les esmentades normes, 
pel seu caràcter, estiguin actualitzades i adaptades a la legislació de general aplicació. 
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Segons es justifica a l’informe de la Direcció de Gestió Tributària, en el moment 
present convé modificar l’Ordenança General, per tal que el nou text s’adapti a les 
modificacions legals i alhora incorpori determinats aspectes que milloraran la regulació 
de les notificacions electròniques i la gestió tributària. 
 
A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració 
moderna, que realitza múltiples funcions, sovintment justifiquen diverses adaptacions, 
les freqüents modificacions legislatives i reglamentàries fan necessària una contínua 
adequació de l’Ordenança General perquè només quan les ordenances estan 
actualitzades i adaptades al treball diari, poden complir la doble funció de servir com a 
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa 
amb els ciutadans.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, a proposta de la 
Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària, condicionada a l’aprovació de la Junta 
de Govern que es reunirà el proper 13 de desembre de 2012 i previ dictamen favorable 
de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, es proposa al 
president que elevi al ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents 
   

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança General de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona. El text integrat de l’esmentada 
Ordenança General és el següent: 
 

“ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT 

DELEGADA EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
INDEX 

 
 

Secció I - Disposicions generals 
Secció II - Procediment 
Secció III - Normes sobre gestió 

Subsecció I - Gestió de tributs 
Capítol I - De venciment periòdic 
Capítol II - De venciment no periòdic 
Capítol III - Notificacions administratives 
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 
Capítol  V - Procediment de comprovació i  revisió 
Capítol VI - Suspensió del procediment 
Capítol VII - Devolució d’ingressos 

Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris 
Capítol I - Preus públics 
Capítol II - Multes de circulació 
Capítol III - Altres crèdits 

Secció IV - Recaptació 
Subsecció I - Organització 
Subsecció II - Gestió recaptatòria 

Capítol I - Normes comunes 
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Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària 
Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva 
Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments 
Capítol V - Prescripció i compensació 
Capítol VI - Crèdits incobrables 

Secció V - Inspecció 
Secció VI - Règim sancionador 

Subsecció I – Disposicions Generals 
Subsecció II – Classificació de les infraccions i sancions tributàries 

Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informatitzats i telemàtics 
Subsecció I - Disposicions generals 
Subsecció II - Relacions entre l’ORGT i els ajuntaments 
Subsecció III - Relacions entre l’ORGT i altres administracions 
Subsecció IV - Relacions entre l’ORGT i els col·laboradors socials 
Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans 

Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
Disposició addicional segona.- Autorització al President 
 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT 

DELEGADA EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

Secció I - Disposicions generals  
 
Article 1.Objecte  
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL),  i la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària,  conté normes comunes, tant substantives com de procediment, 
que complementen les ordenances aprovades pels municipis que han delegat en la Diputació 
de Barcelona les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, així com les pròpies ordenances aprovades per la Diputació de 
Barcelona. 
 
2. Aquesta normativa serà aplicada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT), com a ens instrumental de la pròpia Diputació de Barcelona. 
 
3. Aquesta Ordenança es dicta amb les finalitats següents:  
 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents als 
procediments tributaris de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest 
Organisme. 
b) Regular les actuacions que l’ORGT ha de portar a terme per a exercir les funcions 
delegades.  
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.  
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’administració 
gestora.  
e) Informar els ciutadans de les normes i els procediments el coneixement dels quals pugui 
facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries.  
f) Informar els ciutadans dels mitjans electrònics que poden utilitzar per realitzar consultes i 
tràmits relatius a procediments tramitats per l’ORGT. 
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Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
1. La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos públics locals quan les entitats 
públiques locals titulars hagin delegat en la Diputació les facultats referides a l’article 1.  
 
Els ajuntaments poden reservar-se la facultat de realitzar per si mateixos i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. En tot cas, l’Ajuntament vindrà obligat a comunicar 
amb caràcter previ a l’ORGT la voluntat d’executar qualsevol reserva de les previstes en aquest 
apartat. 
 
2. Així mateix, la present Ordenança s’aplicarà a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic de la Diputació de Barcelona i els seus organismes, quan aquestes 
actuacions es portin a terme per l’ORGT. 
 
3. Per decret del President de la Diputació es podran dictar disposicions interpretatives i 
aclaridores d’aquesta Ordenança.  
 

Secció II - Procediment 
 
Article 3. Aspectes generals  
 
1. La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà 
també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a la informació 
administrativa.  
 
2. El President podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat dels supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. La Gerència i 
la Direcció de Gestió Tributària podran, així mateix, delegar la signatura de resolucions 
administratives. 
 
3. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació entre òrgans d’aquesta 
administració indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan 
delegant.  
 
4. Els acords i resolucions de la Junta de Govern, del Consell Directiu, del President i de la 
Gerència seran notificats pel Secretari.  
 
Les resolucions de la Direcció de Gestió Tributària, les notificarà el/la cap d’unitat, cap del 
servei o secció que tramiti les mateixes. 
 
5. El personal competent per a expedir còpies autenticades de documents que es troben a les 
dependències de l’ORGT serà el següent:  
 
a) El/la Cap d’unitat o Cap d’oficina, quan es tracti de documents existents a la unitat/oficina 
respectiva.  
b) El/la Director/a de Serveis de Recursos Humans, quan es tracti de documents relatius a la 
gestió de recursos humans de l’ORGT.  
c) El/la Cap de Serveis Generals - Contractació, quan es tracti de documents presentats al 
Registre d’entrada. 
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d) El/la Cap de Servei de la Unitat Central de Recaptació, quan es tracti de documents relatius 
a procediments administratius de constrenyiment, la tramitació dels qual sigui competència del 
departament, de conformitat amb el Reglament Orgànic i Funcional. 
e) El/la Director/a de Serveis d'Assessoria Jurídica quan els documents es trobin en els Serveis 
Centrals i no pertanyin als grups anteriors. 
 
6. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la 
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions amb 
els Ajuntaments, altres Administracions Públiques i els col·laboradors socials amb els quals es 
subscrigui el pertinent conveni.  
 
Els ciutadans en general podran accedir a tota la informació no personalitzada que l’ORGT 
publiqui des de la seva seu electrònica. A més, els contribuents proveïts de certificat digital 
d’identificació, reconegut per l’ORGT, podran realitzar els tràmits i gestions que es regulen a la 
Secció VII d’aquesta Ordenança.  
 
7. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que 
estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i 
comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els 
sistemes d’informació de l’ORGT, mitjançant la utilització dels sistema de signatura amb 
certificat d’aplicació corporativa. 
 
Article 4.Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de l’ORGT informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris 
administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. Les sol·licituds formulades 
verbalment, es respondran d’igual forma.  
 
2. Els interessats poden adreçar-se a la seu electrònica de l’ORGT, per Internet, per a accedir a 
la informació d’interès general i realitzar els tràmits i gestions que s’estableixen a la Secció VII 
d’aquesta Ordenança.  
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert 
per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions 
tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. A l’escrit de 
presentació s’ha de manifestar expressament si al moment de presentar-lo s’està o no s’està 
tramitant un procediment, recurs o reclamació relacionat amb el règim, classificació o 
qualificació tributària del tema plantejat a la consulta. Si es considera necessari per a formar-se 
criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els antecedents o les circumstàncies del 
cas plantejat. 
 
La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’ORGT llevat 
que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació d’un procediment, recurs o 
reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en la contestació esmentada 
s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets 
i circumstàncies reals i aquells objecte de consulta. 
 
4. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una qüestió reglamentada a l’Ordenança general o 
en circulars de l’ORGT, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix 
clarament de la normativa vigent, el servei receptor de la consulta podrà formular la resposta.  
 
Altrament, es respondrà des dels Serveis Centrals, pels òrgans competents per raó de la 
matèria.  
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En tot cas la resposta haurà de lliurar-se en un termini màxim de tres mesos, amb una 
referència a la normativa aplicable a la qüestió plantejada. 
 
5. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda 
identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan 
l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant 
el certificat digital que acrediti la seva identitat. 
 
6. Si s’actua per mig de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els 
termes previstos a l’article 46 de la Llei General Tributària, sens perjudici d'allò previst en 
aquesta Ordenança per als col·laboradors socials. En tot cas, es presumirà concedida la 
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 
 
7. No s’admetrà cap consulta que es formuli després d’haver acabat els terminis establerts per 
a l’exercici del dret, per a la presentació de la declaració o autoliquidació o per al compliment 
de l’obligació tributària de què es tracti. 
 
8. Les dades de caràcter personal facilitades pels ciutadans, presencialment, a través de la seu 
electrònica de l’ORGT, o per qualsevol altre mitjà, així com altres dades amb transcendència 
tributària requerides o obtingudes per l’ORGT, s’incorporaran als fitxers de l’Organisme.  
 
Davant aquest, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de 
caràcter personal, mitjançant escrit presentat al Registre general situat a la seu central de 
l'ORGT, a l'adreça de Travessera de les Corts, 131-159 de Barcelona. 
Article 5. Accés a arxius i documents  
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d’expedients 
en els termes establerts a la Llei 30/1992, de règim jurídic i procediment administratiu comú, a 
la Llei General Tributària, i a la del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i 
Documents.  
 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada especificant 
els documents que es desitja consultar.  
 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres 
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels 
serveis, caldrà que l’Assessoria Jurídica informi, per escrit o verbalment, sobre la procedència 
de la consulta i valori que aquests documents contenen o no dades referents a la intimitat de 
persones diferents del consultant.  
 
3. L’obtenció de còpies, l’examen de les quals autoritzarà el cap de la dependència respectiva, 
requerirà el pagament previ de la taxa fixada a les Ordenances aprovades per la Diputació de 
Barcelona. 
 
4. Quan la consulta tingui com a finalitat l'examen d'expedients conclosos només podran 
accedir els ciutadans que hagin estat part d'un procediment tributari. 
 
Article 6. Registre d’entrada  
 
1. Hi haurà un registre general d’entrada i un registre auxiliar a cada unitat i oficina. El sistema 
haurà de garantir la integració informàtica en el registre general de les anotacions efectuades 
en els restants registres i possibilitar una organització desconcentrada adaptada a les 
característiques i l’àmbit de l’Organisme.  
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La seu electrònica de l'ORGT disposarà d'un registre telemàtic amb les característiques i 
regulació que figura en la Secció VII d'aquesta Ordenança.  
 
2. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de les 
administracions estatal o autonòmica. Així mateix, en els  registres de les Diputacions, Cabildos 
i Consells Insulars,  Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’ article 121 de la Llei 
7/1985,  o en els registres d’ altres entitats locals amb les que s’ hagués subscrit el conveni 
oportú. 
 
3. A l’efecte del còmput de terminis per a dictar resolució quan sigui competència de l’ORGT, 
s’entendrà com a data de presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre 
d’aquesta administració.  
 
Registrat un document, se li anotarà la data en què s’inscriu i el número d’ordre que li hagi 
correspost.  
 
L’encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els 
documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació.  
 
Els documents  presentats es podran digitalitzar amb les garanties establertes en la Secció VII 
d’aquesta Ordenança. 
 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre general d’entrada, es podran 
expedir certificacions autoritzades pel Secretari o persona que s’autoritzi.. 
 
4. En els registres de l’ORGT s’acceptaran documents adreçats a l’Administració estatal, 
autonòmica, a altres  Diputacions, Cabildos i Consells Insulars i a Ajuntaments de Municipis 
subjectes al règim de l’article 121 de la Llei 7/1985.Els documents adreçats a altres entitats 
locals només s’ admetran quan s’hagués subscrit el conveni oportú. 
 
5.  Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les 
oficines de l’ORGT, relatius a ingressos quina gestió s’hagi delegat en aquest Organisme, 
podran remetre’s des del Registre receptor a l’Ajuntament mitjançant imatge escanejada i 
degudament compulsada la integritat del document. Concorrent les condicions de validesa del 
document electrònic per produir els mateixos efectes que el document manuscrit, no caldrà 
remetre els documents originals en suport paper. 
 
Els mitjans de presentació de documents davant l’ORGT són: 
 
a) Presencialment a qualsevol oficina de l’Organisme de les enumerades a la seva seu 

electrònica 
b) Correu postal (ordinari, certificat, burofax) adreçat a qualsevol oficina de l’ORGT 
c) A la seu electrònica de l’ORGT. 
d) En el supòsit d’ aportació d ‘escrits/documents per fax , o per correu electrònic sense 

complir les prescripcions de  la seu electrònica de l’ORGT, no s’ hauran d’ enregistrar, per  
no tenir   la condició de mitjà vàlid de presentació de documents en l’ORGT. Quan es 
consideri necessari, des del servei receptor es podrà informar al presentador, per correu 
ordinari, telèfon, fax, o correu electrònic, dels mitjans de presentació de documents 
admesos per l’ORGT i de la manca d’ efectes de la seva actuació. 

e) En cap cas, tindran la condició de registre electrònic de l’ORGT les bústies de correu 
electrònic corporatiu departamentals i les assignades als empleats de l’ORGT. 
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Article 7. Còmput de terminis  
 
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén 
que són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.  
 
A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període executiu, si el 
venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es traslladarà el 
susdit venciment al primer dia hàbil següent. 
 
Quan els terminis s’indiquin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les 
corresponents notificacions.  
 
2. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què va tenir 
lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti, o des del següent a aquell en què es 
produeix l’estimació o la desestimació per silenci administratiu.  
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.  
 
4. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a 
aquell en què va tenir lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del següent 
a aquell en què es produeix l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de 
venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el 
termini expira l’últim dia del mes.  
 
5. Sempre que hagi una causa justificada i d’ofici o a petició dels interessats es podrà concedir 
una ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests.  
 
Article 8. Tramitació d’expedients  
 
1. En la tramitació dels procediments administratius competència de l’ORGT, s’utilitzarà 
preferentment els mitjans electrònics, sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres 
mitjans i a ésser-hi atesos. 
 
2. Per a les persones jurídiques, o col·lectius de persones físiques que, amb motiu de llur 
capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional  o altres motius acreditats, tinguin 
garantit l’accés als mitjans tecnològics necessaris, s’estableix l’obligatorietat de comunicar-s’hi 
amb l’ORGT utilitzant només mitjans electrònics. 
 
En particular, en la pràctica de notificacions de determinats procediments que en la present 
ordenança es detallen, s’estableix l’obligatorietat de les persones jurídiques de rebre les 
notificacions per mitjans telemàtics. 
 
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà 
l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà que, si no ho 
fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivarà sense més tràmit l’expedient.  
 
4. S’ordenarà l’acumulació de procediments que entre si guardin una identitat substancial o 
íntima connexió. 
 
5. En la resolució d’expedients de naturalesa homogènia, s’observarà l’ordre rigorós d’incoació.  
 
6. L’ORGT no podrà establir pactes que impliquin l’acabament convencional del procediment 
sense l’autorització expressa de l’ajuntament titular del recurs objecte de gestió.  
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7. Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos sense 
que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’Administració, es produirà la caducitat del 
procediment, de la qual cosa s’advertirà l’interessat.  
 
Produïda la caducitat, no caldrà que l’Administració resolgui totes les qüestions plantejades als 
procediments de gestió.  
 
8. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que han de dur a terme els 
interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació de l’acte 
corresponent.  
 
9. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent i continuar amb el procediment; d’altra banda, 
s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals si té lloc abans o dins del 
dia que es notifiqui la resolució en què es tingui per transcorregut el termini.  
 
10. Els procediments que es tramitin i acabin en suport informàtic garantiran l’exercici de la 
competència de l’òrgan que l’exerceix.  
 
Article 9. Obligació de resoldre  
 
1. L’ORGT està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments 
tributaris. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents:  
 
- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari. 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 
renúncia o el desistiment dels interessats  
 
2. Quan l’interessat sol·liciti expressament que es declari la caducitat, la pèrdua sobrevinguda 
de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment, l’ORGT haurà de resoldre sobre la 
petició.  
 
3. El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, llevat que la normativa que 
es reguli assenyali un altre.  
 
Els serveis de l’ORGT adoptaran les mesures que calguin per complir els deures de motivar els 
actes administratius i resoldre els recursos presentats en el termini fixat en aquesta Ordenança.  
 
Si en determinades circumstàncies, els caps dels serveis consideren que no poden complir 
l’obligació legal, ho posaran en coneixement de la Direcció de Gestió Tributària, a fi de cercar 
les solucions més adients.  
 
Article 10. Efectes del silenci administratiu  
 
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat 
per a la seva resolució sense que s’hagi dictat i notificat acord exprés, legitima l’interessat per 
entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons procedeixi i 
sense perjudici de la resolució que l’administració ha de dictar.  
 
2. Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud en els 
supòsits següents:  
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a) Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu o a l’econòmic 
administratiu davant els actes dictats en matèria de gestió d’ingressos de dret públic locals.  
b) Resolució d’altres recursos administratius diferents del fixat a l’apartat a) d’aquest punt que 
poguessin interposar-se.  
c) Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els tributs locals.  
d) Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels ingressos de dret públic de què es 
tracti, quan no s’aporti garantia suficient. 
e) Altres supòsits previstos legalment.  
 
3. També s’entendrà desestimada la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en el termini 
de sis mesos sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va motivar 
l’ingrés.  
 
4. S’entendran estimades les sol·licituds formulades pels interessats en els casos previstos a la 
normativa d’aplicació.  
 

Secció III - Normes sobre gestió 
 

Subsecció I - Gestió de tributs 
 

Capítol I - De venciment periòdic 
 
Article 11. Impost sobre béns immobles  
 
1. El padró fiscal de l’Impost sobre béns immobles l’elaborarà l’ORGT a partir del padró de 
l’exercici anterior, al qual s’incorporaran les alteracions d’ordre físic, econòmic i jurídic 
aprovades pel Cadastre i totes aquelles altres que siguin conseqüència de fets o actes 
coneguts per l’ORGT o l’ajuntament, en els termes convinguts amb el Cadastre.  
 
2. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats tindran 
efectivitat des del primer dia de l’any següent, i es poden incorporar en el padró corresponent a 
aquest període si no n’ha derivat modificació de la base imposable.  
 
3. Així mateix, quan l’ORGT conegui de les variacions dominicals que constin en document 
públic, actualitzarà el padró d’IBI que gestiona per delegació i comunicarà les corresponents 
variacions a la Gerència Territorial del Cadastre.  
 
4. En la gestió de l’IBI, s’observaran les prescripcions següents: 
 
a) L’ORGT emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu  
del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es 
conegués més d'un titular, es faran constar els titulars, sense que aquesta circumstància 
impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà 
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els 
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de 
la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.  
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, les dades 
s’incorporaran al padró de l’exercici corrent sempre i quan la liquidació no hagi adquirit 
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fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’exercici immediatament posterior i es 
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic 
matrimonial de societat legal de guanys. 
 
b) En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de 
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a 
fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquest cas s’exigeix l’acord exprés  dels 
interessats. 
 
c) Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que, 
com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros.. 
 
5. Els Notaris adherits al Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi de 
Notaris de Catalunya podran obtenir per via telemàtica certificació dels deutes existents en la 
data de transmissió d’un immoble, en ordre a formular l’advertència  prevista a l’article 64 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
6. Així mateix es facilitarà certificat acreditatiu de la referència cadastral dels béns urbans que 
es trobin situats en els municipis que han delegat en la Diputació de Barcelona les facultats de 
gestió tributària de l’Impost sobre béns immobles, en els supòsits en què els interessats ho 
sol·licitin davant les oficines de l’ORGT.  
 
Els certificats expedits reproduiran les dades existents al padró cadastral anual de l’impost, en 
els termes establerts en els acords de delegació de funcions adoptats per la Gerència del 
Cadastre de la província de Barcelona.  
 
7. La base liquidable es fixarà pel Cadastre en els procediments de valoració col·lectiva.  
 
En els procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i 
inspecció cadastral, la base liquidable podrà determinar-se pels Ajuntaments, o per l’ORGT 
exercint funcions delegades per aquests, segons el previst a l’article 77.3 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
8. Per a determinar les quotes tributàries, s’aplicarà el coeficient d’actualització dels valors 
cadastrals quan s’escaigui, així com els beneficis fiscals i els tipus impositius fixats legalment o 
mitjançant l’Ordenança fiscal municipal.  
 
No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les variacions de quotes resultants de la 
modificació dels elements regulats en aquest apartat.  
 
9. L’ORGT intercanviarà amb la Gerència del Cadastre les dades amb transcendència per a la 
gestió de l’IBI, conegudes en base a declaracions presentades en ambdues administracions, o 
resultants d’actuacions de gestió i d’inspecció tributàries dutes a terme per les mateixes.  
 
Article 12. Impost sobre activitats econòmiques  
 
1. En els supòsits en què la Diputació ostenti les competències de gestió tributària i censal 
d’aquest impost, en virtut de la delegació que l’hagin fet els Ajuntaments i l’Estat de les seves 
competències respectives, l’ORGT portarà a terme totes les funcions necessàries per a la 
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formació i manteniment de la matrícula de contribuents, d’acord amb el que disposi la 
normativa d’aplicació.  
 
2. La formació de la matrícula es durà a terme a partir de les dades consignades pels 
contribuents en les seves declaracions per l’impost, quan estiguin obligats a fer-ne, i de les 
dades subministrades per l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, segons els procediments 
i terminis establerts reglamentàriament.  
 
Quan els contribuents hagin de presentar declaracions per l’impost, podran obtenir l’assistència 
material i tècnica necessàries per al compliment de les seves obligacions en les oficines de 
l’ORGT.  
 
3. La matrícula es formarà anyalment i comprendrà les dades que determinin la normativa que 
resulti aplicable i les instruccions que, en desenvolupament de la mateixa, dicti l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària.  
 
4. Les variacions de la quota tributària originades per modificació del coeficient de situació 
previst a l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, o del tipus de 
recàrrec provincial establert a l’article 134 de la mateixa llei, així com les resultants de la 
modificació legal de les tarifes de l’impost, no requeriran notificació individualitzada, ja que 
procedeixen de normes d’aplicació general i obligatòria en el seu àmbit territorial.  
 
5. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT les dades amb transcendència per a la gestió de l’IAE, 
conegudes en base a declaracions presentades en ambdues administracions, o resultants 
d’actuacions de gestió i d’inspecció tributàries dutes a terme per les mateixes.  
 
Article 13. Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
 
1. El padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica el formarà l’ORGT a partir del 
padró de l’any anterior, en què s’incorporaran les altes i la resta de modificacions 
(transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l’exercici immediatament anterior.  
 
2. Serà subjecte passiu de l’impost la persona física o jurídica que figuri com a titular del vehicle 
en el Registre central de Trànsit, excepte quan s’acrediti de manera fefaent que el dia primer de 
l’exercici el vehicle no era propietat de la persona que figurava com a titular al Registre de 
Trànsit.  
 
En aquest supòsit, si el venedor prova el compliment de les obligacions imposades al 
transmitent pel Reglament general de vehicles i sol·licita l’anul·lació de la liquidació, s’estimarà 
la sol·licitud.  
 
3. Per a determinar el deute tributari que constarà en el padró, s’aplicarà el coeficient 
d’increment aprovat a l’ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent sobre les tarifes de 
l’article 95 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
4. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes 
serà el que determini amb caràcter general la normativa vigent. En el seu defecte s’estarà al 
que disposi el Reglament General de Vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles.  
 
5. Als efectes de determinar les tarifes dels turismes a què fa referència l’article 95 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la potència fiscal expressada en cavalls 
fiscals serà la establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de 
Vehicles (RD 2.822/1998, de 23 de desembre).  
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6. No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les modificacions originades per 
variació del coeficient d’increment o del quadre de tarifes, ja que procedeixen de l’ordenança 
fiscal reglamentàriament tramitada i d’una llei estatal d’aplicació general i obligatòria.  
 
7. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 
s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del 
vehicle. En els supòsits de presentació i pagament de l’autoliquidació per via telemàtica, des de 
la seu electrònica de l’ORGT es comunicarà el número de registre i control de l’operació (NRC) 
a Trànsit. Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un 
vehicle quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent 
baixa.  
 
L’autoliquidació de l’IVTM que ha de presentar-se en cas de noves altes de vehicles, es 
realitzarà amb caràcter general de forma telemàtica. Si algun interessat ho requereixi es donarà 
assistència per al tràmit als punts d’informació de l’ORGT ubicats a la Direcció General de 
Trànsit de La Campana (Barcelona) i de Sabadell. 
 
 8. L’ORGT comunicarà a la Prefectura de Trànsit els rebuts que estan impagats a l’efecte que 
no s’autoritzin canvis de titularitat dels vehicles, quan consti en llur historial  que està pendent 
de pagament l’impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l’ any immediatament 
anterior a la realització del tràmit. 
 
No obstant, quan es presenti davant la Prefectura de Trànsit el justificant acreditatiu del 
pagament del deute, es podrà efectuar el canvi de titularitat. 
 
Article 14. Taxes  
 
1. Els padrons els elaborarà l’ORGT a partir del padró de l’exercici anterior, on s’incorporaran 
les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l’ordenança fiscal municipal 
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials 
determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l’ORGT o per l’ajuntament. 
Aquestes variacions no necessiten notificació individualitzada.  
 
2. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics 
acreditatius de la proporció.  
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, les dades 
s’incorporaran al padró de l’exercici corrent sempre i quan la liquidació no hagi adquirit 
fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’exercici immediatament posterior i es 
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim econòmic 
matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que, com 
a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros 
 
3. En la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments d’interès general, s’estableix el règim de autoliquidació per a 
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cada tipus de subministrament. L’autoliquidació serà de periodicitat trimestral i tindrà el 
contingut establert a l'ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 15. Aprovació de padrons  
 
1. Els padrons s’elaboraran i actualitzaran pels Serveis de Gestió Tributària corresponents. 
 
2. L’aprovació dels padrons és competència de la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT, 
excepte que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les facultats reservades esmentades a 
l’article 2.1 d’aquesta ordenança. 
 
3. Es posarà a disposició dels ajuntaments els padrons, a efectes del seu seguiment i 
comptabilització. La remissió, en el seu cas, als municipis pot realitzar-se mitjançant arxiu 
informàtic. Si la sol·licitud del padró ha estat realitzada directament per l’ajuntament creditor a 
través del programa informàtic de l’ORGT, l’arxiu tramés incorporarà certificat digital de 
dispositiu d’aplicació, en les condicions regulades a la Secció VII d’aquesta Ordenança. 
 
4. Les variacions dels deutes tributaris i els altres elements tributaris originades per l’aplicació 
de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o 
resultants de les declaracions de variació reglamentàries que hagi de presentar el subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 de la Llei 
General Tributària.  
 
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions incorporades en padró, quan 
resultin quotes inferiors a 10 EUR, en relació als tributs següents: 
 
- Impost sobre béns immobles 
- Impost sobre activitats econòmiques  
 
Article 16. Calendari fiscal  
 
1. Mitjançant resolució de la Direcció de Gestió Tributària s’aprovarà el calendari general dels 
períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic dels ajuntaments i d’altres entitats de 
dret públic de la província que hagin delegat funcions de gestió i recaptació tributària a favor de 
l’ORGT. 
 
2. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de 
la seu electrònica de l'ORGT.  
 
Al llarg de tot l’any, els interessats podran consultar en la seu electrònica de l’ORGT el text de 
l’anunci de calendari fiscal publicat al BOP. 
 
Així mateix, per Internet, des de la pàgina web de l’ORGT i, en el seu cas, dels ajuntaments 
titulars, s’informarà dels terminis de pagament de cada tribut.  
 
3. Amb caràcter general, l’ORGT proposarà cada any un calendari de cobrament dels tributs de 
caràcter periòdic coincident amb el d’exercicis anteriors.  
 
Article 17. Exposició pública de padrons  
 
1. L’exposició pública dels padrons és competència de l’ORGT en tots els supòsits en què els 
ajuntaments hagin delegat en la Diputació de Barcelona la notificació col·lectiva dels tributs de 
venciment periòdic. Es durà a terme mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la 
província i, per mitjans electrònics, amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT. 
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2. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir del 
primer dia del període de cobrament. 
Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, o dels ajuntaments que han 
delegat competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona, poden  consultar, 
durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. 
 
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT. 
 
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 2, l’ORGT 
expedirà el corresponent certificat acreditatiu de l’efectivitat temporal del termini d’exposició 
pública dels padrons i signat mitjançant certificat d’aplicació corporativa. 
 
4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions integrants d’aqueixos es podrà 
interposar recurs de reposició davant l’òrgan que les hagi aprovat, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període 
d’exposició pública dels corresponents padrons.  
 
Article 18. Anuncis de cobrament  
 
1. L’anunci del calendari fiscal regulat a l’article anterior podrà complir, a més de la funció de 
donar a conèixer l’exposició pública de padrons, la funció de publicar l’anunci de cobrament a 
què es refereix el Reglament general de recaptació.  
 
Perquè es compleixi aquesta finalitat hauran de constar-hi també els extrems següents:  
 
▪ Mitjans de pagament:  

- Amb caràcter general, domiciliació bancària. 
- Diners de curs legal o xec nominatiu a favor de l’ORGT.  
- Mitjançant el document remès als subjectes passius, que incorpora codi de barres, en els 
caixers habilitats a aquest efecte. 
- Per Internet o telèfon mòbil, utilitzant targeta bancària o bé ordenant el càrrec en compte 
bancari.  
- Per telèfon, trucant al Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT. 

▪ L’ordenació del càrrec en compte bancari es podrà fer: 
- Mitjançant accés a la passarel·la de pagaments telemàtics quan es disposi de certificat 
digital d’identificació. 
- Conforme les instruccions específiques de banca electrònica de cada entitat financera. 

▪ Llocs de pagament: A les entitats col·laboradores que figuren en el document de pagament. 
▪ La seu electrònica de l’ORGT, l’adreça de la qual és http://orgt.diba.cat, facilita la realització 

de pagaments per Internet.  
▪ Dies i hores d’ingrés:  A les oficines bancàries, dins l’horari comercial habitual. A la seu 

electrònica, a qualsevol dia i hora. 
▪ Advertència que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament 

voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els 
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.  

 
2. Quan el deute no ingressat dins del període voluntari es satisfaci abans que hagi estat 
notificada la provisió de constrenyiment, el recàrrec serà del 5 per 100.  
 
3. L’anunci de cobrança es podrà complementar amb notificacions individuals, sense justificant 
de recepció, en els casos en que es consideri necessari. 
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Article 19. Liquidacions i autoliquidacions de venciment singular 
 
1. En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es practicarà una liquidació de venciment 
singular en aquests casos:  
a) Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin originar l’obligació de 
contribuir.  
b) Quan l’ORGT o l’ajuntament tingui coneixement per primera vegada de l’existència del fet 
imposable, malgrat que s’hagi acreditat amb anterioritat el tribut, i sens perjudici de les 
sancions que poguessin correspondre. 
c) Quan s’hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les 
aprovades amb caràcter general a la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de la variació 
dels tipus impositius recollida a les ordenances fiscals.  
 
2. Quant a l’aprovació i la notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà 
d’aplicació el règim general regulat en el següent capítol.  
 
3. Una vegada notificada l’alta en el padró corresponent, es notificaran col·lectivament les 
successives liquidacions mitjançant edictes, publicats a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
4. S’exigiran per autoliquidació els tributs i preus públics, quan així ho hagin establert les 
Ordenances fiscals municipals .La no presentació d’autoliquidacions en els terminis i condicions 
legalment establerts comportarà l’exigibilitat de recàrrecs i, en el seu cas, la imposició de 
sancions, conforme el que preveu la Llei General Tributària.  
 

Capítol II - De venciment no periòdic 
 
Article 20. Pràctica de liquidacions  
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació dels 
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions de venciment singular quan, no s’hagi 
establert l’autoliquidació i l’ORGT o l’ajuntament tinguin coneixement de l’existència del fet 
imposable respecte dels tributs següents:  
 
a) Impost sobre béns immobles.  
b) Impost sobre activitats econòmiques.  
c) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
d) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
e) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.  
f) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic.  
 
2. Quan s’hagi establert el sistema d’autoliquidació i aquesta no hagi estat presentada en 
termini o les dades declarades siguin incorrectes, caldrà iniciar d’ofici el procediment de 
liquidació dels tributs que s’escaigui per a regularitzar aquesta situació.  
 
3. Les liquidacions a què es refereixen els punts anteriors les practicarà l’ORGT quan 
l’ajuntament hagi delegat aquestes competències.  
 
Les liquidacions es realitzaran, sempre que sigui possible, a les oficines perifèriques, sota el 
control dels tècnics competents dels Serveis de Gestió Tributària.  
 
4. L’aprovació de liquidacions practicades a l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic 
locals, realitzada per delegació dels ajuntaments, és competència de la Direcció de Gestió 
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Tributària de l’ORGT excepte que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les facultats 
reservades esmentades a l’article 2.1 d’ aquesta ordenança.  
 
5. La relació de liquidacions aprovades es posarà a disposició dels ajuntaments, als efectes del 
seu seguiment i comptabilització.  
La posada a disposició de la informació pot realitzar-se per via telemàtica, mitjançant un arxiu 
amb segell electrònic de l'ORGT (CDA), en les condicions regulades a la Secció VII d’aquesta 
Ordenança. 
 
6. La proposta de liquidacions derivades d’actuacions inspectores és competència dels 
inspectors del servei.  
 
7. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’ORGT siguin 
suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que l’interessat 
al·legui el que convingui al seu dret. Vistes les al·legacions, es podrà practicar liquidació 
provisional. 
 
8. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a 10 
EUR, excepte en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics. 
 
Article 21. Establiment del règim d’autoliquidació en l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 
 
1. S’estableix, amb caràcter habitual, el règim d’autoliquidació pel subjecte passiu en l’Impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan s’hagin delegat les 
competències de gestió de l’esmentat impost en la Diputació de Barcelona.  
 
L’autoliquidació es presentarà i l’ingrés de la quota es realitzarà en els següents terminis, 
comptats des de la data en què es produeixi la meritació del tribut:  
 
a) Quan es tracti d’actes “inter-vius” el termini serà de trenta dies hàbils.  
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins un 
any a sol·licitud del subjecte passiu.  
 
2. Els subjectes passius, amb caràcter general, estan obligats a presentar l’autoliquidació per 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i realitzar l’ingrés en els 
terminis previstos a l’apartat anterior, excepte quan sol·licitin que els notaris, o altres 
col·laboradors socials, presentin les autoliquidacions i es realitzi efectivament el pagament del 
deute per compte dels obligats tributaris, dins els terminis assenyalats a l’apartat anterior. 
 
La presentació de la corresponent autoliquidació i el pagament de la quota resultant, es podran 
realitzar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'ORGT. 
 
3. Resten exceptuats del deure de presentar l’autoliquidació els subjectes passius que 
transmetin un bé immoble que, malgrat posseir naturalesa urbana, no tingui fixat valor cadastral 
en el moment de la meritació de l’impost, o si en tingués, no concordi amb el de la finca 
realment transmesa, a conseqüència d’estar afectat per alteracions no reflectides al cadastre. 
En aquests supòsits, els obligats tributaris hauran de presentar la corresponent declaració de la 
transmissió, a l’objecte que, en el moment procedent, l’ORGT practiqui la liquidació provisional 
a la qual fa referència l’apartat 4.b) d’aquest article. 
 
4. Quan dins els terminis assenyalats a l’apartat 1 del present article, els subjectes passius 
referits a l’apartat 1, o llurs representants, no hagin presentat l’autoliquidació i realitzat l’ingrés 
del deute, es derivaran els efectes següents: 
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a) Es podrà sancionar els subjectes passius, conforme el que preveu l’article 191 de la Llei 
General Tributària. 
b) Si l’ORGT té coneixement cert de la transmissió d’un bé immoble, que ha originat la 
meritació de l’impost, per la comunicació de l’adquirent o dels notaris, en els termes previstos  
als apartats 6 i 7 de l’article 110 del TRHL, podrà practicar la liquidació provisional a què es 
refereixen els articles 128 a 130 de la LGT, dins el termini de sis mesos, comptats des de la 
data de la comunicació.  
 
5. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor per un mitjà 
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per 
l’Administració. 
 
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no 
se n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general. 
 
6. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, se’n podrà presentar 
autoliquidació a nom de qualsevol per la totalitat de la quota, o tantes autoliquidacions com 
subjectes passius hi hagin. 
 

Capítol III - Notificacions administratives 
 
Article 22. Notificació de les liquidacions de venciment singular 
 
1. Sens perjudici del que s’estableix a la Secció VII, en relació a la pràctica de notificacions 
telemàtiques, en aquest article es regula el procediment per notificar presencialment. 
 
2. En els supòsits de taxes per prestació de serveis o per autorització per a utilitzar 
privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible la liquidació 
es notificarà personalment al presentador de la sol·licitud.  
 
3. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1er s’expedirà un 
document de notificació en què hauran de constar:  
 
a) Els elements essencials de la liquidació.  
b) Els mitjans d’impugnació, terminis d’interposició de recursos, lloc on es poden presentar 
(ajuntament titular o oficina de l’ORGT) i òrgan davant del qual se’n poden interposar.  
c) Els llocs, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari. 
 
4. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, 
així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.  
 
5. La notificació es practicarà al domicili o lloc assenyalat per l’interessat o el seu representant. 
Quan això no fos possible, a qualsevol lloc adequat a l’efecte.  
 
Amb caràcter general, es realitzaran dos intents de notificació, però serà suficient un sol intent 
quan el destinatari consti com a desconegut en el domicili designat. 
 
En el primer intent de notificació pot esdevenir:  
 
a) Que la notificació sigui lliurada a l’interessat. En aquest cas el notificador ha de retornar a 
l’ORGT el justificant de notificació amb la signatura del receptor i la data en què ha tingut lloc la 
recepció.  
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b) Que la notificació es lliuri a una persona diferent de l’interessat. En aquest cas haurà de 
constar al justificant de notificació la signatura i la identitat de la persona que s’ha fet càrrec de 
la notificació.  
c) Que l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació. En aquest cas s’especificaran les 
circumstàncies de l’intent de notificació, la signatura i la identitat de la persona que l'ha 
rebutjada, i es tindrà per efectuada. 
d) Que no sigui possible lliurar la notificació. En aquest cas el notificador registrarà al justificant 
de notificació el motiu que n’ha impossibilitat el lliurament i el dia i l’hora en què ha tingut lloc 
l’intent de notificació.  
 
6. En el supòsit del punt 5è, relatiu a l’intent de notificació personal amb resultat infructuós per 
absència de l’interessat, es procedirà a un segon intent, en dia i hora diferents d’aquells en què 
va tenir lloc el primer intent. Es procurarà que un dels intents es realitzi en horari de tarda. De 
resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de 
l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent 
notificador. Altrament, es podrà dipositar el document a la bústia del domicili de l’interessat. 
 
Article 23. Notificació de les liquidacions per tributs de venciment periòdic  
 
1. Les quotes i els altres elements tributaris quan no constitueixin altes en els respectius 
registres, sinó que facin referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102.3 de la Llei 
General Tributària.  
 
2. La notificació col·lectiva a què es refereix l’apartat anterior afecta les liquidacions incloses en 
els padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.  
 
3. L’exposició pública dels padrons regulada a l’article 17 de la present Ordenança constitueix 
el mitjà pel qual l’ORGT realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions.  
 
Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de la Província i altres llocs 
 
1. Als efectes de practicar les notificacions col·lectives a què es refereix l’article anterior, 
s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província l’exposició pública dels padrons.  
 
2. Respecte a les notificacions que requereixin d'un lliurament personal, en cas de resultar 
infructuosos els intents d’entrega de la notificació establerts a l’apartat 6 de l’article 22, se citarà 
l’interessat o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, 
mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cadascú dels interessats o al 
Butlletí Oficial de la Província. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, 
amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, 
òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. 
En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des 
del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Quan transcorregut 
el termini indicat no s’hi hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els 
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.  
 
3. De les actuacions realitzades conforme al que s’ha assenyalat anteriorment, n’haurà de 
restar constància en l’expedient, a més de qualsevol circumstància que hagués impedit el 
lliurament en el domicili designat per a la notificació.  
 
4. En els supòsits de publicacions d’actes que continguin elements comuns, es publicaran de 
forma conjunta els aspectes coincidents, i s’especificaran només els aspectes individuals de 
cada acte.  
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5. La substitució de publicació en el BOP d’anuncis relatius a notificacions per compareixença 
per anuncis publicats en la seu electrònica de l’ORGT requerirà la prèvia regulació de 
condicions per accedir-hi i de l’ adopció de totes les mesures necessàries per garantir la 
seguretat del procés; aspectes que hauran de concretar-se per norma de l’ORGT, que haurà de 
ser publicada per a general coneixement. 
Els anuncis a què es refereix l’apartat 2 s'exposaran en el taulell d'anuncis de la seu electrònica 
de l'ORGT. 
 
6. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin notificats per no 
haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant, se’l donarà per notificat de les 
successives actuacions i diligències d’aquest procediment. Tanmateix, les liquidacions que es 
dictin en el procediment i els acords d’alienació dels béns embargats hauran de ser notificats 
d’acord amb el que s’estableix en aquest capítol. 

 
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 

 
Article 25. Sol·licitud i tramitació 
 
1. Amb l’ excepció establerta a l’article 2.1 d’aquesta Ordenança, correspondrà a la Direcció de 
Gestió Tributària la concessió o denegació de beneficis fiscals quan aquestes facultats hagin 
estat delegades per l’ajuntament titular del tribut.  
 
En supòsits de beneficis fiscals a concedir en els quals no resulti dubtosa l’aplicació automàtica 
dels criteris de les Ordenances Municipals, o hagi estat formulada la proposta per l’Ajuntament 
els caps d’unitat perifèrics de l’ORGT podran adoptar la resolució pertinent.  
 
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a la Direcció de 
Gestió Tributària o a l’Alcalde, acompanyada de la documentació requerida en la normativa 
reguladora del benefici sol·licitat.  
 
3. La sol·licitud es formularà del mode i en el termini fixats legalment o en les ordenances 
fiscals.  
 
En el cas de rebuts de venciment periòdic, la sol·licitud es podrà presentar fins el darrer dia del 
termini de cobrament en voluntària del padró corresponent.  
 
En el cas de liquidacions, els beneficis fiscals podran aplicar-se en el propi exercici en què es 
sol·liciten, sempre que la sol·licitud es formuli abans que la liquidació hagi quedat consentida i 
ferma i concorrin en la data de meritació els requisits necessaris per al gaudiment del benefici 
fiscal. 
 
4. La bonificació establerta a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus rebuts de 
venciment periòdic s’aplicarà per l’ORGT sense necessitat de sol·licitud prèvia. Si la 
domiciliació no fos atesa, s’exigirà la quota total. 
 
5. Els Serveis de Gestió Tributària competents de l’ORGT establiran el procediment per a 
verificar que es compleix la caducitat dels beneficis fiscals quan hagi arribat el termini de 
gaudiment.  
 
6. En relació amb l’Impost sobre béns immobles, rebuda a l’ORGT la sol·licitud de benefici fiscal 
serà analitzada pel tècnic competent del Servei de Gestió d’IBI o dels Serveis Perifèrics, que 
formularà proposta de resolució.  
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Les exempcions i bonificacions en l’Impost sobre activitats econòmiques, quan la seva 
concessió o denegació correspongui a l’ORGT, s’examinaran en el Servei de Gestió d’IAE, qui 
formularà la proposta de resolució pertinent.  
 
La sol·licitud d’altres beneficis fiscals es tramitarà des dels Serveis Perifèrics o des dels Serveis 
Centrals gestors del corresponent tribut.  
 
7. Quan calgui conèixer, o avaluar  determinades condicions o situacions, relatives a l’objecte o 
l’obligat tributaris respecte les quals l’Ajuntament tingui dades  rellevants, amb caràcter previ a 
la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe a l’Ajuntament. 
 
8. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el 
termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en 
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.  
 
9. Quan es tracti de beneficis fiscals que s’han d’atorgar d’ofici, s’aplicaran en el moment de 
practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la informació acreditativa dels 
requisits exigits per al seu gaudiment.  
 
10. Previ consentiment de l’interessat, l’ORGT comprovarà els requisits per al gaudiment del 
benefici fiscal per mitjans telemàtics, quan sigui possible i amb la finalitat d’estalviar tràmits als 
interessats.  

 
Capítol  V - Procediment de comprovació i  revisió 

 
Article 26. Verificació de dades 
 
1. Quan la normativa dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la Diputació 
exigeixi la presentació de declaracions o autoliquidacions per part de l’obligat tributari, els 
Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT li podran requerir perquè aclareixi o justifiqui les dades 
que hi hagi fet constar, iniciant el procediment de verificació de dades regulat als arts. 131 a 
133 de la Llei General Tributària. 
 
2. La verificació de dades no impedirà la comprovació posterior de l’objecte d’aquesta. 
 
Article 27.  Comprovació limitada 
 
1. Els Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT podran iniciar el procediment de comprovació 
limitada regulat als arts. 136 a 140 de la Llei General Tributària per comprovar els fets, actes, 
elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l’obligació tributària en 
relació a qualsevol dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la Diputació. 
 
Entre d’altres supòsits, s’iniciarà aquest procediment quan l’ORGT tingui constància de la 
realització del fet imposable i l’obligat tributari no hagi presentat cap declaració o autoliquidació 
o quan havent-les presentat calgui comprovar tots o alguns elements de l’obligació tributària. 
 
2. En aquest procediment únicament es podrà realitzar l’examen de les dades consignades 
pels obligats a les seves declaracions, dels justificants presentats o que es requereixin a 
l’efecte, de les dades i antecedents en poder de l’Administració tributària, dels registres, libres o 
documents exigits per la normativa tributària, llevat la comptabilitat mercantil, tot i que es podrà 
demanar el llibre diari simplificat si s’ha fet servir com a registre fiscal, i de les factures o altres 
documents que siguin el suport de les anotacions de les operacions als registres oficials. A 
més, es podrà requerir a tercers perquè facilitin la informació que han de subministrar amb 
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caràcter general o perquè ratifiquin la facilitada anteriorment, tret que es tracti d’informació 
sobre moviments financers. 
 
3. Dictada resolució en el procediment de comprovació limitada en la qual s’aprovi una 
liquidació provisional o es reculli manifestació expressa de que no és procedent regularitzar la 
situació tributària, no serà possible efectuar una nova regularització de l’objecte comprovat, 
llevat que en un procediment de comprovació limitada o de inspecció posterior es descobreixin 
nous fets o circumstàncies que resultin d’actuacions diferents de les ja realitzades. 
 
Article 28. Recurs de reposició  
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic gestionats per l’ORGT, 
actuant com a ens delegat dels Ajuntaments, només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama.  
 
2. La provisió de constrenyiment i l’acord d’alienació dels béns travats podran ser impugnades 
mitjançant el corresponent recurs de reposició davant el Tresorer.  
 
3. Es podran formular al·legacions per defectes de tramitació que procedeixin del personal 
recaptador, tals com incompliments, retards i altres anomalies en la prossecució del 
procediment, quan no es tracti d’actes d’aplicació i efectivitat dels tributs.  
 
En tots aquests supòsits, el recurs corresponent haurà d’interposar-se en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la notificació de l’acte.  
 
4. Contra els actes administratius d’aprovació de padrons, o de les liquidacions incorporades, 
es pot interposar recurs de reposició davant la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT en el 
termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la finalització del període d’exposició 
pública dels corresponents padrons.  
 
5. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes 
comptat des de la data d’interposició.  
 
6. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de la 
Llei General Tributària, s’entendrà que l’ORGT ha incomplert el termini màxim de resolució del 
recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva interposició, 
sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a l’empara de la 
Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en paritat amb el que 
preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmico - administratives. 
 
7. Quan es presenti petició d’indemnització per responsabilitat patrimonial per fets 
manifestament irrellevants, els efectes dels quals no són avaluables econòmicament o són 
d’una quantia insignificant, no s’instruirà l’expedient de responsabilitat patrimonial. Tanmateix, 
es comunicarà a l’interessat la desestimació de la reclamació en forma degudament motivada.  
 
Article 29. Recurs contenciós administratiu i reclamació econòmica administrativa  
 
1. Contra els actes de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos locals de dret públic, pot 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent, en els termes 
establerts a la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, llevat que sigui procedent, amb 
caràcter previ, la reclamació econòmica administrativa.  
 
2. Contra els actes dictats per l'ORGT, per delegació de l'Administració Estatal, es podrà 
interposar reclamació econòmica administrativa en el termini d’un mes comptat des del dia 
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següent al de la notificació o publicació de l’acte o del transcurs del termini per resoldre el 
recurs de reposició, llevat que la norma aplicable fixi un altre termini.  
 
3. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu 
en els terminis següents:  
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a 
la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.  
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent 
a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  
 
4. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des de la data de publicació 
de la seva aprovació definitiva.  
 
5. El recurs contra la inactivitat de l’Administració es pot interposar en el termini de dos mesos 
comptats des de la data en què es compleixi el termini de tres mesos des de la petició 
d’execució sense que l’Administració hagi respost.  
 
Article 30. Revisió d’ofici i declaració de lesivitat 
 
1. La Junta de Govern de l’ORGT podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes dictats per l’ORGT en 
els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l’article 217 de la 
Llei General Tributària.  
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:  
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte . 
b) A instància de l’interessat.  
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer 
drets l’acte que es pretén anul·lar.  
 
3. En altres casos, diferents dels previstos als apartats anteriors, i que no siguin mera 
rectificació d’errades, l’ORGT només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els 
declara lesius per a l’interès públic.  
 
La declaració de lesivitat correspon a la Junta de Govern de l’ORGT.  
 
En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà d’interposar 
el corresponent recurs contenciós administratiu.  
 
Article 31.  Recurs extraordinari de revisió 
 
1. Podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió davant l’Ajuntament, o l’ORGT, contra els 
actes ferms dictats en la gestió i recaptació dels tributs locals, quan apareguin documents de 
valor essencial per a la decisió de l’assumpte, que fossin posteriors a l’acte o resolució 
recorreguts, o d’impossible aportació  al temps en que es dictin  i que evidenciïn l’errada 
comesa. 
 
2. El recurs es formularà en el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels 
documents. 
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Article 32. Revocació d’actes i rectificació d’errors  
 
1. L’ORGT podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació 
jurídica  particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació 
del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
2. La revocació s’iniciarà sempre d’ofici, sense perjudici que els interessats puguin promoure el 
seu inici mitjançant escrit adreçat a l’òrgan que dictà l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
En l’expedient haurà de donar-se audiència als interessats i s’haurà d’incloure informe 
d’Assessoria Jurídica sobre la procedència de la revocació. 
 
3. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, 
de fet o aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte 
objecte de rectificació. 
 
4.Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent formularà proposta d'acord rectificatiu, que haurà de ser aprovada pel mateix òrgan 
que va dictar l'acte objecte de rectificació. 

 
Capítol VI - Suspensió del procediment 

 
Article 33. Suspensió per interposició de recursos  
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat 
exigida; però la mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte 
impugnat. 
 
Tanmateix, a sol·licitud de l’interessat es suspendrà l’execució de l’acte impugnat en els 
supòsits següents: 
 
a) Quan s’aporti garantia consistent en: 

- dipòsit de diners o valors públics 
- aval de caràcter solidari d’entitat de crèdit  

 
L’aportació d’aquestes garanties suposarà la suspensió automàtica, si ha estat sol·licitada en el 
termini concedit per formular el recurs. Si les garanties aportades són d’altres, la Direcció de 
Gestió Tributària de l’ORGT, resoldrà sobre la procedència de la suspensió. 
 
b) Quan s’apreciï que, al dictar l’acte, s’ha pogut incorre en error aritmètic, material o de fet. 
c) Tractant-se de sancions que hagin estat objecte de recurs de reposició, la seva execució 

quedarà automàticament suspesa en període voluntari, sense necessitat d’aportar garantia, 
fins que siguin fermes en via administrativa, excepte el previst en l’article 174.5 de la Llei 
General Tributària. 

 
2. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida (IBI, IAE), no 
se suspèn en cap cas el procediment de cobrament. Això sense perjudici que, si la resolució 
que es dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la 
devolució d’ingressos corresponent. 
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3.  El recurrent podrà sol·licitar que els efectes de la suspensió es limitin al recurs de reposició, 
o que s’estenguin a la via contenciós - administrativa. En tot cas, només procedirà mantenir la 
suspensió al llarg del procediment contenciós quan així ho acordi l’òrgan judicial. 
 
4. La garantia haurà de cobrir l’import de l’acte impugnat, els interessos de demora que generi 
la suspensió i els recàrrecs que poguessin procedir en el moment de la suspensió. 
 
Quan la suspensió es sol·liciti per al període de resolució del recurs de reposició, els interessos 
de demora seran els corresponents a sis mesos. Si es sol·licita la suspensió per al període en 
què es tramiti el recurs contenciós - administratiu, s’hauran de garantir els interessos de 
demora corresponents a dos anys. 
 
5. La sol·licitud de suspensió es presentarà davant l’òrgan que dictà l’acte i haurà d’estar 
necessàriament acompanyada del document en què es formalitzi la garantia. Quan la sol·licitud 
no s’acompanyi de garantia, no es produiran efectes suspensius; en aquest supòsit la sol·licitud 
es tindrà per no presentada i serà arxivada. 
 
6. En els supòsits d’estimació parcial d’un recurs, la garantia aportada quedarà afecta al 
pagament de la quota resultant de la nova liquidació i dels interessos de demora que 
correspongui liquidar. 
 
7. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període de pagament voluntari en 
sentit desestimatori, es notificarà a l’interessat concedint-li termini per pagar en període 
voluntari, en els termes següents:  
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 
20  del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins 
el dia 5 del segon  mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
8. Quan l’ORGT tingui coneixement de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu 
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute 
resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període de 
suspensió. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions 
executives contra el patrimoni del deutor se li requerirà el pagament del deute suspès més els 
interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 
 
El pagament de les quantitats exigibles en període voluntari s’haurà d’efectuar en els terminis 
establerts a l’apartat 7 del present article. 
 
9. Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, si s’escau, continuaran les actuacions del procediment de 
constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, 
sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant 
aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de 
suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització 
del procediment mentre conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via 
administrativa; tot això a resultes de la decisió que adopti l’òrgan judicial sobre concessió o 
denegació de la suspensió. 
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10. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només elements tributaris 
clarament individualitzables, la incidència dels quals en la determinació del deute tributari resulti 
quantificable.  
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.  
 
Article 34. Suspensió per ajornament o fraccionament  
 
1. Quan s’hagués sol·licitat i s’hagi concedit l’ajornament o fraccionament dins del període 
voluntari de pagament, no s’expedirà provisió de constrenyiment.  
 
2. Quan la sol·licitud es presenti en període de pagament voluntari, si en finalitzar aquest 
termini està pendent de resolució la sol·licitud no s’expedirà provisió de constrenyiment.  
 
3. Quan es sol·liciti l’ajornament d’un deute sotmès a procediment de constrenyiment es podrà 
suspendre el procediment fins que l’òrgan competent per a la seva resolució dicti l’acord 
corresponent, sense que pugui excedir d’un mes el període de suspensió.  
 
A aquests efectes, caldrà que el cap d’unitat justifiqui la proposta de suspensió. 
 
Article 35. Suspensió per terceria de domini  
 
Serà causa de suspensió del procediment de constrenyiment sobre els béns o els drets 
controvertits la interposició de terceria de domini. Aquesta suspensió serà acordada pel cap 
d’unitat que tramiti l’expedient, una vegada s’hagin adoptat les mesures d’assegurament que 
corresponguin, segons el que disposa el Reglament general de recaptació, i vistos els 
documents originals en què el tercer fonamenti el seu dret.  
 
Article 36. Paralització del procediment  
 
1. Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment quan l’interessat 
ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de les circumstàncies següents:  
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.  
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.  
 
2. Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes a l’apartat anterior, el 
cap d’unitat podrà formular proposta justificada de paralització del procediment, que haurà de 
ser autoritzada per la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis.  
 
3. Els expedients afectats per la paralització del procediment hauran de resoldre’s en el termini 
més breu possible, per la qual cosa vetllaran particularment els caps d’unitat.  
 
Article 37.  Alienació de béns i drets embargats  
 
1. No es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de 
constrenyiment fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma, en via 
administrativa i judicial.  
 
Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquest deure, es controlarà la situació de no 
fermesa del deute en tots els supòsits en què ha estat impugnat.  
 
En tot cas, abans de procedir a la preparació de l’expedient d’alienació dels béns caldrà 
comprovar que no hi ha recurs (administratiu o contenciós) pendent.  
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2. Es fa excepció del que s’ha previst al punt anterior en els supòsits de força major, béns 
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent 
sol·liciti de forma expressa la seva alienació.  
 
Article 38. Garanties  
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia:  
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota 
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
procedirien en el cas d’execució de la garantia. 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en el 
moment de sol·licitar la suspensió (principal + recàrrec + interessos de demora acreditats) , els 
interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien en el cas 
d’execució de la garantia.. 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió seran exclusivament les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de Dipòsits, 
en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca 
o certificat d’assegurança de caució. 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provin les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas 
haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a instància de part, la suspensió 
del procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la 
impossibilitat de prestar-la.  
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 87 d’aquesta Ordenança.  
 
 Article 39. Concurrència de procediments  
 
1. En els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i 
procediments d’execució o concursals universals, judicials i no judicials, el cap d’unitat 
sol·licitarà als òrgans judicials informació sobre els procediments que puguin afectar els drets 
de la hisenda municipal. Es podrà procedir a l’embargament preventiu de béns amb anterioritat 
a la suspensió del procediment.  
 
2. Una vegada obtinguda la informació sol·licitada segons el paràgraf anterior, se’n donarà 
compte a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, on es traslladarà la documentació que sigui 
necessària i en concret la certificació dels deutes, per tal que l’Assessoria, valori les actuacions 
procedents en ordre a la defensa dels interessos municipals.  
 
3. La competència per autoritzar la subscripció d’acords o convenis que resultin de la tramitació 
del procediment anterior correspondrà a la Direcció de Gestió Tributària.  
 

Capítol VII - Devolució d’ingressos 
 
Article 40.  Iniciació  
 
1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute, excepte quan el 
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funcionari de l’ORGT pugui comprovar informàticament la realització de l’ingrés i la no 
devolució posterior. 
 
2. La sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de les oficines de l’ORGT. 
No obstant, podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits següents:  
 
a) Quan després d’haver satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per qualsevol 
dels motius i els procediments regulats en els articles anteriors.  
b) Quan s’hagi produït una duplicitat verificada del pagament.  
 
3. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà sol·licitar a les oficines centrals 
i perifèriques de l’ORGT aportant els documents originals acreditatius del pagament, o 
manifestant davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè es pugui comprovar 
informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució. 
 
Article 41. Col·laboració d’altres Administracions  
 
1. Quan la devolució que es sol·licita faci referència a un tribut que fou gestionat per una altra 
Administració, caldrà acreditar que, amb anterioritat, no s’ha procedit a la seva devolució; a 
aquest fi, es sol·licitaran els antecedents necessaris.  
 
2. Si la resolució de l’expedient exigís la prèvia resolució de la reclamació interposada contra 
una liquidació resultant d’elements tributaris fixats per una altra administració, el servei de 
gestió corresponent efectuarà la remissió de la documentació que consideri suficient a l’òrgan 
competent, de la qual cosa es donarà coneixement a l’interessat.  
 
Article 42. Tramitació de l’expedient  
 
1. Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d’un recurs o de 
l’anul·lació o revisió d’actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d’aquell dret 
correspon al mateix òrgan que ha aprovat l’acte administratiu que l’origina.  
 
2. En els supòsits de pagaments duplicats, a l’efecte que siguin aprovades les corresponents 
devolucions es dictarà una resolució conjunta mensual per part de la Direcció de Gestió 
Tributària.  
 
3. L’expedient administratiu de devolució d’ingressos indeguts el tramitarà el servei de gestió 
corresponent, o les oficines perifèriques, en els supòsits en què ho tinguin encomanat.  
 
4. Totes les devolucions aprovades es marcaran informàticament i integraran l’expedient 
mensual . 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per l’interessat.  
 
5. Per a la determinació de les quanties que s’hauran de retornar o reintegrar a l’interessat, en 
compliment del que prescriu la Llei General Tributària, es tindrà en compte el previst als articles 
següents.  
 
Article 43. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa tributària  
 
1. Quan es dicti un acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia 
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de demora.  
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La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; consegüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de 
liquidació anul·lada.  
 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia 
en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament, d’acord amb el que 
preveu l’article 26.5 de la Llei General Tributària. 
 
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la 
proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució.  
 
Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període de demora. 
Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus 
d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.  
 
4. Quan es tracti de pagaments duplicats o excessius, la devolució dels quals no ha estat 
sol·licitada pels interessats, des dels Serveis Centrals es farà la proposta de pagament de la 
quantia indegudament ingressada i s’expedirà simultàniament comunicació a l’interessat 
perquè assenyali un compte bancari on efectuar la transferència.  
 
Tenint en compte que les dades sobre recaptació disponibles inclouen els cobraments del 
mateix dia, en general no s’acreditaran interessos per inexistència de període de demora.  
 
Si la devolució és sol·licitada pels interessats es tramitarà segons el que determina l’article 
anterior.  
 
Article 44. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària  
 
Per a la devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària, resultarà d’aplicació el que 
està previst en l’article anterior, en virtut del que estableix l’article 10 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Article 45. Reintegrament d’ingressos deguts  
 
1. Quan s’hagi d’abonar a l’interessat una quantitat per reintegrar el pagament que va fer per un 
concepte degut, no s’abonaran interessos de demora. Indicativament, s’assenyalen els casos 
següents:  
 
a) Devolucions parcials de la quota satisfeta pels impostos que tinguin establert el prorrateig de 
les quotes anuals.  
b) Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan s’hagi 
ingressat la quota. 
c) Devolucions totals o parcials dels pagaments a compte de l’ICIO realitzats mitjançant 
autoliquidació en sol·licitar un llicència d’obres o en modificar la concedida anteriorment, quan 
l’obra executada sigui inferior a la prevista inicialment o finalment no se n’hagi dut a terme. 
 
2. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General 
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar els 
valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora del 
Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat amb 
els corresponents interessos de demora. 
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3. L’acord de reconeixement del dret a la devolució es dictarà en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data de la seva sol·licitud.  
 
4. En els supòsits en què s’hagi presentat autoliquidació i s’hagi ingressat un import excessiu, 
s’ordenarà d’ofici la devolució corresponent. Sempre que l’expedient es resolgui dins el termini 
fixat en el punt anterior, no s’abonaran interessos de demora.  
 
Article 46. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats  
 
1. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec del període executiu, bé perquè 
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no era procedent exigir el recàrrec, es 
liquidaran interessos de demora sobre la quantia a tornar, que seran a càrrec de l’ORGT.  
 
2. Quan es declari improcedent la liquidació del recàrrec provincial sobre l’IAE i s’hagi de 
procedir a la seva devolució, es liquidaran interessos de demora sobre l’import a tornar. La 
devolució la realitzarà l’ORGT per compte de la Diputació; consegüentment, el seu import serà 
compensat en la primera liquidació d’ingressos que s’hagi de transferir.  
 
Article 47. Reintegrament del cost de les garanties  
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties aportades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat.  
 
Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, s’abonarà 
l’interès legal vigent que s'hagi meritat des de la data acreditada en què s'hagués incorregut en 
els costos esmentats fins la data en què s'ordeni el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, si escau, el reintegrament que 
correspongui, seran les següents:  
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d’identificació 
fiscal i domicili de l’interessat.  
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  
c) Import al qual va ascendir el cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, 
aportant com a documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o 
societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avaladora de les comissions 
efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de l’aval.  
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent 
optar per:  
- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades identificatives de 
l’entitat de crèdit o bancària.  
- Xec nominatiu.  
- Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació.  
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no portés adjunta la documentació 
necessària, es requerirà l’interessat perquè ho esmeni en un termini de deu dies.  
 
4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per 
l’interessat, se li haurà de concedir audiència.  
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5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la hisenda 
municipal per deutes en període executiu, la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT dictarà el 
corresponent acte administratiu, a partir de la proposta formulada pel servei competent segons 
la matèria objecte del recurs.  
 
Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del titular del dret de reintegrament, 
es procedirà a la compensació d’ofici o a l’embargament del dret al reintegrament reconegut al 
contribuent.  
 
6. A efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de la 
següent forma:  
 
a) En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit en concepte de 
comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, acreditades fins 
la data en què es produeixi la devolució de la garantía.  
b) En les hipoteques i penyores pels següents conceptes:  
1. Despeses derivades de la intervenció de fedatari públic.  
2. Despeses registrals.  
3. Impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s’escau, de la cancel·lació.  
4. Despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia.  
c) En els dipòsits en diner efectiu constituïts d’acord amb la normativa aplicable, s’abonarà 
l’interès legal vigent fins el dia en què es produeixi la devolució.  
d) Quan l’ORGT o els tribunals haguessin acceptat garanties diferents de les anteriors, 
s’admetrà el reembossament d’aquestes, limitat exclusivament, a les costes acreditades en què 
s’hagués incorregut de manera directa per la seva formalització, manteniment i cancel·lació.  
 
Article 48. Repercussió de la despesa  
 
1. Finalitzat el procediment administratiu de constrenyiment per baixes acordades per l’ens 
creditor, les costes del procediment executiu seran a càrrec d’aquell.  
 
2. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte dels ajuntaments titulars dels crèdits.  
 
3. Seran per compte de l’ens creditor, així mateix, els imports que s’hagin de satisfer als 
contribuents en concepte de costes dels procediments judicials, en els següents casos:  
- Procediments judicials en matèria de multes imposades pels Ajuntaments.  
- Accions civils en defensa del crèdit, exercitades per l’ORGT prèvia consulta a l’ens creditor, 

i terceries judicials.  
- Recursos d’apel·lació i cassació ordinària i per unificació de doctrina. En aquests casos es 

comunicarà a l’ens creditor la substanciació del procediment corresponent.  
 
Seran a càrrec de l’ORGT, en tot cas, el pagament dels imports que es satisfacin als 
contribuents en concepte de costes dels procediments contenciosos administratius tramitats en 
primera instància, llevat dels de multes municipals, i dels recursos de cassació en interès de la 
Llei.  
 
4. Les quantitats que hauran de ser abonades per l’ens creditor en concepte de devolució 
d’ingressos indeguts, indemnització per costos d’avals, condemnes a costes judicials i costes 
dels procediments executius indicats en els apartats anteriors, seran satisfetes inicialment per 
l’ORGT i deduïdes de la transferència periòdica de fons a favor d’aquell. El seu import, 
degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es trameti amb 
posterioritat a la materialització del pagament.  
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5. Si per circumstàncies excepcionals no resultés procedent la repercussió i fos l’ORGT qui 
hagués d’assumir la despesa, s’aplicarà com a minoració d’ingressos en el concepte 
pressupostari corresponent. 
 

Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris 
 

Capítol I - Preus públics 
 
Article 49. Recaptació dels preus públics  
 
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les dues 
condicions següents:  
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible per a 
la seva vida privada o social.  
b) El servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de 
l’ajuntament que exigeix el preu.  
 
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus públics 
segons el que estableixen els articles següents.  
 
Article 50. Gestió dels preus de venciment periòdic  
 
1. L’ORGT gestionarà els preus públics de venciment periòdic a partir de la matrícula d’obligats 
al pagament, formada sobre la base de les dades declarades per ells mateixos en el moment 
de sol·licitar la prestació de serveis.  
 
2. Els padrons seran elaborats l’ORGT a partir de la matrícula de l’exercici anterior, incorporant-
hi les modificacions que no constitueixin alteració dels elements essencials determinants del 
deute coneguts per l’ORGT i/o pels ajuntaments. A aquest efecte, les modificacions derivades 
de la variació de tarifes aprovades a la corresponent ordenança municipal reglamentàriament 
tramitada, no requeriran notificació individualitzada.  
 
3. Les notificacions es practicaran col·lectivament, mitjançant edictes, i es procedirà a 
l’exposició pública de la matrícula d’obligats al pagament i a la publicació de l’anunci de 
cobrament, en termes similars als regulats pels recursos tributaris.  
 

Capítol II - Multes de circulació 
 
Article 51. Denúncies  
 
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de presumptes 
infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària (RDL 339/1990, de 2 de març) i els seus reglaments de desenvolupament, es tipificaran 
les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb les quanties i els criteris establerts a la Llei 
18/2009, de 23 de novembre. 
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes, 
traslladarà a l’ORGT mitjançant gravació directa en la seva base de dades les denúncies i els 
elements identificatius del vehicle i la infracció. 
 
L’ORGT processarà la informació obtinguda de l’ajuntament i la completarà amb les dades 
necessàries, relatives al titular i al vehicle, per editar la notificació de la denúncia.  
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3. Quan la denúncia s’hagi tramitat  mitjançant  un dispositiu electrònic (PDA), es transmetran 
d’immediat les dades a l’ORGT i, a través de la impressora complementària de l’equip de què 
esta dotat l’agent denunciant, s’expedirà una notificació en document apte perquè l’interessat 
pugui fer el pagament en caixer bancari, per internet o per telèfon. 
 
4. En la notificació de les denúncies per infraccions diferents a la d’estacionament indegut del 
vehicle, es farà constar que si el titular, o el conductor habitual del vehicle, no n’era el 
conductor en el moment de la infracció, està obligat a comunicar a l’ORGT o l’Ajuntament la 
identitat del conductor en el termini de vint dies. L’incompliment d’aquesta obligació pot ser 
sancionat com a falta molt greu.  
 
5. La notificació de les denúncies es realitzarà d’acord amb la normativa vigent, continguda a la 
Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Llei 18/2009, que 
modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i 
la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Article 52. Notificació telemàtica de la denúncia 
 
1. Es notificaran telemàticament les denúncies a les següents persones: 
 
a) Les que tinguin assignada direcció electrònica vial 
b) Persones jurídiques que no tinguin direcció electrònica vial i, a proposta de l’ORGT, hagin 
acceptat el procediment de notificació electrònica 
c) Altres  persones que hagin sol·licitat la notificació electrònica 
 
2. Per facilitar la recepció i sense caràcter preceptiu es remetrà  un missatge al telèfon mòbil i/o 
a l’adreça del correu electrònic designats per l’interessat, informatius de l’existència de la 
notificació de la denúncia i de la seu electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la 
notificació.  
 
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant certificat digital, o utilitzant la “paraula de pas” que, 
per a cada notificació, facilita la plataforma e-Notum, gestionada per l’Administració Oberta de 
Catalunya. 
 
4 .El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició del 
denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació 
s’entendrà practicada a tots els efectes legals. 
 
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la constància 
de la posada a disposició de la persona interessada, o del  seu representant, han transcorregut 
deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que es comprovi la impossibilitat tècnica 
o material de accedir-hi. 
 
6. Les notificacions electròniques que no s’hagin pogut practicar per impossibilitat tècnica, es 
practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la Llei de 
Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies naturals des que la notificació s’hagués 
publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha practicat. 
 
7. Es podran notificar en la direcció electrònica vial, o en el TESTRA, segons procedeixi, els 
actes del procediment recaptatori de les multes imposades a persones posseïdores de direcció 
electrònica vial. En el seu cas, s’informarà els interessats del previst en aquest apartat quan es 
notifiqui l’inici del procediment sancionador. 
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Article 53. Notificació postal de la denúncia 
 
1.  Amb la finalitat d’oferir als interessats les màximes facilitats per al pagament de les multes 
en quantia reduïda, amb caràcter previ a la notificació postal formal, a què es refereixen els 
apartats següents, l’ORGT remetrà als interessats un document informatiu de les dades de la 
denúncia i apte per pagar la multa. 
 
2. Per mitjà del personal notificador designat per l’ORGT s’intentarà la notificació individual en 
el domicili que consta en el Registre de Trànsit, excepte que als arxius de l’ORGT consti un 
altre domicili declarat pel titular, cas en què s’utilitzarà aquest.  
 
3. Si en el primer intent resulta possible lliurar la notificació, a la targeta justificant de notificació 
haurà de constar la data del lliurament, la signatura del receptor i, si fos diferent del titular, la 
seva identitat.  
 
4. Si en el primer intent de notificació no hagués resultat possible el seu lliurament per absència 
de l’interessat, es realitzarà un segon intent en dia i hora diferents. Es procurarà que un dels 
intents es realitzi en horari de tarda. En cas que el resultat d’aquest segon intent sigui positiu, 
es faran constar en la targeta justificant de notificació les circumstàncies referides a l’apartat 
anterior i es procedirà al seu retorn a l’ORGT. 
 
5. De resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia 
de l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent 
notificador. Altrament, es podrà dipositar el document a la bústia del domicili de l’interessat. 
 
6. Les notificacions postals que no s’hagin pogut practicar, es publicaran al tauler edictal de 
sancions de trànsit (TESTRA), previst a l’article 78 de la Llei de Seguretat Vial. Transcorregut el 
període de vint dies naturals des que la notificació s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà 
que aquesta s’ha practicat, donant-se per complimentat el tràmit i continuant amb el 
procediment. 
 
Article 54.  Procediment sancionador abreujat 
 
Si es paga la multa en l’acte de la denúncia, o en el termini de vint dies comptats des del 
següent a la recepció de la seva notificació, es tindrà per finalitzat el procediment sancionador 
amb les següents conseqüències: 
 
a) Reducció del 50 % de l’import de la sanció de multa. 
b) Renúncia a formular al·legacions. Cas que fossin presentades, es tindran per no 
presentades. 
c) Terminació del procediment, sens necessitat de dictar resolució expressa 
d) No es pot presentar recurs de reposició; el recurs contenciós - administratiu es podrà 
presentar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què va tenir 
lloc el pagament de la multa. 
 
Article 55. Presentació d’al·legacions i recursos 
 
1. L’interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de vint dies naturals per formular 
al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes. 
 
Resoltes les al·legacions, es dictarà resolució sancionadora que podrà ser recorreguda 
mitjançant recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l’òrgan que dictà la resolució i 
en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació. 
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2. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la de la 
sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà denegada 
transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sens que s’hagi resolt.  
 
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini d’un 
mes, restant expedita la via contenciós - administrativa 
 
3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini, o el conductor 
habitual disposaran d’un termini de quinze dies naturals per identificar el conductor responsable 
de la infracció. 
 
La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu electrònica 
de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en el territori del qual s’ha comés la infracció, el número 
d’expedient sancionador i el DNI de la persona que realitza la comunicació. 
 
4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua de 
punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el moment de la denúncia, 
si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat al·legacions en el termini de vint dies 
següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà l’efecte d’acte resolutori del 
procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. Conseqüentment, quan concorrin les 
condicions d’aquest apartat, no caldrà notificar cap resolució sancionadora i els interessats no 
poden presentar recurs de reposició. 
 
Article 56 . Pagament de  les multes 
 
1. Transcorregut el termini anterior, les multes s’hauran de fer efectives dins el termini de 
quinze dies naturals següents a la data de fermesa de la sanció. 
 
2. Les multes que es paguen dins el període comprés entre el dia 21 i el dia 45, ambdós 
naturals i següents al dia de notificació de la denúncia, es pagaran sens reducció. 
 
3. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa, la 
seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els recàrrecs 
del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre l’import nominal 
de la multa, i els interessos de demora. 
 
4. Les multes es podran pagar mitjançant targeta bancària, en el moment de la denuncia, quan 
l’agent denunciant disposi de l’equip informàtic adient, o accedint , amb el codi de barres 
tramés al telèfon mòbil de l’interessat, a la passarel·la de pagaments bancària que ofereixi el 
servei. 
 
En altre cas, les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per telèfon trucant 
al Servei d’Atenció Telefònica de l’ORGT o per internet en la seu electrònica de l’ORGT. 
 
5. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comés una infracció seran responsables 
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents: 
a) robament o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat del titular 
b) quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor 
c) quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor habitual; en 
aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre  l’arrendatari o el conductor habitual 
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Article 57. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions 
 
1. El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos  per a les 
infraccions greus i molt greus. 
 
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La prescripció 
s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el denunciat, o 
estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb projecció externa a 
la dependència en què s’origini.  
 
2. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre anys. 
El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de la Administració per exigir el 
pagament de les multes es regiran pel que disposa la Llei General Tributària. 
 
3. Si no  hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l’inici del 
procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, a sol·licitud 
de l’interessat o d’ofici per l’òrgan que dictà la resolució. 
 

Capítol III - Altres crèdits 
 
Article 58. Altres crèdits no tributaris  
 
1. Quan l’ens públic local (o ens urbanístic col·laborador) sigui titular d’altres crèdits de dret 
públic diferents dels regulats en els capítols anteriors, per a la cobrança dels quals sigui 
d’aplicació el Reglament general de recaptació, serà possible la delegació de funcions en la 
Diputació de Barcelona, i el seu exercici concret es regularà en el conveni corresponent.  
 
2. L’acceptació de delegació de funcions gestores i recaptatòries serà precedida de l’examen 
de les condicions de l’exercici d’aquestes funcions i de les compensacions econòmiques, per a 
la qual cosa es requerirà que la seva avaluació sigui favorable.  
 
3. Contra els actes administratius de l’ORGT d’aprovació de liquidacions per ingressos de dret 
públic no tributaris es podrà interposar recurs de reposició davant la Direcció de Gestió 
Tributària de l’ORGT.  
 
Article 59. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de cooperació  
 
1. Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística estan obligats a sufragar els 
costos d’urbanització, raó per la qual l’ajuntament liquidarà quotes d’urbanització, que podran 
ser recaptades per l’ORGT en període voluntari i executiu.  
 
L’aprovació d’aquestes liquidacions correspon a l’Ajuntament, davant qui, en el seu cas, es 
podran formular els recursos procedents.  
 
2. Els procediments d’execució i de constrenyiment es dirigiran contra els béns dels propietaris 
que no haguessin complert les seves obligacions.  
 
3. Si l’associació de propietaris (contribuents) ho sol·licita i l’ajuntament ho considera 
convenient, es podran exercir les facultats referides en el punt anterior a favor de l’associació i 
contra els propietaris que incompleixin els compromisos contrets amb aquesta.  
 
4. Quan el propietari del terreny, al qual se li exigeix el pagament d’una quota d’urbanització, 
manifesti la seva voluntat de satisfer el deute mitjançant l’entrega de la finca  a l’entitat 
creditora, l’ens titular del deute valorarà l’acceptació de la parcel·la, i en cas d’acceptar-la 

69



quedarà ultimat el procediment recaptatòri. En aquests casos, l’entitat creditora haurà de 
satisfer a l’ORGT una compensació econòmica del mateix import que si la quota s’hagués 
cobrat en període voluntari.  
 
Article 60. Ingressos per altres actuacions urbanístiques  
 
1. Quan l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la junta de 
compensació serà directament responsable davant l’ajuntament de la realització de les obres 
d’urbanització. La Junta i l’Ajuntament respectivament podran delegar la recaptació voluntària i 
executiva de les seves quotes a favor de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, l’import de 
la recaptació es lliurarà a la Junta. 
 
2. Contra la liquidació de les quotes exigibles per les juntes de compensació, es podrà 
interposar recurs administratiu davant l’ajuntament.  
 
3. En el supòsit que el propietari ofereixi el pagament en espècie, s’actuarà d’acord amb el que 
preveu el punt 4 de l’article anterior.  
 
4. Si s’haguessin constituït entitats de conservació urbanística, aquestes podran delegar en la 
Diputació de Barcelona la recaptació de les seves quotes prèvia l’autorització de l’ajuntament 
tutelant, el qual podrà així mateix delegar la facultat que la Llei li atorga per exigir per la via de 
constrenyiment les quotes que restin impagades a l’entitat de conservació.  
 
En aquest últim cas, l’import de la recaptació es lliurarà a l’entitat encarregada de la 
conservació. 
  
5. Contra les liquidacions de quotes exigibles per les entitats de conservació urbanística, podrà 
interposar-se recurs d’alçada davant l’ajuntament.  
 
Article 61. Multes diferents de les de circulació  
 
1. Les multes que s’imposin per infracció del que disposa la legislació urbanística o altres 
ordenances municipals, diferents de les de circulació, es tramitaran pel procediment recaptatori 
general regulat a la secció IV d’aquesta Ordenança.  
 
2. Quant a terminis de prescripció, el general és d’un any, si bé caldrà ajustar-se al que resulti 
d’aplicació segons la normativa específica de cada tipus de sanció.  
 

Secció IV – Recaptació 
 

Subsecció I – Organització 
 
Article 62. Òrgans de recaptació  
 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat 
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els Serveis Centrals i Perifèrics de 
l’ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici de competències i 
funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.  
 
Article 63. Sistema de recaptació  
 
1. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en període 
voluntari a través de les entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics, que es ressenyaran en 
el document - notificació remès al domicili del subjecte passiu; aquest document serà apte i 

70



suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores, o mitjançant la seu electrònica de 
l'ORGT. 
 
2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, el document del deute, informatiu, que podrà 
ser utilitzat com a document de pagament, es remetrà per correu ordinari, sense justificant de 
recepció, ja que no és preceptiu poder-ne acreditar la recepció per part del subjecte passiu.  
 
3. En el cas de quotes ordinàries d’urbanització i de conservació, la recaptació voluntària de les 
quals estigui delegada en la Diputació de Barcelona, la notificació de la liquidació aprovada per 
l’ens competent, es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció.  
 
Si no es reben aquests documents, el contribuent pot sol·licitar un duplicat en les oficines de 
l’ORGT, per telèfon  o mitjançant la seu electrònica de l'ORGT. 
 
4. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el 
corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats en 
el calendari de cobrança, sense que sigui oposable a l’inici de la via de constrenyiment la no 
recepció del document de pagament.  
 
A aquest efecte, s’entendrà per alta en el corresponent registre la primera incorporació del 
propi objecte tributari. En particular no es consideraran altes els canvis de titularitat dels 
obligats tributaris. 
 
Article 64. Domiciliació bancària  
 
1. Amb caràcter general, el pagament dels tributs locals de venciment periòdic es farà 
mitjançant domiciliació bancària, sense cap cost per als obligats. 
 
2. Periòdicament es fomentarà la domiciliació bancària mitjançant campanyes que en divulgui 
els avantatges de la mateixa.  
 
3. Les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent càrrec 
bancari, i l’entitat financera, si s’escau, haurà d’expedir i remetre el comprovant de càrrec al 
compte.  
 
4. L’ORGT ordenarà el càrrec al compte dels obligats al pagament al final del període voluntari. 
A l’efecte d’informar els contribuents que tinguin domiciliats els seus rebuts, es podran enviar 
avisos al telèfon mòbil advertint-los de la data concreta en què es farà el càrrec en compte.  
 
A aquests efectes, serà suficient que l’interessat s’inscrigui en el sistema d’alertes establert per 
l’ORGT. 
 
5. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent, podrà 
ordenar-ne l’anul·lació. L’ORGT facilitarà la devolució de l’ingrés en aquests supòsits.  
 
6. La domiciliació de rebuts podrà tenir caràcter permanent, fins que sigui revocada per 
l’interessat, o referir-se exclusivament a un exercici.  
 
Es podrà sol·licitar la domiciliació personalment, en les entitats bancàries col·laboradores, o en 
les oficines de l’ORGT. També, es pot sol·licitar per fax, per telèfon, o a través de la seu 
electrònica de l'ORGT, amb els efectes establerts a la Secció VII.  
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Article 65. Entitats col·laboradores  
 
1. Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per a exercir aquesta 
col·laboració.  
 
2. L’autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per la Junta de 
Govern, autorització que podrà recaure en una entitat de dipòsit o, en supòsits singulars, en 
altres tipus d’entitats. 
 
3. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació són les 
següents:  
 
a) Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de pagament 
dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per l’ORGT i el pagament 
tingui lloc en les dates reglamentades  
b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels quals sigui titular l’ORGT els fons 
procedents de la recaptació  
c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de 
pagament. Transmissió diària per mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la 
recaptació efectuada en les diferents sucursals de l’entitat bancària durant aquell dia  
d) Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis signats, en 
desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les entitats de 
dipòsit  
 
4. De conformitat amb el que preveu el Reglament general de recaptació, la col·laboració per 
part de les entitats de dipòsit serà, amb caràcter general, gratuïta.  
 
5. Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar estrictament les seves 
actuacions a les directrius contingudes a l’acord d’autorització, en el qual necessàriament 
s’haurà de preveure l’exigència de responsabilitat per al supòsit d’incompliment d’aquestes 
normes.  
 
6. Les entitats de dipòsit i la resta de col·laboradores no tindran en cap cas el caràcter d’òrgans 
de la recaptació local.  
 

Subsecció II - Gestió recaptatòria 
 

Capítol I - Normes comunes 
 
Article 66. Àmbit d’aplicació  
 
1. L’ORGT, per a la realització dels ingressos de dret públic que ha de percebre per delegació 
dels ajuntaments, té les prerrogatives establertes en les lleis generals pressupostària i tributària 
i en la normativa concordant, així com en les previsions específiques que es contemplen en la 
present ordenança. 
 
2. Així, les facultats i les actuacions de l’ORGT abasten la gestió i recaptació de tributs i d’altres 
recursos de dret públic, i es poden entendre aplicables a tots ells les referències reglamentàries 
a la categoria dels tributs.  
 
Article 67. Obligats al pagament  
 
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:  
a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts 
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b) els successors 
c) els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) els responsables solidaris  
b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest es 
podrà exigir íntegrament a qualsevol d'ells. 
 
Article 68. Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el 
període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n podrà 
reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
b) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
c) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La 
seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins 
l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les següents 
persones i entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat 
al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 
garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns 
o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia. 
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació de 
l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 
 
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per 
al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
a) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es 
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 
pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de pagament. 
b) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
c) En el supòsit d’infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones. 
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5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 
Llei General Tributària. 
 
Article 69. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària  
 
1. La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la 
liquidació o la presentació de l’autoliquidació, llevat que la Llei disposi altra cosa. 
 
Correspon als caps d’unitat de recaptació l’inici del procediment de declaració de 
responsabilitat i a la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT la competència per declarar la 
responsabilitat tributària. 
 
2. Si la declaració de responsabilitat s’efectua amb anterioritat al venciment del període 
voluntari de pagament, es podrà requerir al responsable que pagui el deute, un cop 
transcorregut l’esmentat període. 
 
3. En altres casos, diferents dels referits a l’apartat 2, en què procedeixi la declaració de 
responsabilitat, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, el cap d’unitat tramitarà 
el corresponent expedient per a l’exigència de responsabilitat solidària. Es notificarà al 
responsable l’inici del període d’audiència, per quinze dies, previ a la derivació de 
responsabilitat, a fi que els interessats puguin al·legar i presentar les proves que estimin 
pertinents.  
 
4. Vistes les al·legacions presentades, si n’hi ha, i si el deute no ha estat satisfet, es proposarà 
a la Direcció de Gestió Tributària que dicti acte administratiu de derivació de responsabilitat, en 
el qual se’n determinarà l’abast. Aquest acte serà notificat al responsable amb l’expressió de:  
 
a) Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost de fet 
habilitant i les liquidacions a les que abasta aquest pressupost. 
b) Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest acte, òrgan davant el qual 
haguessin de presentar-se i termini per interposar-los. 
c) Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’import exigit al responsable. 
 
5. Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que 
preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només es podrà revisar 
l’import de l’obligació del responsable. 
 
6. El responsable haurà de pagar en els terminis previstos a l’article 74.4 de la present 
Ordenança. Si no es realitza el pagament en aquest període, el deute s’exigirà en via de 
constrenyiment, junt amb els recàrrecs executius. 
 
7. El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques tindrà dret, prèvia 
la conformitat del titular actual, a sol·licitar de l’ORGT o l’Ajuntament certificació detallada dels 
deutes, sancions i responsabilitat tributàries derivades del seu exercici. L’Administració 
tributària haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres mesos des de la sol·licitud. 
Els efectes de l’esmentada certificació seran els previstos a la Llei General Tributària. 
 
8. Pel que fa als responsables subsidiaris, un cop declarats fallits el deutor principal i, en el seu 
cas, els responsables solidaris l’ORGT dictarà acte de declaració de responsabilitat, que es 
notificarà al responsable subsidiari, en els termes i amb els efectes establerts als apartats 
anteriors. 
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Article 70. Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de 
l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. I demès percepcions patrimonials rebudes per aquests en els dos anys anteriors 
a la data de dissolució que minorin el patrimoni social.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat 
jurídica , en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o 
entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà 
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o d’una 
entitat amb personalitat jurídica. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles, 
fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui I demès percepcions 
patrimonials rebudes per  aquests en els dos anys anteriors a la data de dissolució que minorin 
el patrimoni social.  
 
Article 71. Procediment de recaptació davant els successors 
 
1. Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació 
continuarà amb els seu hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la constància  
de la mort d’aquell i la notificació als successors, com a requeriment del pagament del deute 
tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver fet ús del dret de deliberar, 
es suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri el termini concedit per això, 
durant el qual podrà sol·licitar de l’ORGT la relació dels deutes tributaris pendents del causant. 
Mentre l’herència es trobi jacent, el procediment de recaptació dels deutes tributaris pendents 
podrà continuar adreçant-se contra els béns i drets, a l’efecte del qual s’hauran d’entendre les 
actuacions amb qui ostenti la seva administració o representació. 
 
2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els 
seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat jurídica. 
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3. Dissolta i liquidada la fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els destinataris 
dels seus béns i drets. Les Unitats de l’ORGT podran adreçar-se contra qualsevol dels socis, 
partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquells simultània o successivament, per 
requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents. 
 
Article 72 . Domicili  
 
1. Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal, per a 
gestionar un determinat recurs, a efectes recaptatoris, el domicili serà:  
 
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual. 
Tanmateix, quan les persones físiques desenvolupin principalment activitats econòmiques es 
podrà considerar com domicili fiscal el lloc a on estigui efectivament centralitzada la gestió 
administrativa i l’adreça de les activitats desenvolupades. 
b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l’article 
35.4 de la LGT, el domicili fiscal serà el seu domicili social, sempre que en ell estigui 
efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus negocis. En altre 
cas, s’atendrà el lloc en el qual es porti a terme aquesta gestió o direcció. 
c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment 
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b).  
 
2. Mitjançant la compareixença a les oficines de l’ORGT, de l’ajuntament, o a través de la seu 
electrònica d'aquest organisme amb les condicions establertes a la Secció VII de la present 
Ordenança, el contribuent pot designar un altre domicili propi o del seu representant, amb el fi 
de rebre-hi les notificacions administratives.  
 
3. El canvi de domicili fiscal, en relació a la gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic 
que hagin estat delegats a la Diputació de Barcelona, s'haurà de comunicar a l'ORGT en el 
termini de tres mesos des de que aquell es produeixi. Aquesta comunicació produirà efectes 
des de la seva presentació en aquesta Administració. Així mateix s'hauran de posar de 
manifest les incorreccions que poguessin observar en les comunicacions dirigides des de 
l’ORGT o des de l’ajuntament.  
 
4.  L’ORGT podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat pels obligats tributaris en 
relació amb els tributs la gestió dels quals li correspongui. A tals efectes podrà, entre d’altres, 
efectuar les actuacions següents: 
 
a) Consultar la base de dades creada per la Generalitat, en particular el domicili i les dades 
necessàries per establir comunicacions electròniques. 
b) Quan conegui que el domicili declarat pel subjecte passiu davant l’Administració Tributària 
Estatal és diferent del que consta a la seva base de dades podrà rectificar aquest últim i 
incorporar-lo com un element de gestió associat a cada contribuent, i constituirà l’adreça on 
remetre totes les notificacions derivades de la gestió recaptatòria.  
c) L’ORGT podrà consultar les dades amb transcendència tributària que constin al padró 
d’habitants, per tal de millorar la informació sobre domicilis fiscals dels obligats tributaris.  
 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb 
domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament, o a l’ORGT. 
 
Article 73. Deure de col·laboració amb l’administració tributària  
 
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l’ORGT les 
dades i els antecedents necessaris per a la cobrança de les quantitats que com a ingressos de 
dret públic aquell ha de percebre.  
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2. En particular, les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, valors i 
altres béns de deutors de l’administració municipal en període executiu, estan obligats a 
informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de les funcions 
atribuïdes, s’efectuïn.  
 
3. L’ORGT podrà sol·licitar a altres Administracions les dades necessàries per identificar els 
obligats al pagament de recursos públics no tributaris, la recaptació dels quals sigui de la seva 
competència. 
  
4. L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest article 
podrà originar la imposició de sancions, segons el que s’estableix en la secció VI d’aquesta 
Ordenança. 
 
5. Els requeriments individualitzats d’informació que realitzi l’ORGT inclouran el nom i cognoms, 
NIF de l’obligat tributari que ha de subministrar la informació, període de temps a que es 
refereix la informació requerida, i les dades relatives als fets respecte els quals es requereix 
dita informació. 
 
El termini per aportar la informació sol·licitada serà de deu dies a comptar del següent al de la 
notificació del requeriment. No obstant quan les actuacions d’obtenció d’informació es realitzin 
pels òrgans d’inspecció o de recaptació podran iniciar-se immediatament, sense previ 
requeriment escrit, en el supòsit que ho justifiqui la naturalesa de les dades a obtenir o de les 
actuacions a realitzar i l’òrgan actuant es limiti a examinar documents, elements o justificants 
que hagin d’estar a la seva disposició. 
 
6. Els requeriments individualitzats d’informació que s’efectuïn a les entitats i òrgans a que es 
refereix l’article 94.3 i 4 de la LGT es realitzaran per la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT 
o responsable dels Serveis o Unitats Perifèriques.   

 
Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària 

 
Article 74. Períodes de recaptació  
 
1. Els terminis d’ingrés en període de pagament voluntari dels deutes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva, tant per als tributs com per als preus públics, seran els determinats per 
l’ORGT o l’entitat local en el calendari de cobrança, que serà publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província i exposat en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT.  
 
2. Del calendari de cobrança s’informarà pels mitjans que en cada municipi es consideri més 
idonis; a aquest efecte, el cap d’unitat en col·laboració amb l’ajuntament proposarà la via millor 
per obtenir una divulgació general del calendari.  
 
3. En tot cas, el contribuent pot consultar els períodes de cobrança a la seu electrònica de 
l’ORGT o bé sol·licitar informació, personalment o telefònicament, a l’ORGT sobre períodes de 
cobrament en voluntària, els quals no podran ser inferiors a dos mesos naturals.  
 
4. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de venciment singular 
serà el que consti en el document - notificació dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser 
inferior al període establert a l’article 62.2 de la Llei General Tributària, que és el següent: 
 
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia vint del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat hàbil següent. 
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b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
5. Si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es 
traslladarà al primer dia hàbil següent. 
 
6. Els deutes per conceptes diferents dels regulats en els punts anteriors hauran de pagar-se 
en els terminis fixats en les normes d’acord amb les quals aquests deutes s’exigeixin. En el cas 
de no determinació de terminis, s’aplicarà el que es disposa en aquest article.  
 
7. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en via de constrenyiment, i es 
computaran, si és el cas, com a pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de termini.  
Article 75. Desenvolupament del cobrament en període voluntari  
 
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores.  
 
2. Els mitjans de pagament admissibles són els diners de curs legal; el xec, que haurà de ser 
nominatiu a favor de l’ORGT, la targeta bancària i la banca electrònica. 
 
Així mateix, es podrà pagar per Internet a través de la seu electrònica de l’ORGT introduint les 
dades que figuren en el document de cobrament així com també en caixers automàtics amb els 
documents proveïts de codi de barres, o per altres mitjans que autoritzi la Direcció de Gestió 
Tributària.  
 
3. L’obligat al pagament de diversos deutes podrà, en realitzar el pagament en període 
voluntari, imputar-lo al que lliurement determini.  
 
4. En tot cas a qui ha pagat un deute se li lliurarà un justificant del pagament realitzat autenticat 
mecànicament.  
 
Els justificants dels pagaments efectuats per Internet tenen plena validesa per acreditar la 
cancel·lació del deute. 
 
En tot moment l’obligat tributari que ha efectuat un pagament, pot obtenir el comprovant des de 
la seu electrònica de l’ORGT, document que contindrà un codi de verificació electrònica. 
 
5. En les oficines de l’ORGT s’acceptaran pagaments parcials a compte d’una liquidació que 
s’exigeix en període voluntari. A aquest efecte, es facilitarà a l’obligat tributari abonaré per tal 
d’efectuar l’ingrés parcial en les entitats col·laboradores. 
 
Article 76. Conclusió del període de pagament voluntari  
 
1. Finalitzat el període voluntari de cobrament, un cop verificat que ja s’ha processat tota la 
informació sobre cobraments corresponents al període voluntari, s’expediran les relacions de 
rebuts i liquidacions que no hagin estat satisfets en període voluntari.  
 
2. En la mateixa relació es farà constar les incidències de suspensió, ajornament, 
fraccionament de pagament o anul·lació.  
 
3. La relació de deutes no satisfets i que no estiguin afectats per alguna de les situacions del 
punt 2 servirà de fonament per a l’expedició de la provisió de constrenyiment.  
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4. En cap cas s’inclouran en les provisions de constrenyiment col·lectives els deutes liquidats a 
les administracions públiques.  
 

Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva 
 
Article 77. Inici del procediment de constrenyiment  
 
1. El període executiu s’inicia: 
 
a) Per als tributs de venciment periòdic i per a les liquidacions, prèviament notificades i no 
ingressades al seu venciment, al dia següent al venciment del termini d’ingrés en període 
voluntari.  
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar l’ingrés, 
al dia següent de la finalització del termini que estableixi la corresponent ordenança fiscal de 
cada tribut per a dit ingrés o, si aquest ja hagués conclòs, el dia següent a la presentació de 
l’autoliquidació. 
 
2. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període 
voluntari impedirà l’inici del període executiu durant la tramitació de dits expedients. 
 
La interposició d’un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció impedirà l’inici del 
període executiu fins que la sanció sigui ferma en via administrativa i hagi finalitzat el termini 
per a l’ingrés voluntari del pagament. 
 
3. El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui al deutor la provisió de 
constrenyiment.  
 
4. L’inici del període executiu determina la meritació dels recàrrecs del període executiu i dels 
interessos de demora, en els termes següents: 
 
a) Es satisfarà el recàrrec executiu del 5 per cent quan es satisfaci la totalitat del deute no 
ingressada en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. 
b) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per cent quan es satisfaci la totalitat 
del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini 
previst en l’article 78.1 d’aquesta Ordenança per als deutes constrets. 
c) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20 per cent quan no concorrin les 
circumstàncies a les que es refereixen els apartats a) i b) anteriors. 
 
5. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora. Quan 
resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran els 
interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu. 
 
6. El procediment tindrà caràcter exclusivament administratiu i se substanciarà de la manera 
regulada en el Reglament general de recaptació.  
 
Article 78. Terminis d’ingrés  
 
1. Un cop iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament del 
deute tributari haurà d’efectuar-se en els terminis següents: 
 
a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia vint de cada mes; si aquest no fos hàbil, fins l’immediat 
hàbil següent. 
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b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil fins 
l’immediat hàbil següent. 
 
2. Si l’obligat tributari no efectués el pagament dins del termini al que es refereix l’apartat 
anterior, es procedirà a l’embargament dels seus béns, advertint-se així a la provisió de 
constrenyiment. 
 
3. Amb caràcter general, si existissin diversos deutes d’un mateix deutor s’acumularan en un o 
més expedients, i en el supòsit de realitzar-se un pagament que no en cobreixi la totalitat dels 
deutes incorporats, s’aplicarà als deutes més antics, antiguitat que es determinarà en funció de 
la data de venciment del període voluntari.  
 
Article 79. Provisió de constrenyiment  
 
1. La provisió de constrenyiment, dictada pel Tresorer de la Diputació o el Tresorer municipal 
competent, despatxa l’execució contra el patrimoni del deutor.  
 
2. La provisió de constrenyiment podrà ser impugnada davant el Tresorer pels següents motius:  
 
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes 
de suspensió del procediment de recaptació. 
c) Falta de notificació de la liquidació. 
d) Anul·lació de la liquidació. 
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació 
del deutor o del deute constret.  
 
3. Quan la impugnació es refereix a l’existència de causa de nul·litat en la liquidació el Tresorer 
de la Diputació pot ordenar la paralització d’actuacions. Si es verifica que efectivament es dóna 
aquella causa, s’instarà el corresponent acord administratiu d’anul·lació de la liquidació i 
s’estimarà el recurs contra la provisió de constrenyiment. 
 
4. Quan els obligats tributaris siguin Administracions Públiques, no es dictarà provisió de 
constrenyiment mentre no es verifiqui la impossibilitat de realitzar el crèdit pel procediment de 
compensació, previst als articles 89 i  90 de l’Ordenança.   
 
Article 80. Anuncis de subhastes i Mesa de subhasta 
 
1. La mesa de subhasta de béns serà integrada pel Tresorer, que serà el President, pel 
Secretari de l’ORGT que serà el Secretari i per tres vocals: el cap de la Direcció de  Serveis 
d’Organització i Inspecció de Serveis, el cap del Servei de la Unitat Central de Recaptació i 
l’Interventor delegat. 
 
2. Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT i optativament, quan la naturalesa i la 
valoració del bé ho aconsellin, s’inseriran en mitjans de comunicació de gran difusió i en 
publicacions especialitzades, així com en qualsevol altre mitjà escaient a l’efecte. 
 
Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Boletín Oficial del Estado, quan el tipus de 
subhasta excedeixi de la xifra de 1.000.000 EUR. 
 
3. Es sol·licitarà a l’Ajuntament del lloc on estiguin situats els béns i a l'ens creditor, que 
publiquin en el seus taulers d’edictes, o seus electròniques, la celebració de la subhasta. 
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Article 81. Celebració de subhastes, venda directa i adjudicacions a l'ens creditor 
 
1.- Tots els licitadors hauran de constituir el dipòsit de garantia preceptiu, els quals seran 
ingressats al compte establert amb aquesta finalitat.  
 
Els dipòsits podran realitzar-se mitjançant ingrés en el compte d'aquesta administració, xec 
bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’ORGT: 
 
- Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la celebració 
de la subhasta, a qualsevol oficina de l'ORGT.  
- El mateix dia de la subhasta, un cop constituïda la Mesa de subhasta i fins  un quart d'hora  
abans de l'hora assenyalada  per a la seva celebració en l'anunci de subhasta, davant la Mesa 
de subhasta. 
 
Es podrà constituir dipòsits per a segona licitació davant la Mesa de subhasta, mitjançant xec 
bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’ORGT, per la qual cosa s'obrirà un termini de 
mitja hora un cop conclosa la celebració de la primera licitació de tots els lots que surtin a 
subhasta, ampliable en el límit de temps necessari per poder materialitzar la seva constitució de 
tots aquells que vulguin prendre part com licitadors en aquesta segona convocatòria. 
 
2. Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat: 
 
- Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la celebració 
de la subhasta, en qualsevol oficina de l’ORGT.  
- Des de l’anunci de la subhasta i fins a una hora abans de l’hora del començament d’aquesta, 
al Servei de la Unitat Central de Recaptació de l’ORGT.  
 
Aquestes ofertes, que tindran el caràcter de màximes, seran registrades al registre general 
d’entrada de l’ORGT i en un llibre que, a aquest efecte, es portarà al Servei de la Unitat Central 
de Recaptació. Aquestes ofertes hauran d’anar acompanyades del preceptiu dipòsit que es 
podrà fer mitjançant ingrés en el compte d'aquesta Administració, xec bancari o taló conformat 
nominatiu a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
3. L’import dels trams de licitació hauran d’adequar-se a les escales següents: 
a. Per tipus de subhasta inferiors a 6.000 EUR, 100,00 EUR.  
b. Per tipus de subhasta des de 6.000 EUR fins a 30.000 EUR, 300,00 EUR.  
c. Per tipus de subhasta de més de 30.000 EUR fins a 150.000 EUR, 600,00 EUR.  
d. Per tipus de subhasta superiors a 150.000 EUR, 1.000,00 EUR. 
 
4. Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris una vegada 
conclosa la subhasta. La materialització d’aquesta devolució s’efectuarà mitjançant 
transferència bancària al número de compte designat per l’interessat o devolució del xec. 
 
5. En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta, algun licitador que hagués 
presentat la seva oferta en sobre tancat manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la 
licitació, es procedirà a la devolució del dipòsit en les condicions establertes en el punt 4. 
 
6. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, començarà l’admissió de 
postures a partir de la segona més alta d’aquelles, i serà adjudicatària la postura més alta pel 
tram superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes. 
 
7. Quan la mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el tram 
establert en aquesta Ordenança, sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva oferta. 
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Si una oferta no coincideix amb l’import d’un tram, es considerarà formulada per l’import del 
tram immediat inferior. 
 
8. La subhasta es realitzarà amb subjecció als següents criteris: 
 
8.1. En primera licitació, el tipus aplicable serà el resultat d’aplicar la valoració assignada als 
béns a alienar. Cas d’existir càrregues preferents que hagin accedit al Registre amb anterioritat, 
servirà de tipus per a la subhasta la diferència entre el valor assignat i l’import d’aquestes 
càrregues, que hauran de restar subsistents sense aplicar a la seva extinció el preu de la 
rematada. En el cas que les càrregues preferents absorbeixin o excedeixin del valor assignat 
als immobles, el tipus serà el corresponent a l’import dels dèbits i costes sempre que no 
excedeixin d’aquell valor, o aquest, en cas contrari. 
 
8.2. En segona licitació, el tipus aplicable serà el 75% de l’anterior. 
 
8.3. En el cas que les subhastes haguessin resultat desertes, o que amb els béns adjudicats no 
es cobrís el deute i restessin béns per alienar, o quan en haver-se adjudicat en subhasta els 
béns, no es produeixi el pagament del preu d’adjudicació, es continuarà el procediment amb 
l’anunci de venda directa d’aquests béns, a gestionar durant el termini màxim de sis mesos a 
comptar des de la data de celebració de la subhasta. No obstant i amb caràcter general, la 
Mesa de subhasta podrà acordar l’adjudicació dels béns immobles en el termini de tres mesos, 
prorrogables fins el límit de sis mesos, quan alguna de les ofertes presentades sigui 
considerada avantatjosa econòmicament. Altrament, la Mesa de subhasta podrà acordar 
l’adjudicació dels béns en el termini d'un mes, prorrogables mes a mes fins el límit de sis mesos 
a comptar  des de la data de celebració de la subhasta quan per les característiques dels béns 
consideri que podrien perdre valor de mercat pel transcurs del temps i que alguna de les ofertes 
presentades és avantatjosa econòmicament. 
 
Els oferents podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat fins la data límit 
assenyalada en cada bé o lot a qualsevol oficina de l’ORGT, acompanyades, en el cas que 
s’hagi acordat, del dipòsit que es podrà fer mitjançant ingrés en el compte d’aquesta 
Administració, xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquestes ofertes seran registrades al registre general d’entrada de l’ORGT. 
 
9. Quan els béns hagin estat objecte de subhasta amb una sola licitació, el preu mínim 
d’adjudicació directa serà el tipus de subhasta en dita licitació. 
 
Quan s’hagin celebrat dues licitacions en subhasta, no existirà preu mínim d’adjudicació 
directa. Això no obstant, si la mesa de subhasta estimés desproporcionada la diferència entre 
el valor assignat als béns per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada, a fi de 
no afavorir l’enriquiment injust del comprador en detriment del propietari dels béns, podria 
declarar inadmissible l’oferta, no accedint a la formalització de la venda. 
 
10. Indicativament, es fixa el 50 per cent del tipus de la primera licitació com a oferta admissible 
en les vendes per gestió directa quan haguessin resultat desertes les subhastes en primera i 
segona licitació. 
 
11. Si, un cop conclosa la subhasta i aplicat l’import procedent a cobrir el deute, restés un 
sobrant que no es pot lliurar al deutor, no havent- hi creditors posteriors, es mantindrà  el 
sobrant en la tresoreria de l’ORGT durant el termini de quatre anys. Transcorregut aquest 
període, es lliurarà a l’ajuntament, qui adoptarà les mesures escaients per poder entregar 
d’immediat a les persones que acreditin el seu dret la quantitat dipositada. El manteniment del 
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dipòsit en tot cas respectarà el que estableixi la normativa autonòmica sobre comunicació a la 
Direcció General de Patrimoni, quan existeixin béns vacants. 
 
12. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels obligats al 
pagament, un cop ultimades les actuacions, l'ORGT elevarà l’expedient a l’ens creditor a fi que 
per part del Tresorer municipal pugui formular a l’Alcalde proposta motivada d’adjudicació de 
béns a la hisenda pública en pagament dels deutes no coberts. 
 
En el supòsit que l'ens creditor acordi l'adjudicació dels béns o drets embargats en els termes 
establerts a la Llei General Tributària i el Reglament general de recaptació, haurà de remetre a 
l'ORGT certificació estesa pel Secretari de l'Acord d'Adjudicació per tal que l'ORGT pugui 
practicar la liquidació de l'expedient i l'Ajuntament expedir amb posterioritat la Certificació 
administrativa als efectes  d'inscripció en el Registre de la Propietat de la finca adjudicada a 
favor de l'Ajuntament, de conformitat amb el fixat en la Llei Hipotecària. 
 
Igualment, l'ens creditor haurà de comunicar a l'ORGT en el cas que acordi no adjudicar-se els 
béns o drets embargats en el procediment, mitjançant certificació expedida pel Secretari, per a 
la deguda continuació del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Article 82. Interessos de demora  
 
1. Les quantitats degudes acreditaran interessos de demora des del dia següent al venciment 
del deute en període voluntari fins a la data del seu ingrés.  
 
2. La base sobre la qual s’aplicarà el tipus d’interès no inclourà el recàrrec de constrenyiment.  
 
3. El tipus d’interès serà l’interès de demora per a deutes tributaris i no tributaris, d’acord amb 
el que estableix l’article 10 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
4. Els interessos es determinaran tenint en compte els tipus d’interès vigents al llarg del 
període. Amb caràcter general es cobraran juntament amb el principal.  
 
5. Quan el deute es satisfaci abans que hagin transcorregut els terminis fixats a l’article 78, no 
s’exigiran interessos de demora.  
 
6. Entre altres supòsits, no s’exigiran interessos de demora a partir del moment en què 
s’incompleixin els terminis màxims per notificar la resolució de les sol·licituds de compensació, 
l’acte de liquidació o la resolució dels recursos administratius, sempre que, en aquest últim cas, 
s’hagi acordat la suspensió de l’acte recorregut.  
 
En particular, a aquest efecte, pel que fa als recursos administratius, el termini màxim per a 
resoldre’ls s’estableix en un any. 
 
Article 83. Costes del procediment  
 
1. Tindran la consideració de costes del procediment aquelles despeses que s’originin durant el 
procés d’execució forçosa. Aquestes costes seran a càrrec del deutor a qui li seran exigides.  
 
2. Com a costes del procediment estaran compreses, entre d’altres, les següents:  
 
a) Les despeses originades per les notificacions que necessàriament hagin de realitzar-se en el 
procediment administratiu de constrenyiment.  
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b) Els honoraris d’empreses i professionals, aliens a l’Administració, que intervinguin en la 
valoració dels béns travats.  
c) Els honoraris dels registradors i altres despeses que hagin d’abonar-se per les actuacions en 
els registres públics.  
d) Les despeses motivades pel dipòsit i administració de béns embargats.  
e) Les demés despeses que exigeixi la pròpia execució.  
 

Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments 
 
Article 84. Sol·licitud  
 
1. La sol·licitud d’ajornament i fraccionament es dirigirà a la Direcció de Gestió Tributària de 
l’ORGT. 
 
2. Correspondrà al cap d’Unitat l’apreciació de la situació econòmic - financera de l’obligat al 
pagament, en relació a la possibilitat de satisfer els dèbits. Quan la valoració de la solvència 
presenti gran complexitat econòmica o jurídica, el cap d’Unitat remetrà la sol·licitud a la 
Intervenció o l’Assessoria Jurídica de l’ORGT. 
 
3. Serà necessari detallar la garantia que s’ofereix quan sigui preceptiva, o, si escau, la 
impossibilitat de constituir fiançament, i també fonamentar les dificultats de tresoreria. Els 
criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:  
 
a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 EUR es podran ajornar per un període màxim 
de 18 mesos. 
b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 EUR i 5.000 EUR pot ser 
ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.  
c) Si l’import principal excedeix de 5.000 EUR, els terminis concedits poden estendre’s fins a 36 
mesos. 
 
4. Amb caràcter general, la concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament requerirà 
que el sol·licitant domiciliï el pagament del deute, o de les successives fraccions. A tal efecte, 
en la sol·licitud haurà de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el número de compte 
i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el càrrec en compte. 
Excepcionalment, es podrà concedir l’ajornament o fraccionament sense domiciliació. 
 
5. El procediment en el cas de concessió del fraccionament i/o ajornament serà: 
 
a) Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el fraccionament i/o ajornament es 
concedirà per l’import del principal més els interessos de demora sobre el deute aplaçat. 
  
b) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no s’ha notificat la provisió de 
constrenyiment, i, per tant, el recàrrec executiu és del 5%, es concedirà el 
fraccionament/ajornament per l’import principal més el 5% del recàrrec executiu més els 
interessos de demora derivats del mateix.   
 
c) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan s’ha notificat la provisió de 
constrenyiment, però encara no han transcorregut els terminis de pagament establerts a l’article 
62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per l’import principal més el 10% del 
recàrrec de constrenyiment reduït més els interessos de demora derivats del mateix.   
 
d) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han transcorregut els terminis de 
pagament establerts a l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per 
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l’import principal més el 20% del recàrrec de constrenyiment ordinari més els interessos de 
demora derivats del mateix.   
 
6.- Cas que l’obligat tributari es trobi en concurs, no es podran ajornar ni fraccionar els deutes 
tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la 
massa. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es presentin seran 
objecte d’inadmissió.  
 
Article 85. Interessos per l’ajornament  
 
1. Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni, exclòs, si escau, el recàrrec de 
constrenyiment, acreditaran interessos de demora pel temps que duri l’ajornament al tipus fixat 
en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.  
 
2. En l’aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles:  
 
a) El temps d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final del 
termini concedit.  
b) En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats per cada fracció des del 
venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s’hauran de satisfer 
juntament amb aquesta fracció. Cas que el fraccionament o ajornament sigui superior a l’any i, 
per tant, es desconegui el tipus d’interès aplicable, es calcularà aquest en base al tipus vigent i 
posteriorment es regularitzarà si s’hagués modificat el tipus d’interès aplicable. Si s’ha ordenat 
la domiciliació a què es refereix l’article anterior a l’apartat 5, el càrrec per l’import del deute o 
de cada fracció s’efectuarà per l’import exacte, resultant d’aplicar el tipus d’interès vigent en 
l’exercici de venciment de la fracció.  
 
3. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es realitza el pagament, s’anul·larà la 
liquidació d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment del pagament i es 
prendrà com a base de càlcul el principal.  
 
4. Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s’exigirà interessos de demora en 
els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a 
deutes de venciment periòdic, el pagament dels quals es produeixi dins l’exercici de la 
meritació.  
 
Article 86. Efectes de la falta de pagament  
 
1. En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les quantitats ajornades 
determinarà:  
a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment en que es va concedir l’ajornament, 
la seva immediata exigibilitat en període executiu.  
S’exigirà el deute ajornat i els interessos de demora produïts, amb el recàrrec del 5 per 100. El 
recàrrec s’aplicarà sobre el principal del deute. Cas de no efectuar-se el pagament en els 
terminis fixats en l’article 78 d’aquest Ordenança, es procedirà a executar la garantia. En cas 
d’inexistència o insuficiència de fiança, es continuarà el procediment de constrenyiment per a la 
realització del deute.  
 
b) Si el deute es trobava en període executiu, es procedirà a executar la garantia i, en cas 
d’inexistència o insuficiència, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.  
 
2. En els fraccionaments la falta de pagament d’un termini determinarà:  
a) Si el deute es trobava en període voluntari, l’exigibilitat en via de constrenyiment de les 
quantitats vençudes, extrem que serà notificat al subjecte passiu, a qui es concedirà els 
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terminis de pagament dels deutes en període executiu, previstos a l’article 78 d’aquesta 
ordenança.  
 
Si s’incomplís l’obligació de pagar en aquest termini, es consideraran vençuts els restants 
terminis, que s’exigiran també en via de constrenyiment.  
 
b) Si el deute es trobava en període executiu, continuarà el procediment de constrenyiment per 
a execució del deute impagat.  
 
3. En els fraccionaments de pagament en què s’hagin constituït garanties parcials i 
independents per cadascun dels terminis, es procedirà així:  
a) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l’incompliment del pagament 
d’una fracció determinarà l’exigència per la via de constrenyiment només d’aquesta fracció i 
dels seus interessos de demora, amb el corresponent recàrrec del període executiu, i es 
procedirà a executar la respectiva garantia  
b) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període executiu, s’executarà la garantia 
corresponent a la fracció impagada més els interessos de demora produïts  
 
En tots dos casos, la resta del fraccionament subsistirà en els termes en què es van concedir.  
 
Article 87. Garanties i recursos  
 
1. Sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de l’Ajuntament titular del 
crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és inferior a 
10.000 € i els terminis proposats per al pagament són igual o inferiors a 24 mesos.  
 
2. S’acceptaran les garanties següents:  
 
a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import del deute i dels interessos de demora 
que originin l’ajornament més un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides. El termini d’aquest 
aval haurà d’excedir en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits i estarà degudament 
intervingut.  
b) Qualssevol altres que es considerin suficients.  
 
3. En supòsits de veritable necessitat, diferents dels contemplats a l’apartat 1, es podrà 
dispensar d’aportar garantia si l’òrgan competent de l’ajuntament ho ha aprovat.  
 
4. Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de valor 
suficient, a judici del cap d’unitat competent, es considerarà garantit el deute i no serà 
necessari aportar una nova garantia.  
5. L’obligat al pagament podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per constituir la 
garantia, mitjançant l’anotació preventiva d’embargament de béns que li pertanyin, 
 
6. L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, si escau, la 
dispensa d’aquesta obligació.  
 
7. La garantia s’haurà d’aportar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al 
de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la 
garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus 
interessos i els recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el 
període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es 
continuarà el procediment de constrenyiment.  
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8. La resolució de les peticions sobre ajornaments o fraccionaments serà notificada, pel cap de 
la unitat, als interessats.  
 
Contra la resolució de les peticions d’ajornament o fraccionament de pagament, podrà 
interposar-se recurs de reposició davant la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT, en el 
termini d’un mes comptat des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  
 

Capítol V - Prescripció i compensació 
 
Article 88. Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys:  
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació.  
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries.  
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la normativa 
particular que en reguli la gestió.  
 
3. El termini de prescripció s’interromprà, entre d’altres motius, per:  
 
a) Qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari conduent a l’extinció del deute o a la 
interposició de reclamació o recurs.  
b) Qualsevol actuació dels òrgans de recaptació,realitzada amb coneixement formal de l’obligat 
tributari, encaminada a la realització o assegurament del deute, encara que l’acció es dirigeixi 
inicialment a una obligació tributària diferent com a conseqüència de la declaració incorrecta de 
l’obligat tributari. Aquestes actuacions hauran de documentar-se en la forma exigida 
reglamentàriament; cal tenir en compte que les notificacions practicades en la forma regulada 
en aquesta Ordenança interrompen la prescripció.  
c) La recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la qual s’ordeni la paralització del 
procediment administratiu en curs. 
 
4. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la 
data de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.  
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.  
 
5. La prescripció guanyada extingeix el deute.  
 
Article 89. Compensació  
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament o d’altra Administració creditora, 
que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les 
obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.  
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 
deutor.  
 
Tanmateix, es compensarà d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari: 
 
a) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de comprovació 
limitada o inspecció, quan s’hagi produït l’ingrés o la devolució de la quantitat diferencial que 
procedeixi. 
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b) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de la pràctica d’una nova liquidació per 
haver estat anul·lada altra anterior. En aquest cas, a la notificació de la nova liquidació es 
procedirà a la compensació de la quantitat que procedeixi i es notificarà a l’obligat al pagament 
l’import diferencial. 
 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, el Director de Gestió Tributària de l’ORGT pot 
ordenar la compensació, que es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor.  
 
Article 90. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències  
 
1. Els deutes a favor dels Ens locals, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeixi per 
l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini d’ingrés 
en període voluntari.  
 
2.Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, 
entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb els Ens locals podran extingir-se amb 
les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats deutores. 
 
3. El procediment a seguir per a aplicar la compensació serà el següent:  
 
a) Comprovada per la unitat de recaptació l’existència d’un deute amb l’ajuntament de les 
entitats esmentades en el punt 1, ho posarà en coneixement del tresorer municipal  
b) Si el tresorer coneix de l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores, donarà trasllat 
de les seves actuacions a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, a fi que pugui ser redactada la 
proposta de compensació  
c) Adoptat l’acord que autoritzi la compensació, l’Entitat titular del crèdit el comunicarà a l’entitat 
deutora, i es procedirà a la formalització d’aquella quan hagin transcorregut quinze dies sense 
reclamació del deutor  
 
Article 91. Cobrament de deutes d’entitats públiques  
 
1. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades a l’article anterior, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l’ajuntament, el tresorer municipal traslladarà a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT el conjunt de 
les seves actuacions.  
 
2. L’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, elaborarà la proposta d’actuació, que pot ser 
una de les següents:  
 
a) Sol·licitar a l'Administració de l'Estat, a l'Administració autonòmica o la Local que, amb càrrec 
a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l'Ens deutor, s'apliqui la deducció de 
la quantitat equivalent a l’import del deute. 
b) Sol·licitar la col·laboració de l’Administració General de l’Estat o de l’Autonòmica. 
 
3. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels 
ens deutors dels municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns patrimonials, a l’efecte 
d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal.  
 
4. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per la Direcció de 
Gestió Tributària, i de la seva resolució s’efectuarà notificació formal a l’entitat deutora.  
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Capítol VI - Crèdits incobrables 
 
Article 92. Situació d’insolvència  
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts 
del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.  
 
3. Als efectes de rehabilitació dels crèdits, quan el cap d’unitat conegui de la seva procedència, 
procedirà a la seva tramitació. 
 
4. Declarat fallit un deutor, els crèdits contra seu de venciment posterior seran donats de baixa 
per referència a aquesta declaració, si no existissin altres obligats o responsables, un cop 
transcorregut el termini de pagament en voluntària i efectuades les pertinents consultes en les 
bases de dades d’aquest Organisme així com altres tràmits que per normativa interna 
s’estableixin. 
 
Article 93. Mitjans de justificació d’actuacions  
 
1. El cap de la unitat documentarà degudament els expedients formulant proposta de crèdit 
incobrable que es sotmetrà a l’aprovació de l’ens creditor competent o la Direcció de Gestió 
Tributària de l’ORGT, en cas que s’hagués delegat dita funció. Des de la Direcció de Serveis 
d’Organització i Inspecció de Serveis es fiscalitzarà amb l’ajut dels mitjans informàtics 
disponibles la correcta tramitació d’aquests expedients.  
 
2. D’acord amb criteris d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla als articles 
següents la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit 
incobrable, en funció de la seva quantia.  
 
3. L’aprovació de crèdits incobrables dels ingressos municipals diferents de les multes de 
trànsit correspon a l’Ajuntament. Tanmateix, quan l’òrgan municipal competent acordi delegar la 
seva competència en la Diputació de Barcelona, la declaració de crèdit incobrable o baixa per 
referència s’aprovarà per la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT, a proposta del cap 
d’Unitat. 
 
El Servei d’Organització i d’Inspecció de Serveis Perifèrics auditarà els expedients d’import 
superior a 500 euros de declaració de crèdit incobrable que aprovi la Direcció de Gestió 
Tributària de l’ORGT. Per la resta de propostes, s’efectuarà un mostreig. 
 
En tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions, en suport paper o electrònic, 
de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit. 
 
4. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la 
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent acord 
quan: 
 
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 euros i hagi estat infructuós l'embargament de 
fons. 
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b) L'import del deute sigui igual o superior a 100 euros i inferior a 500 euros i hagin estat 
infructuosos els intents d'embargament de fons i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute superior a 500 euros, no han tingut resultat positiu les actuacions 
d'embargament de vehicles o béns immobles. 
 
5. Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en 
els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament, 
formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de l’entrada 
de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa 
la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients, 
remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà  
paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.  
 
Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits incobrables  
 
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el d’eficàcia 
administrativa, s’estableixen els requisits i les condicions que, amb caràcter general, s’hauran 
de verificar prèviament a la proposta de declaració de crèdits incobrables.  
 
2. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i les característiques del 
deute. Es distingiran els supòsits següents:  
 
2.1 Expedients per deutes acumulats d’import inferior a 100. Es formularà proposta de 
declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:  
2.1.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin en 
els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el domicili que 
consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.1.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb 
dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
2.1.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries.  
 
2.2. Expedients per deutes acumulats d’import comprès entre 100 i 500 EUR. Es formularà 
proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:  
2.2.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin en 
els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el domicili que 
consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.2.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb 
dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
2.2.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions. 
2.2.4. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT. 
 
2.3. Expedients per deutes acumulats d’import superior a 500 EUR que figurin a nom de 
persones físiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents 
requisits:  
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2.3.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin en 
els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el domicili que 
consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.3.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb 
dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
2.3.3. S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figura com subjecte passiu en el 
padró de l’impost sobre béns immobles, en el de l’impost sobre activitats econòmiques, i en el 
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
2.3.4. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.  
2.3.5. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT. 
2.3.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics.  
 
2.4. Expedients per deutes acumulats d’import superior a 500 EUR que figurin a nom d’entitats 
jurídiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:  
2.4.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin en 
els valors i en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme.  
2.4.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província.  
2.4.3. S’haurà d’acreditar en l’expedient que l’entitat deutora no figura com subjecte passiu en 
el padró de l’impost sobre béns immobles, en el de l’impost sobre activitats econòmiques, i en 
el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
2.4.4. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries.  
2.4.5. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT. 
2.4.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom de l’entitat deutora en el Servei 
d’Índex Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics.  
2.4.7. S’haurà de constatar las actuacions que han estat realitzades mitjançant la informació 
facilitada pel Registre Mercantil.  
 
3. Als efectes de determinar la quantia a què es refereixen els apartats anteriors, es 
computaran tots els deutes d’un contribuent que restin pendents de pagament i sempre que 
s’hagi dictat la provisió de constrenyiment. 
 
Es posposarà la proposta de crèdit incobrable dins del termini de prescripció, en els casos que 
l’increment de la quantia per la possible acumulació de deutes de venciment periòdic, pugui 
permetre una tramitació més acurada de l’expedient segons el que s’estableix en l’apartat 
anterior. 
 
Els caps d’unitat adoptaran les mesures que escaiguin per a facilitar la verificació i aprovació de 
l’expedient per part de l’ajuntament.  
 
Article 95. Execució forçosa  
 
1. A l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans 
utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del 
deutor, per deutes inferiors a 500 EUR., només s’ordenaran les actuacions d’embargament 
següents:  
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a) Deutes de quantia inferior a 100 EUR.  
- Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit  
b) Deutes de quantia compreses entre 100 i 500 EUR.  
- Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit  
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini  
- Sous, salaris i pensions  
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots els 
deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament i sempre que s’hagués dictat 
provisió de constrenyiment.  
 
3. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1 sigui negatiu, es 
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, 
s’aplicaran els criteris de l’article 93.4 d’aquesta Ordenança. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 500 EUR, es podrà ordenar 
l’embargament dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei general tributària, preservant 
l’ordre establert al precepte esmentat.  
 
5. No obstant el que es preveu al punt 4, amb caràcter general quan s’hagués d’embargar un 
bé el valor del qual és molt superior a la quantia del deute, aquest no s’executarà si el deute no 
supera el 10% del valor del bé. En el cas de vivendes habituals, aquesta percentatge s’elevarà 
al 25%. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats.  
 
7. L’ORGT i l’obligat tributari podran acordar un ordre d’embargament de béns i drets diferent al 
fixat a l’article 169.2 de la LGT. S’embargaran els béns dels deutors tenint en compte la facilitat 
en la seva execució i que sigui menys onerosa pel deutor. 
 
Article 96. Efectes de la declaració de crèdit incobrable  
 
1. Quan des de la unitat s’hagi tramitat l’expedient en els termes establerts a l’article anterior i 
s’hagi registrat la seva presentació en l’ajuntament, es marcarà informàticament l’estat de 
proposta, per tal de conèixer millor les incidències significatives que afecten els valors pendents 
de cobrament.  
 
2. La declaració de crèdits incobrables una vegada aprovada per l’ajuntament motivarà la baixa 
del crèdit en els comptes, encara que no impedeix l’exercici de les accions contra qui pertoqui 
mentre no s’extingeixi l’acció administrativa per al seu cobrament.  
 
3. La tresoreria municipal i la unitat de recaptació de l’ORGT vigilaran la possible solvència 
sobrevinguda als obligats i als responsables declarats fallits.  
 
4. En els supòsits que reglamentàriament correspongui, els caps d’unitat rehabilitaran els 
crèdits. 

Secció V – Inspecció 
 
Article 97. La inspecció tributària 
 
1.- La Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària de l’ORGT, en exercici de les funcions 
delegades pels ajuntaments i pel Ministeri d’Hisenda en la Diputació de Barcelona, porta a 
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terme actuacions de comprovació i, si escau, investigació de la situació tributària dels diferents 
obligats tributaris pels tributs que integren el sistema tributari local, sempre que els ajuntaments 
titulars dels crèdits hagin delegat les competències d’inspecció en la Diputació de Barcelona. 
 
Tot això sense perjudici de les fórmules de col·laboració que la normativa prevegi, com ara 
l’assistència tècnica i la recerca de la informació necessària perquè els òrgans de 
l’Administració tributària local puguin portar a terme les seves funcions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin ignorats 

per l’Administració tributària local. 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions presentades pels 

obligats tributaris. 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents 

d’ingrés. 
d) .Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les seves actuacions de comprovació 

i investigació. 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per obtenir beneficis o incentius fiscals i 

devolucions tributàries o per gaudir-ne. 
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i la naturalesa de les actuacions 

inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes 
fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 

g) Totes les altres actuacions que dimanin dels procediments particulars de comprovació de 
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la 
inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi han de figurar. 

h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local 
puguin portar a terme les seves funcions. 

i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres 
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries. 

j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 
a 140 de la Llei general tributària. 

 
3. L’exercici d’aquestes funcions requerirà en cada cas acord de delegació del titular de la 
competència i la seva acceptació per la Diputació de Barcelona. 
 
4. Si en el curs de les seves actuacions els òrgans d’inspecció constaten que els obligats 
tributaris són responsables de fets constitutius d’infraccions tributàries, aplicaran el règim 
sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen, 
especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la mesura que sigui 
d’aplicació. 
 
Article 98. Personal inspector 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 
realitzades pels funcionaris de la Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària o altres funcionaris i 
empleats públics al servei de l’ORGT, sota la immediata supervisió de qui tingui el 
comandament de les actuacions, que dirigirà, impulsarà i coordinarà el seu desenvolupament, 
amb la preceptiva autorització de la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació 
o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no 
tinguin la condició de funcionaris. 
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3. Els funcionaris que exerceixin funcions d’inspecció seran considerats agents de l’autoritat i 
hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les oficines públiques. Les 
autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici de les 
funcions d’inspecció. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de 
guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del 
seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu. 
 
5. La Gerència proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti 
per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 99. Classes d’actuacions 
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per 
al seu desplegament, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes propdites. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció tributària s’adequarà als corresponents 
plans de control tributari, elaborats atenent els suggeriments de l’ajuntament titular i coordinats, 
si escau, amb altres actuacions de comprovació executades per l’Administració tributària 
estatal. 
 
Article 100. Lloc i temps de les actuacions 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, segons 
decideixi la Inspecció: 
 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant 

tingui el seu domicili, despatx o oficina. 
b) Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades. 
c) Al lloc on existeixi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del 

pressupost de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’ORGT o de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els 

quals hagin de realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
 
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc, data i hora on hagi de desenvolupar-se la 
pròxima actuació, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines de l’ORGT o a les dependències 
municipals respectaran preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de 
treball vigent. Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral 
d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin 
en altres hores o dies. 
 
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill evident de desaparició d’elements de prova o 
quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, la Gerència de l’ORGT podrà 
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autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral suara 
esmentada. 
 
Article 101. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 
a) D’ofici. 
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, en el seu 

cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de 
formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de 
ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 

 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament 
a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i tingui a disposició 
dels òrgans d’inspecció la documentació i els altres antecedents que s’hi demanen, o 
personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències, 
instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes 
que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per al seu desplegament. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació 
tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements 
d’aquesta obligació i així es fa constar en la comunicació d’inici d’actuacions o en la 
comunicació de modificació de l’abast de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin 
acabat amb una liquidació provisional, els fets hi regularitzats no podran tornar a ser objecte 
d’un nou procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que 
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi 
constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran realitzades amb 
l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la representació i n’hagi 
assabentat la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es 
desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es 
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna 
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del 
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment o l’oportuna 
autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualificarà 
els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la qualificació 
prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si van concórrer o no en els períodes 
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol 
benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació de 
l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de concessió 
o reconeixement. 
 
8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, 
informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres acords 
resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de 
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recollir-hi els resultats de les seves actuacions; s’hi ha de proposar, a més, la regularització que 
escaigui o declarar que la situació tributària de l’obligat és correcta. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en 
cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són a la Direcció de 
Gestió Tributària de l’ORGT. 
 
Article 102. Terminació de les actuacions inspectores 
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 12 
mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte 
administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en compte les dilacions imputables als 
interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No obstant això, aquest termini es podrà 
perllongar motivadament per 12 mesos més si en el seu desenvolupament s’aprecia una 
complexitat especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades. 
 
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció s’hagin 
obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la proposta de regularització 
que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest 
moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a més, 
es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari o 
el seu representant no compareixen el dia assenyalat, o es neguen a rebre-les o a subscriure-
les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La incompareixença suposarà una dilació no 
imputable a l’Administració pel temps que transcorri des de la data assenyalada per a la firma 
fins que s’aconsegueixin notificar, i la negativa a subscriure-les es considerarà un refús de la 
notificació. 
 
4. Les actes que estengui la Inspecció tributària de l’ORGT tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els articles. 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la 
normativa dictada per al seu desplegament. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular. 
 
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o simultani 
per la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT. 
 

Secció VI - Règim sancionado 
 

Subsecció I - Disposicions generals 
 
Article 103. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei 
general tributària i en les disposicions que la desenvolupen i complementen, especialment el 
Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 d’octubre). 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a 
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els fets tipificats com a 
infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva 
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responsabilitat en les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària concorre 
més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. 
 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció 
tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, 
quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la 
reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva 
actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions, 
comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, 
sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves 
circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències 
tècniques dels programes informàtics facilitats per l’Administració tributària mateixa. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva 
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. 
Si l’ingrés que se’n derivi es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de 
la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques 
infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els 
termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la seva 
entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, sempre que 
resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara no sigui ferma. 
 
Article 104. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culpables amb qualsevol grau de 
negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li 
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en 
cada cas sigui procedent. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a 
ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix import regularitzat 
que es derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi 
ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra 
dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute 
tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció ultrapassi el 10%. 
 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres 
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o 
entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un 
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
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b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la sanció, 
percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió reiterada i 
de perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%. 

c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base de la 
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 150%. 

d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es 
donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 

 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits 
en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si 

no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació 
resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment d’inspecció. 

 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran 
d’aquesta manera: 
 
– Comissió repetida d’infraccions tributàries.- 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual 
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa 
naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren com a 
antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos molt greu, 
l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la 
mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei general tributària, llevat 
que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resultaria d’un autoliquidació 
correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, supòsit en 
què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol cas, si aquests 
antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, 
General Tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu. 
 
– Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.- 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i la 
quantia total que s’hagués degut ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una declaració 
acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat 
representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o 
igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, respectivament, 
s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import quan 
l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se li 
formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb acord. 
Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció 
consisteixi en: 
 
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 

documents necessaris per a practicar liquidacions. 
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c) Obtenir indegudament devolucions. 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 

aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs 
contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, 
si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord d’ajornament o 
fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval o certificat 
d’assegurança de caució, els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits 
de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà 
en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els terminis fixats en l’acord 
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval o 
certificat d’assegurança de caució i no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la 
sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a 
l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut 
cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions 
corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions 
corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària de 
què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització 
d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 
 

Subsecció II - Classificació de les infraccions i sancions tributàries 
 
Article 105. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar 
d’una autoliquidació 
 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de 
cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta, llevat 
que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració o 
s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
disposen els apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència de 
la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, 
si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, 
en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
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6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 106. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar liquidacions 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta 
les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local pugui liquidar 
adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi 
voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat declaració, 
o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la que es 
derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, 
si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, 
en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 107. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa 
de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la 
comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, 
si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi hagi 
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
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6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 108. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius 
fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la normativa 
de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en 
autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s’hagin 
obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la 
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional 
del 15%. 
 
Article 109. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions 
sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats 
d’informació 
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses 
autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda 
pública, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que disposen 
els apartats següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, 
la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció 
consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros. 
 
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general 
en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 93 i 94 de la 
Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma incompleta, inexacta 
o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 

200 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat 
omesa, inexacta o falsa. 

b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional 
de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb 
un mínim de 500 euros. 

 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 4t es graduaran incrementant la quantia resultant 
en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 110. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària local. 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària local. 
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S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a 
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de 
l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions. 
 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 
l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, 

factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius 
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència 
tributària. 

b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
c) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris 

de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i 
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 

d) Las coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que 
disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; si fos el 
cas, s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en els preceptes esmentats. 
 
Article 111. Altres infraccions tributàries 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 

aparents. 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar 

bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de 
rendes. 

c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici 
econòmic. 

d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres 

números o codis establerts per la normativa tributària. 
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen 
els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 112. Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan 
acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació 
practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan 
finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense que 
s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte 
administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan 
l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No 
obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament del 
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termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la 
via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en 
compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què hagi 

d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en què 

hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, llevat 
que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en el qual 
la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 

c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran provisionalment 
fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament fins la data en què 
es practiqui la liquidació corresponent. 

 
Article 113. Procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les 
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament 
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment sancionador 
en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels 
tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades, comprovació o 
inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o entitat que 
hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini de tres mesos 
des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada dels 
mateixos. 
 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el mateix 
que tingui atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d’inici de 
l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la 
conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions 
que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació 
de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a la audiència en el procediment, 
així com el moment i els terminis per exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes 
especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general 
tributària, les normes per a instruir-lo que estableix l’article 210 de l’aquesta Llei i les 
disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució expressa o per 
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment 
fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte serà suficient acreditar que 
s’ha realitzar un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució. Si s’ha 
ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou. 
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6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, 
inspecció o recaptació respectivament, amb autorització de la Direcció de Gestió Tributària de 
l’ORGT, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7. L’òrgan competent de l’ORGT per acordar i imposar sancions tributàries és la Direcció de 
Gestió Tributària. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant de la Direcció de Gestió Tributària de l’ORGT, previ al contenciós administratiu. No 
obstant això, les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via 
administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, 
llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. 
La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que siguin fermes 
en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització. 
 
Article 114. Procediment sancionador abreujat 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se 
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que 
permetin formular la proposta d’imposició d’una sanció, aquesta proposta s’incorporarà a 
l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i 
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti els 
justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni 
aporta nous documents o altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord amb la 
proposta susdita. 
                           

Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informatitzats i telemàtics 
Subsecció I - Disposicions generals 

 
Article 115. Ús de mitjans electrònics. 
 
1. L’ORGT impulsarà la tramitació per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics dels 
procediments de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic que li correspon 
gestionar per delegació dels Ajuntaments, conforme el que disposen els articles 45 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària; article 1 i següents de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als Serveis Públics; articles 43 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; articles 2 i 
concordants de la Llei 29/2010, de 3 d’agost de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya. 
 
2. Mitjançant l’impuls de la utilització dels mitjans electrònics, l’ORGT pretén promoure una 
administració  pública més transparent, accessible, eficaç i eficient. 
 
Alhora, es vol facilitar als ciutadans la realització de tràmits i consultes, garantint el compliment 
dels principis següents: 
a) Seguretat - al garantir que l’ús dels mitjans electrònics assegura la identitat, la integritat, la 

conservació i la confidencialitat de la informació i les transaccions que es duen a terme. 
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b) Qualitat – al procurar que la tramitació dels procediments administratius per mitjans 
electrònics satisfacin les necessitats de llurs destinataris. 

c) Proporcionalitat –només s’exigiran les garanties i mesures de seguretat necessàries en la 
incorporació dels mitjans electrònics i també en la petició de dades als ciutadans per dur a 
terme els tràmits competència de l’ORGT. 

 
3. L’ORGT accedirà a les plataformes d’intermediació desenvolupades per l’AOC, o altres 
Administracions Públiques, per consultar automàticament i per mitjans electrònics les dades 
dels ciutadans, bé sigui per eliminar l’ obligació d’ aportar documents, o bé per poder realitzar 
comprovacions de les dades, sempre que una llei  habiliti la consulta, o el ciutadà atorgui el 
consentiment. 
 
4. L’ORGT ajustarà les seves actuacions d’ obtenció i tractament de documents i expedients 
electrònics a les normes d’ interoperabilitat deduïdes del Real Decret 4/2010 i  normativa que el 
desenvolupa. 
 
5. Es podrà autoritzar que determinats ajuntaments facin ús dels mitjans electrònics i les 
aplicacions informàtiques de l’ORGT per a la realització de funcions de gestió tributària, 
competència de l’Ajuntament, en els termes del conveni singular que, en el seu cas, aprovi el 
Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 116. Seu electrònica 
 
1. L’ORGT impulsa la utilització preferent de mitjans electrònics en els procediments 
administratius, mitjançant la tramitació, a través de la seu electrònica, de les comunicacions, els 
tràmits, els informes, les resolucions i altres actuacions que siguin de la seva competència; tot 
allò sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans de relació. 
 
2. A la seu electrònica de l'ORGT s'hi accedeix de forma gratuïta mitjançant Internet, en 
l’adreça http://orgt.diba.cat .  
 
3. A la seu electrònica es poden realitzar les consultes, tràmits i gestions que es regulen a la 
present Ordenança. Les actuacions dutes a terme davant la seu electrònica de l’ORGT tenen la 
mateixa validesa que si s’haguessin realitzat a una Oficina presencial.  
 
4. En la seu electrònica de l’ORGT es contindrà informació sobre l’estructura organitzativa i 
directiva de l’ORGT, les seves competències i en particular les dades  actualitzades sobre els 
procediments i actuacions de major interès per als ciutadans. 
 
5. En tot cas, es garanteix que els ciutadans poden accedir, a través de la seu electrònica, a les 
notificacions i les comunicacions que els tramet l’ORGT 
 
6. La identificació de la seu electrònica es durà a terme mitjançant certificat de seu, o qualsevol 
altre certificat segur emès per l’Agència Catalana de Certificació. 
 
7. Mitjançant accés a la seu electrònica, els interessats poden conèixer detalladament les 
característiques i funcionalitats que es posen a disposició dels ciutadans i d’altres 
administracions. 
 
Article 117.  Ús de la signatura electrònica  
 
1.La realització pels ciutadans i per mitjans electrònics, de consultes i tràmits que afectin dades 
personals, requereix l’ ús de signatura electrònica. 
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Es podran utilitzar els següents sistemes de signatura electrònica: 
a) Sistemes incorporats al document nacional d’ identitat. 
b) Sistemes incorporats en certificats electrònics reconeguts per l’ Agència Catalana de 

Certificació CATCert. 
c) Altres sistemes de signatura electrònica, tals com la utilització de claus concertades en un 

registre previ, o l’aportació d’informació coneguda per l’ORGT i l’interessat. 
 
2. L’ ORGT utilitzarà per a la seva identificació electrònica i per a l’ autenticació dels documents 
que expedeixi els sistemes següents: 
 
a) Sistemes de signatura electrònica basats en  l’ús de certificats de dispositiu segur que 
permet identificar la seu electrònica i la seguretat dels accessos. 
b) Sistemes de signatura electrònica mitjançant certificat reconegut d’òrgan, per a l’actuació 
administrativa automatitzada 
c) Signatura electrònica del personal de l’ORGT, mitjançant certificats personals d’ identificació i 
signatura reconeguda amb càrrec i en suport de targeta criptogràfica (CPISRC-1), emesos per 
l’ Entitat de Registre Intern de l’ORGT, col·laboradora de CATCert. 
d) L’intercanvi electrònic de dades amb altres Administracions s’efectuarà en entorns tancats 
de comunicació, conforme al que s’hagi acordat entre les parts.  
 
Article 118.  Característiques del registre telemàtic  
 
1. L’adreça electrònica en què s’hi pot accedir és http://orgt.diba.cat .  
 
2. Les aplicacions gestores del registre electrònic permetran la presentació de sol·licituds, 
escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant 24 hores del dia, sens perjudici de les 
interrupcions  per avaria o per manteniment tècnic, que s’anunciaran en la seu electrònica, 
sempre que sigui possible. 
 
3. El Registre electrònic tindrà la data i hora oficial corresponent a la seu electrònica de 
l’ORGT, essent d’aplicació el calendari de dies inhàbils corresponent a les actuacions i 
procediments de l’ORGT. 
 
4. La recepció i la remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions donarà lloc als assentaments 
corresponents, utilitzant mitjans telemàtics segurs. 
 
Cada assentament en el registre electrònic s’identificarà amb les següents dades: 
a) Un codi de registre individualitzat 
b) La identitat del òrgan al que s’adreça el document electrònic 
c) Procediment o tràmit amb el que es relaciona 
d) Extracte del contingut del document electrònic, indicant l’existència, si s’escau d’annexos 
 
Article 119. Recepció d’escrits en el registre telemàtic  
 
1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se durant les 24 hores 
de tots els dies de l’any; la data i hora oficial haurà de figurar visible a l’adreça electrònica 
d’accés al registre.  
 
2. El Registre electrònic admetrà, a més dels documents electrònics normalitzats o formularis 
corresponents a serveis, procediments i tràmits que s’especifiquen en la seu electrònica, altres 
documents adreçats a l’ORGT, o les Administracions ressenyades a l’article 6. 
 
3. Es rebutjaran els documents electrònics que es presentin en les següents circumstàncies: 
a) Documents adreçats a organismes diferents de l’ORGT, llevat que estiguin adreçats a les 

administracions públiques esmentades a l’article 6. 
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b) Que continguin codi o dispositiu susceptible d’afectar la integritat o seguretat del sistema. 
c) En el cas de documents normalitzats, quan no s’omplin els camps requerits com obligatoris; 

d’aquesta circumstància s’informarà el presentador. 
 
4. L’entrada de les sol·licituds, escrits i comunicacions rebudes en un dia inhàbil pel registre 
telemàtic s’entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.  
 
5. El registre electrònic emetrà automàticament un rebut signat electrònicament per l’ORGT, 
amb les dades suficients per identificar el document presentat. 
 
Article 120. Certificats telemàtics  
 
1. Els certificats telemàtics expedits per l’ORGT contindran les dades objecte de certificació, 
codi de verificació i el segell electrònic de l’ORGT (CDA).  
 
2. L’expedició d’un certificat telemàtic es realitzarà:  
a) A sol·licitud de l’interessat, a qui li serà enviat o posat a disposició per a la seva remissió a 
l’òrgan que ho requereix.  
b) A instància de l’òrgan que requereix, bé a iniciativa de l’interessat o del propi òrgan, sempre 
que compti amb l’exprés consentiment d’aquell, llevat que l’accés estigui autoritzat per una llei. 
En aquest supòsit, la petició de certificat identificarà el tràmit o procediment pel qual es 
requereix i farà constar que se disposa del consentiment exprés de l’interessat o la norma que 
ho exceptua.  
 
3. Els certificats telemàtics produiran idèntics efectes als expedits en suport paper. A tal efecte, 
el seu contingut podrà ser imprès en suport paper, en el qual la signatura manuscrita serà 
substituïda per un codi de verificació generat electrònicament que permeti en el seu cas 
contrastar la seva autenticitat accedint per mitjans telemàtics als arxius de l’ORGT.  
 
4. Amb caràcter general, fins que no hagi transcorregut el termini per al compliment de les 
obligacions tributàries no podrà lliurar-se certificat, telemàtic o presencial, sobre el compliment 
d’aquestes. En els supòsits de deutes domiciliats, es podrà expedir el certificat fent constar que 
té caràcter provisional per quant les entitats bancàries estan en temps per fer la devolució. 
 
Article 121. Transmissions de dades  
 
1. Les transmissions de dades per l’ORGT substitueixen els documents i els certificats 
administratius en suport paper per l’enviament, a través de mitjans telemàtics segurs d’aquelles 
dades, signades electrònicament, necessàries per a la tramitació del procediment administratiu 
i tributari.  
 
2. L’aportació de certificats previstos en les vigents normes reguladores de procediments i 
actuacions administratives s’entendran substituïts, a tots els efectes i amb plena validesa i 
eficàcia, per les transmissions de dades que es realitzin amb els requisits d’autenticitat, 
integritat, confidencialitat i no repudi.  
 
3. Quan s’ hagin de trametre expedients electrònics, es remetrà en primer lloc un índex i la 
identificació de les corresponents dades. La remissió d’aquesta estructura serà prèvia a 
l’enviament de cadascú dels documents electrònics que composen l’expedient 
 
Article 122. Còpies electròniques 
 
1. Les còpies realitzades per l’ORGT per mitjans electrònics de documents electrònics emesos 
per l’interessat o per les Administracions Públiques, tindran la consideració de còpies 
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autèntiques. Quan calgui, es facilitarà als interessats codi de verificació  a fi de  comprovar la 
coincidència de la còpia i el document original custodiat a l’ORGT. 
 
2. Quan es presentin documents en suport paper que hagin de ser convertits en documents 
electrònics es procedirà a la digitalització del document, complint els requisits establerts a la 
Norma Tècnica d’Interoperabilitat de procediments de copiat autèntic i conversió entre 
documents electrònics. 
 
3. Els documents en paper convertits en documents electrònics signats es destruiran d’acord 
amb el que estableix la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, el 
Reglament general de gestió i inspecció tributària (Reial Decret 1065/2007), i normes 
autonòmiques de general aplicació. 
 
4. Els documents registrats en les oficines de l’ORGT, escanejats en la forma establerta en 
aquest article, formaran part de l’expedient electrònic pertinent i es podran trametre 
telemàticament als ajuntaments quan així procedeixi, amb plens efectes de reconeixement de 
la data d’entrada del document en paper en el registre de l’ORGT. 
 
5. Per resolució de la Direcció de Gestió Tributària es determinaran els documents que han de 
ser digitalitzats, a efectes de la seva incorporació  a l’e-carpeta. 
 
Article 123. Conservació i custòdia dels documents  
 
1. L’ORGT arxivarà els expedients electrònics tramitats i els documents expedits en el seu 
Arxiu Virtual Integral (AVI). L’AVI està dotat de seguretat informàtica per garantir la conservació 
dels documents i la verificació posterior de la seva integritat.  
 
2. Les dades rebudes en escrits i comunicacions adreçades a l’ORGT pels interessats, per 
mitjans telemàtics, s’emmagatzemaran tal i com van ser transmesos a l’objecte de poder 
verificar posteriorment la signatura i el contingut dels escrits.  
 
3. El responsable de l’AVI controlarà que els documents a custodiar estiguin signats 
electrònicament pels òrgans competents.  
 
4. El cap del Servei d’Informàtica ha d’establir i mantenir un eficaç sistema de localització 
assistida i controlar que ulteriors modificacions dels equips, o els suports informàtics, no 
impossibilitin la reproducció dels documents arxivats.  
 
5. La impressió d’expedients, escrits o comunicacions arxivats informàticament, proveïts del 
codi de verificació corresponent, generarà documents aptes per a produir plens efectes 
administratius.  
 
6. En la gestió, tria, conservació i arxiu de la documentació que forma part dels expedients 
tramitats per l’ORGT, aquesta Administració incorpora tècniques i mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics. 
 
En ús d’aquests mitjans, els documents que figurin als expedients tramitats per l’ORGT en 
suport paper podran convertir-se a suport magnètic o a qualsevol altre que permeti la 
reproducció posterior en suport paper a través de les tècniques de digitalització, microfilmació o 
d’altres similars, sempre que es garanteixi la integritat, la autenticitat i la conservació del 
document, amb la finalitat de racionalitzar els arxius i obtenir una fàcil i ràpida identificació i 
recerca de la documentació. 
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Atès l’Acord 1/2010 adoptat per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD) sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies 
electròniques de documents amb validesa d’originals, aquest Organisme obté suport de 
substitució dels documents d’avís de rebuda / justificants de recepció de les notificacions 
administratives que tramet als contribuents, de manera que el tractament dels documents 
originals en suport paper es portarà a terme en la forma següent: 
 
a) Els originals en suport paper dels referits documents d’avís de rebuda/justificants de 
recepció hauran estat escanejats i signats digitalment amb certificat d’aplicació, i es procedirà a 
l’arxiu de l’original electrònic consistent en la reproducció obtinguda per aquest mitjà, a la base 
de dades informatitzada de l’Organisme. 
 
b) Els documents originals d’avís de rebuda en suport paper que hagin estat objecte d’escaneig 
segur i arxiu a la base de dades informatitzada de l’ORGT, en la forma especificada 
anteriorment, es guardaran durant el període d’un any, comptador des de la data de la 
notificació corresponent. Transcorregut aquest termini es procedirà a la seva eliminació i es 
conservarà el suport de substitució en format electrònic obtingut per mitjà de l’escàner i 
introduït a la base de dades informatitzada de l’Organisme. 
 
7. Quan l’agent notificador designat per l’ORGT realitzi les tasques de digitalització dels 
documents acreditatius de la recepció de les  notificacions, d’acord amb les prescripcions 
establertes per l’ORGT, els documents electrònics generats per aquell es tractaran de la forma 
regulada a l’apartat anterior. 
 
8. Per Decret de la Gerència es podrà determinar la conservació i, en el seu cas, eliminació 
d’altre tipus de documents, d’acord amb les previsions anteriors. 

 
Subsecció II - Relacions entre l’ORGT i els ajuntaments 

 
Article 124. Consulta de les dades relatives als ingressos propis  
 
1. Les persones autoritzades per l’Ajuntament podran accedir, mitjançant la clau personal 
assignada per l’ORGT, a consultar les dades relacionades amb els tributs i altres ingressos de 
dret públic la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament.  
 
2. L’aplicació informàtica de l’ORGT permetrà controlar els accessos efectuats des dels 
ajuntaments.  
 
3. Cas que l’Ajuntament formés i explotés la seva pròpia base de dades, hauria de prendre les 
mesures de seguretat necessàries, així com totes aquelles que exigeix la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
4. Pel que fa al tractament de les dades personals que l’ORGT obté, actualitza, modifica o 
conserva en exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació que li han estat delegades 
pels Municipis de la província de Barcelona, tindrà la condició de responsable del fitxer. 
 
Article 125. Accessos generals  
 
1. Amb caràcter general, el mitjà de coneixement per part dels ajuntaments de les dades 
relatives a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos municipals, és l’ accés a 
les bases de dades de l’ ORGT, per part dels funcionaris municipals degudament acreditats. 
Excepcionalment, les dades interessades es podran facilitar mitjançant la remissió d’ un fitxer 
informàtic. 
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2. Amb caràcter de regularitat, es posen a disposició dels ajuntaments  les següents dades: 
 
a) Relació de denúncies de trànsit, quan la multa no s’hagi pagat ni l’expedient estigui afectat 
per cap incidència, a l’objecte que l’Alcalde pugui dictar la corresponent resolució d’imposició 
de sancions, en els supòsits en què resulti procedent. 
 
El fitxer contenint les dades de les denúncies i dels presumptes infractors estarà signat 
electrònicament pel cap de la Unitat de Multes de l’ORGT o amb el segell electrònic (CDA) de 
l'ORGT.  
 
b) Padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic. Els fitxers estaran signats 
electrònicament amb el segell electrònic (CDA) de l'ORGT.  
 
c) Relacions de baixes i altres documents originats per la gestió recaptatòria de suficient 
rellevància jurídica. Els fitxers es signaran electrònicament amb el segell electrònic (CDA) de 
l'ORGT. 
 
d) Conjunt de documents escanejats i compulsats relatius  a al·legacions per multes de trànsit i 
altres ingressos de dret públic gestionats per l’ORGT, per delegació dels ajuntaments. 
 
4. Els ajuntaments transmetran a l’ORGT fitxers signats electrònicament quan hagin de 
substituir la transmissió de documentació signada de forma manuscrita.  
 
En concret la resolució d’imposició de sancions per infraccions a la Llei de Seguretat Viària, a 
què es refereix l’anterior apartat 3.a, podrà ser enviada des de l’Ajuntament a l’ORGT signada 
electrònicament per l’Alcalde, o per l’òrgan que tingui atribuïda la competència sancionadora 
per delegació d’aquell.  
 
Alternativament, quan les resolucions sancionadores hagin estat signades de forma manuscrita 
per l’Alcalde, des de l’Ajuntament els funcionaris competents introduiran el número i la data de 
la resolució en l’aplicació informàtica de l’ORGT. El document paper original de la resolució 
sancionadora es conservarà en l’Ajuntament, als efectes pertinents.  
 
Article 126. Consultes en el padró d’habitants  
 
1. L’Ajuntament i l’ORGT, actuant com a Ens delegat, poden efectuar consultes en el padró 
d’habitants, limitades a les dades indispensables per a l’eficaç gestió dels tributs municipals.  
 
Tenen aquest caràcter de dades amb transcendència tributària les següents:  
 
a) NIF, nom i cognoms, o raó social i domicili declarat de les persones que per primer cop s’han 
empadronat en el Municipi, o han sol·licitat la baixa en el Padró.  
Les dades assenyalades resulten d’imprescindible consulta per tal de verificar la correcta 
tributació a l’Ajuntament on resideixen els contribuents, atès el principi de territorialitat que 
regeix l’exacció dels tributs municipals.  
b) NIF, nom i cognoms, o raó social i nou domicili dels contribuents que declarin canvis 
d’adreça dins el Municipi.  
 
Aquestes dades són imprescindibles per a practicar correctament la notificació personal dels 
actes de liquidació i recaptació dels tributs municipals.  
 
2. Les consultes objecte de l’apartat anterior es podran substituir per transmissions de fitxers, 
en els quals continguin exclusivament les dades esmentades.  
 

110



3. L`ORGT podrà consultar les bases de dades creades per la Generalitat, a efectes de 
conèixer, o completar, les dades identificatives de les persones,  el seu domicili, o altres dades 
precises per establir comunicacions electròniques, quan calgui per a la pràctica de notificacions 
administratives de la seva competència. 

 
Subsecció III - Relacions entre l’ORGT i altres administracions 

 
Article 127. Relacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb l’Agència 
Tributària de Catalunya 
 
1. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT informació amb transcendència tributària en les 
condicions que resultin dels convenis signats per  la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies al contingut dels quals s’ha adherit l’ORGT, o d’altres convenis que es puguin 
subscriure. 
 
2. Sense perjudici de l’intercanvi periòdic d’informació, al qual es refereix l’apartat anterior, 
l’ORGT sol·licitarà la col·laboració de l’AEAT quan resulti imprescindible per a l’efectivitat de la 
recaptació dels ingressos municipals la competència de la qual exerceix per delegació.  
 
La col·laboració sol·licitada podrà referir-se a l’obtenció de dades amb transcendència tributària 
i a qualsevol actuació recaptatòria que hagi d’efectuar-se en un àmbit territorial diferent de la 
província de Barcelona.  
 
3. L’ ORGT podrà sol·licitar la col·laboració de l’AEAT i/o de l’ATC per prosseguir la realització 
d’actuacions de recaptació executiva quan el deutor manqui de béns embargables coneguts a 
l’àmbit de la província de Barcelona, i sempre que l’ Ajuntament no hagi manifestat res en 
contra. 
 
4. Pel que fa a consultes de dades no tributàries relatives a tercers, relacionats amb les 
actuacions que pertoquen a l’ORGT, es podran fer per via telemàtica i per persona identificada i 
autoritzada. En tot cas, la realització d’aquestes consultes requerirà consentiment dels 
interessats.  
 
Article 128. Relacions amb Trànsit  
 
1. Per tal de gestionar eficaçment l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Direcció 
General de Trànsit facilita que l’ORGT consulti per via telemàtica aquelles dades del Registre 
de Trànsit amb transcendència tributària, i per a la gestió de les denúncies per infraccions de 
circulació. 
 
L’ORGT limitarà l’abast de la consulta a les dades necessàries i controlarà la identitat de les 
persones consultants.  
 
2. L’ORGT podrà substituir, a petició de la Prefectura Provincial de Trànsit, la transmissió en 
suport paper de les dades relatives a autoliquidacions de l’IVTM per la tramesa d’un fitxer 
informàtic signat electrònicament.  
 
3. Pel que fa a les comunicacions de canvis de domicili declarats pels obligats tributaris, 
l’ORGT les remetrà telemàticament a Trànsit, mitjançant un fitxer signat electrònicament. 
L’experiència de finestreta única permetrà avançar cap a la unificació de dades dels registres 
públics i millorar el compliment dels deures dels ciutadans. 
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4. L’ORGT trametrà a Trànsit les comunicacions sobre sancions greus i molt greus, que hagin 
adquirit fermesa administrativa, quan l’ajuntament competent hagi delegat en la Diputació la 
recaptació de multes de trànsit i també la competència per remetre dita comunicació. 
 
5. L’accés a les dades sobre direcció electrònica vial assignada per la DGT a les persones 
jurídiques que matriculin vehicles, o a altres persones que ho sol·licitin, permetrà que les 
notificacions emeses per l’ORGT relatives a denúncies per infraccions de trànsit, o variacions  
amb transcendència per a la gestió de l’IVTM siguin adreçades a aquesta direcció electrònica. 
 
Article 129. Relacions amb les Gerències Territorials del Cadastre  
 
1. L’intercanvi de dades sobre béns immobles i subjectes passius de l’Impost sobre béns 
immobles amb transcendència per a la gestió d’aquest tribut es farà per mitjans informàtics 
quan la Gerència del Cadastre ho sol·liciti o autoritzi.  
 
2. Es podran remetre fitxers de dades signats electrònicament quan hagin de substituir la 
tramesa de documentació signada de forma manuscrita.  
 
3. La gravació de dades relatives al Cadastre de Municipis que han delegat les seves 
competències de gestió tributària de l’IBI en la Diputació de Barcelona es fa directament en la 
base de dades del Cadastre, a l’empara del que preveu el Reial Decret 417/2006 i el Conveni 
subscrit. 
 

Subsecció IV - Relacions entre l’ORGT i els col·laboradors socials 
 
Article 130. Col·laboració amb els Notaris  
 
1. Des de l’Índex Notarial Centralitzat, es transmet a l’ORGT informació sobre transmissions 
d’immobles, a efectes de la liquidació d’IVTNU. 
 
2. Amb consentiment de l’interessat, els Notaris podran  
 
a)Consultar l’existència de deutes per impost sobre béns immobles associats a la referència 
cadastral d’un immoble que es transmet, en ordre a formular l’advertència prevista a l’article 64 
del TRHL.  
b)Transmetre a l’ORGT les dades sobre canvis de domicili tributari que declarin els atorgants 
de documents públics formalitzats en la Notaria.  
 
3. Altres intercanvis d’informació de dades amb transcendència tributària es podran realitzar 
per mitjans telemàtics que garanteixin la identitat dels que transmetin la informació, així com la 
integritat i la confidencialitat de la transmissió.  
 
4. Quan estiguin desenvolupades les aplicacions informàtiques necessàries per executar el que 
es preveu al Conveni subscrit entre la FEMP i el Consell General del Notariat, al qual es va 
adherir l’ORGT, els Notaris podran efectuar des dels seus despatxos liquidacions de l’impost 
sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan la seva titularitat pertany a 
un Municipi que hagi delegat les competències de gestió del tribut a la Diputació de Barcelona. 
 
Article 131. Col·laboració amb els Registres de la Propietat  
 
1. A  l’empara del conveni subscrit per l’ORGT i el Degà del Col·legi de Registradors de 
Catalunya, els caps d’unitat de l’ORGT poden ordenar telemàticament l’anotació 
d’embargaments en els Registres de la Propietat. 
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2. Els Registradors facilitaran a l’ORGT informació sobre transmissions de propietat que hagin 
estat inscrites en el Registre. 
 
Quan es tracti de transmissions en las que hagi intervingut un Notari, la informació registral 
tindrà la utilitat  de contrast a l’efecte de verificar la informació ja rebuda des de l’índex 
centralitzat Notarial. 
 
Cas de tractar-se de transmissions de propietat que no han requerit de la intervenció notarial, 
l’ORGT utilitzarà la informació per liquidar l’impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
 
3. Els Registradors podran practicar, si així es preveu en els convenis signats, i a través del 
web-service de l’ORGT, liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
 
Article 132. Col·laboració amb els Gestors Administratius  
 
1. Per tal de complir el que s’ha convingut amb els gestors administratius, aquests podran 
realitzar les funcions següents:  
 
a) Autoliquidar l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica en el cas de noves adquisicions de 
vehicles, per compte del subjecte passiu.  
L’autoliquidació es farà mitjançant connexió a la base de dades de l’ORGT.  
Les persones que es podran connectar i consultar les dades existents a l’ORGT seran les 
autoritzades pel gestor responsable de la Gestoria i hauran d’identificar-se a través del seu 
certificat digital.  
b) Pagar la quota mitjançant la passarel·la telemàtica de pagaments, o, en el seu defecte, per 
altre mitjà determinat per l’ORGT. 
c) Comunicar la matrícula al dia següent de tenir-ne coneixement i tan aviat com sigui possible, 
els canvis resultants d’expedients iniciats pel gestor que tinguin repercussió en la base de 
dades de l’IVTM, tals com: transferències, baixes -temporals i definitives- i canvis de domicili.  
d) Presentar autoliquidacions per Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 
e) Qualsevol altre funció que hagi estat acordada mitjançant el corresponent conveni de 
col·laboració social que a tal efecte es realitzi. 
 
2. Els gestors, actuant com a representants de tercer, degudament identificats, o mitjançant 
l'adhesió a acords de col·laboració signats amb l'ORGT, podran realitzar tràmits i gestions amb 
l’ORGT per via presencial, telefònica i telemàtica.  
 
3. En el cas de trucades telefòniques, caldrà que els gestors, o els seus representants, 
s’identifiquin mitjançant una clau concertada amb l’ORGT. 
 

Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans 
 
Article 133. Realització de consultes i tràmits 
 
1. En virtut del que disposa  l’article 27.6 de la Llei 11/2007, l’ORGT  estableix l’obligatorietat de 
comunicar-se amb els seus serveis utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats es 
corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raó de la 
seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin 
garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. 
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2. Amb caràcter general, l’ORGT procurarà i posarà a l’abast dels ciutadans tots els mitjans 
possibles de forma que per fer qualsevol gestió tributària o de recaptació l’interessat no s’hagi 
de desplaçar personalment a les Oficines sinó que pugui resoldre el seu cas o cercar una 
primera informació per internet, per correu electrònic o telefònicament. 
 
3. En la seu electrònica de l’ORGT s’informa detalladament dels serveis als que, per mitjans 
electrònics,  poden accedir els interessats.  
 
A títol indicatiu, són consultes que es poden efectuar sens identificació, entre d’altres, les 
següents: 
 
a) Coeficients, tipus impositius, beneficis fiscals i altres determinacions contingudes a les 
Ordenances fiscals aprovades pels ajuntaments.  
b) Calendari fiscal del Municipi.  
c) Llocs i mitjans de pagament.  
d) Condicions de concessió dels ajornaments o fraccionaments de pagament.  
 
4. Les persones que disposin de certificat digital acreditatiu de la seva identitat podran realitzar 
en la seu electrònica de l’ORGT consultes i tràmits vinculats a les dades de caràcter personal 
que els afectin; entre d’altres, les següents:  
 
a) Tributs que ha de pagar a l’Ajuntament.  
b) Deutes pendents de pagament en una data.  
c) Domiciliacions de tributs vigents.  
d) Correcció de dades personals 
e) Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments de pagament 
f) Presentació de recursos i d’instàncies 
g) Obtenció de certificats acreditatius de pagaments realitzats. 
 
5. La presentació de documents per mitjans electrònics, per part dels interessats, s’ajustarà a la 
normativa del Registre electrònic, al que es refereix l’article 118 d’aquesta Ordenança i 
totalment detallada en la seu electrònica. 
 
Article 134. Realització de pagaments  
 
1. Si l’obligat al pagament disposa de document expedit per l’ORGT apte per a efectuar el 
pagament, pot optar per una d’aquestes modalitats:  
 
a) Pagament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores aportant el document de 
pagament.  
b) Pagament en la seu electrònica de l’ORGT, mitjançant targeta bancària.  
c) Ordre de càrrec en compte, si és usuari d’una entitat bancària que té operativa la 
funcionalitat de banca electrònica. L’accés a banca electrònica es pot efectuar des d’un 
terminal convencional o a través d’ un telèfon mòbil. 
d) Ús de la passarel·la telemàtica de pagaments. 
e) Per telèfon, trucant al Centre d’Informació Telefònica. 
 
2. Cas de no disposar de document de pagament, l’interessat identificat mitjançant certificat 
digital pot sol·licitar l’abonaré en la seu electrònica de l’ORGT. El seu pagament es realitzarà en 
una de les formes previstes a l’apartat 1.  
 
3. Quan l’interessat desitgi rebre el document de pagament en el seu domicili haurà d’indicar-
ho. La remissió del document s’adreçarà al domicili fiscal que consti en els registres de l’ORGT.  
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Article 135.  Sol·licituds de domiciliacions  
 
1. L’interessat podrà sol·licitar en les oficines físiques de l’ORGT, en la seu electrònica d'aquest 
Organisme, o en les entitats bancàries col·laboradores de la recaptació la domiciliació dels 
tributs de venciment periòdic.  
 
2. La domiciliació podrà afectar a tots o alguns dels tributs i demés ingressos de dret públic que 
en el futur liquidi l’Ajuntament.  
 
3. Quan la sol·licitud adreçada a la seu electrònica sigui signada electrònicament per 
l’interessat, la domiciliació tindrà plens efectes sense ulterior tràmit. Si la sol·licitud no està 
acompanyada de signatura electrònica, l’ORGT prendrà nota de la petició, però amb caràcter 
previ a la seva efectivitat es remetrà una comunicació al domicili de l’interessat.  
 
4. Les domiciliacions es podran revocar en qualsevol moment des de la seu electrònica de 
l’ORGT.  
 
5. A l’empara de l’article 33 de la Llei  16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, 
no es podrà sol·licitar la devolució dels càrrecs en compte quan  s’hagi informat a l’interessat, 
en el temps i forma convingudes, de l’import  i  data del càrrec esmentat. 
 
Article 136. Notificacions telemàtiques 
 
1. A l’empara del previst a l’article 27.6 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, l’ORGT estableix que les persones jurídiques han de rebre les notificacions 
administratives relatives a tributs que gestioni l’ORGT amb mitjans electrònics. 
 
Altres persones podran sol·licitar o consentir que les notificacions que els afectin es tramitin per 
mitjans electrònics. 
 
2. Sense perjudici del previst als articles 52.6 i 53.5 d’aquesta ordenança, relatius a les 
notificacions edictals de multes en el TESTRA, amb caràcter general, les notificacions 
electròniques que practiqui l’ORGT es realitzaran a través de la plataforma e-Notum de la 
Generalitat. 
 
3. L’ORGT podrà assignar una adreça electrònica a totes les persones jurídiques o físiques que 
siguin interessades  en els procediments que tramita aquesta Administració. 
 
En tot cas, l’ORGT comunicarà en un enviament postal dirigit a cada interessat, l’adreça 
electrònica assignada i els mecanismes per al seu ús, sempre amb caràcter previ a la pràctica 
de notificacions telemàtiques. 
 
4. L’adreça electrònica facilitada per l’ORGT tindrà vigència indefinida, excepte en els supòsits 
en què es sol·liciti la seva revocació pel titular, per mort de la persona física o extinció de la 
personalitat jurídica. 
 
5. El sistema de notificació establert per l’ORGT acreditarà la data i hora de la notificació en 
l’adreça electrònica assignada a l’interessat i l’accés d’aquest al contingut del missatge de 
notificació, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti l’accés. Quan existint constància 
de la recepció de la notificació en l’adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que 
accedeixin al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha estat refusada.  
 
6. Es procurarà informar a tots els ciutadans dels avantatges de sol·licitar, o consentir, 
l’assignació d’adreça electrònica  en ordre a rebre amb puntualitat i seguretat les notificacions 
de forma telemàtica. 
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La sol·licitud i el consentiment es podran emetre i recaptar per mitjans electrònics. 
 
7.En la seu electrònica de l’ORGT es contindrà l’explicació detallada i actualitzada del 
procediment de notificació telemàtica, amb particular referència als casos en què la seva 
recepció és obligatòria. 
 
Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que 
constitueixen el seu origen.  
 
Disposició addicional segona.- Autorització al president 
 
S’autoritza el President per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i aplicació de la present Ordenança.”  
 
Segon.- SOTMETRE el present expedient als tràmits d’informació pública i audiència 
dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
8.- Dictamen de data 26 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Bagà, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Bagà en data 5 de novembre de 2012 acordà l’ampliació de 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Bagà, en data 5 de novembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors acords. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
9.- Dictamen de data 4 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Dosrius, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de 
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
El ple de l’Ajuntament de Dosrius en data 25 d’octubre acordà la delegació a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
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En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Dosrius, en data 25 d’octubre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes en concepte de preu públic. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Multes coercitives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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2.- Acceptar l’especificació acordada pel ple de l’Ajuntament de Dosrius, en data 25 
d’octubre de 2012, sobre la delegació acordada anteriorment a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la taxa per 
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que resultin d’interès general abastava també a la telefonia mòbil, de 
manera que el redactat queda com segueix: 
  
- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Dosrius a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Impost sobre activitats econòmiques 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebuts i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats Econòmiques. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat. 

120



 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 

VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del 
servei de telefonia mòbil 
 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
 Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VII.- Taxes per: 
 

- Cementiri. 
- Cessió d’ús privatiu de bústia en terrenys d’ús públic. 
- Clavegueram. 
- Drets de connexió d’escomeses d’aigua, col·locació i utilització de comptadors i 

instal·lacions anàlogues. 
- Llicència d’autotaxi. 
- Llicències urbanístiques. 
- Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en 

terreny d’ús públic i indústries del carrer ambulant i rodatges cinematogràfics. 
- Prestació del servei d’escola bressol. 
- Prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les 

activitats i instal·lacions. 
- Prestació del servei de prevenció dels incendis forestals. 
- Recollida, recuperació i custòdia d’animals de companyia. 
- Recollida, tractament i eliminació d’escombraries. 
- Utilització de l’escut municipal. 

 
Les funcions que en relació a la gestió i recaptació de taxes es deleguen són: 

 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII.- Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IX.- Preus públics per: 
 

- Prestació del servei d’atenció domiciliària. 
- Prestació del servei de cursos per a adults. 
- Prestació del servei de transport escolar. 
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Les funcions que en relació a la gestió i recaptació dels preus públics es deleguen són: 
 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes en concepte de preu públic. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebuts i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
X.- Quotes d’urbanització 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XI.- Multes coercitives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XII.- Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XIII.- Sancions diverses 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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XIV.- Concessions administratives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XV.- Ingressos de les Entitats Urbanístiques col·laboradores que així ho hagin 
sol·licitat a l’Ajuntament 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XVI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
XVII.- Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament 
pugui liquidar  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan municipal 

competent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords  quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 

Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
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10.- Dictamen de data 4 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Moià, a favor de 
la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Moià en data 25 d’octubre de 2012 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Moià, en data 25 d’octubre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Taxa de residus domèstics i comercials 
 
 Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors acords. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
11.- Dictamen de data 3 de desembre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
El ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar en data 29 de novembre acordà l’ampliació de 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
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liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar, en data 29 de novembre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de  recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
2. Taxa per expedició de documents administratius (únicament aquells que no es 

recaptin a l’O.A.C.). 
3. Taxa per llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer. 
4. Taxa per llicències urbanístiques. 
5. Taxa per llicències d’obertura d’establiments. 
6. Taxa per prestació de serveis fúnebres. 
7. Taxa de clavegueram (en la part no gestionada per l’empresa concessionària de 

l’abastament d’aigua). 
8. Taxa per ensenyaments especials. 
9. Taxa per vigilància especial. 
10. Taxa per utilització de béns i instal·lacions. 
11. Taxa per la utilització de béns i espais al Centre de Desenvolupament INNOVA 
12. Taxa per ocupacions dels subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
13. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 

remoguda en la via pública del paviment. 
14. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials, runes, 

tanques, puntual, estintols i altres 
15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 
16. Taxa per instal·lació de quioscos en la via pública. 
17. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 

en terrenys d’ús públic. 
18. Contribucions especials. 
19. Quotes d’urbanització. 
20. Execucions subsidiàries. 
21. Sancions administratives. 
22. Costes judicials derivades de procediment contenciosos administratius. 
23. Altres ingressos de dret públic que l’Ajuntament pugui establir. 
 

127



 Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 

 Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidar interessos de demora. 
 Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries. 
 Resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord primer i segon dels acords de delegació 
adoptats amb anterioritat pel ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar a favor de la 
Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les 
facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 
continuació s’enumeren: 
 
1. Impost sobre activitats econòmiques. 
2. Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
3. Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 

subsòl, o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general i de 
les empreses prestadores del servei de telefonia mòbil 

 
Amb les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació següents: 
 
 Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Concedir i denegar exempcions i bonificacions. 
 Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elabora i emetre padrons i documents cobratoris. 
 Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades. 
 Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidar interessos de demora. 
 Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Realitzar les funcions d’inspecció. 
 Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries. 
 Resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 
 
4. Impost sobre béns immobles. 
5. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
6. Taxa de recollida i eliminació de residus. 
7. Taxa per l’entrada de vehicles (guals) 
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Amb les funcions de gestió, liquidació i recaptació següents: 
 
 Concedir i denegar exempcions i bonificacions. 
 Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaria. 
 Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris. 
 Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades, en el cas de 

l’IVTM. 
 Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidar interessos de demora. 
 Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries. 
 Resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
12.- Dictamen de data 26 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Prats de 
Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en data 31 d’octubre de 2012 acordà 
l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de  
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, en data 31 d’octubre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 

corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
- Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments 
municipals 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 

corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
- Taxa per la prestació del servei d’atenció integral a la gent a l’àmbit rural (SAIAR) 
 
 Notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal 

corresponent. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
13.- Dictamen de data 21 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de  Santa Eulàlia de 
Ronçana, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en data 30 d’octubre de 2012 
acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, en data 30 d’octubre de 2012 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de  recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
que a continuació s’especifiquen: 
 

I.- Contribucions especials 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 

131



 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
II.- Quotes d’urbanització 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació del deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 

Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
14.- Dictamen de data 23 de novembre de 2012, que proposa l’acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torelló, a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 
 
El ple de l’Ajuntament de Torelló en data 29 d’octubre de 2012 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
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mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel ple de l’Ajuntament de 
Torelló, en data 29 d’octubre de 2012 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Preu públic per a la utilització privativa i prestació del servei d’assistència a la gent 
gran 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur  
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.-  Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.-  Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic 
 
15.- Dictamen de data 12 de desembre de 2012, que proposa aprovar inicialment 
la separació del Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà per tal de 
fer efectiva la separació amb data 1 de gener de 2013 i sotmetre aquests acords 
de separació al tràmit d’informació pública. 
 
Vistes les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de 
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen 
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 91 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona , a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
i Ocupació, té com a objectiu estratègic contribuir al desenvolupament econòmic local, 
tot donant suport als equips de govern locals en el disseny, la implementació i el 
desplegament de models territorials sostenibles i competitius, que generin riquesa, 
fomentin la ocupació, millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i vetllin per 
la cohesió social, tot impulsant un model organitzatiu que coordini i millori la eficiència i 
eficàcia de les polítiques de desenvolupament econòmic. 
 
El Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs CFI-CERCS (Berguedà) es va constituir 
el 3 de maig de 1989 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
l’Instituto Nacional de Empleo (INEM), l’Ajuntament de Cercs i l’Associació “Carbons 
de Berga”. 
 
La participació de la Diputació de Barcelona al Consorci de Formació i Iniciatives 
Cercs-Berguedà s’explica per la necessitat d’impulsar, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Cercs i els altres membres del Consorci, un instrument dinamitzador de les 
activitats de desenvolupament local a partir del procés de reconversió de la mineria. 
 
Passats més de 20 anys des de la seva fundació, la Diputació de Barcelona promou 
una nova forma de gestió del desenvolupament econòmic local al territori provincial, 
basada en la concertació i en estructures més eficients i amb capacitat d’impacte 
sobre el territori. 
 
La creació del nou model d’intervenció per al desenvolupament econòmic local fa 
necessari replantejar el paper de la Diputació de Barcelona com a promotora de la 
creació de l’ens, empoderant les entitats locals de la comarca i establint un nou model 
de relació entre la Diputació de Barcelona i els ens consorciats. 
 
En data 25 de juny de 2012, la Diputació de Barcelona va manifestar mitjançant els 
seus representants la seva voluntat de separar-se del Consorci, tal i com consta a  
l’Acta  de la Junta General. 
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En data 29 de novembre de 2012 el Ple de la Diputació va aprovar formalitzar el 
preavís de separació del Consorci de Formació i d’Iniciatives CFI-CERCS (Berguedà). 
 
Atès que d’acord amb l’article 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 
qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que compleixi amb les 
condicions de formular pre-avís en el termini que assenyalin els estatuts i estigui al 
corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garanteixi el 
compliment dels que hi hagi pendents. 
 
Atès que l’article 18 dels estatuts vigents del Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-
Berguedà estableix que per instar la separació caldrà haver-la de sol·licitar davant la 
Junta General amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització de la anualitat 
pressupostària iniciada i que restarà sempre condicionada a que s’estigui al corrent 
dels seus compromisos adquirits amb el Consorci i es garanteixi la liquidació de les 
obligacions pendents. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona es troba al corrent de les obligacions i els 
compromisos adquirits amb el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, tal 
i com resulta de la certificació emesa pel Secretari del Consorci en data 1 d’agost de 
2012 i que figura a l’expedient, amb data d’entrada al Registre General de la Diputació 
23 d’octubre de 2012. 
 
Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i següents del ROAS, l’acord 
dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se i dissoldre els consorcis, 
com també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de 
la majoria absoluta de membres de la corporació i ha de ser sotmès al tràmit 
d’informació pública de 30 dies. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria General  i la Intervenció de la Diputació 
de Barcelona que consten a l’expedient.   
 
Atès que en data 11 de desembre de 2012 la Comissió Informativa i de Seguiment de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació va informar favorablement la 
proposta de Dictamen, i posteriorment s’ha detectat  un error material de transcripció 
mecanogràfica en l’Acord Tercer, en consignar-se l’expressió “dels consorcis de 
turisme”, expressió que és sobrera i que procedeix suprimir.    
 
En conseqüència, el Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació proposa modificar el Dictamen, amb el 
benentès que no suposa cap modificació substancial en relació al Dictamen informat 
per la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, ja que únicament suprimeix un incís en l’Acord Tercer que no canvia el sentit 
de la proposta, i que es procedeix a rectificar. 
 
En conseqüència, el Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
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ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment la separació del Consorci de Formació i d’Iniciatives 
Cercs-Berguedà per tal de fer efectiva la separació amb data 1 de gener de 2013. 
 
Segon.- Sotmetre aquests acords de separació a informació pública pel termini de 
trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació, 
iniciant-se el termini d’informació pública el dia següent al de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
al·legacions, els acords de separació s’entendran definitivament aprovats i es 
procedirà a publicar anunci de la separació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.- Notificar els presents acords al Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-
Berguedà, i a les entitats integrants del mateix. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

16.- Dictamen de data 10 de desembre de 2012, que proposa l’aprovació inicial 
de la normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis 
bibliotecaris vinculats. 
 
ANTECEDENTS I FONAMENTACIÓ. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, dóna 
suport als ajuntaments en la creació i desenvolupament dels serveis bibliotecaris, i 
lidera la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona per tal que es 
pugui garantir l’equilibri territorial, la qualitat del servei en matèria bibliotecària i l’accés 
igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. 
 
La Xarxa de Biblioteques Municipals (en endavant, XBM) està integrada pel conjunt de 
les biblioteques públiques de titularitat municipal que la Diputació de Barcelona 
gestiona concertadament amb els ajuntaments de la província de Barcelona, així com 
pels serveis bibliotecaris mòbils de la Diputació de Barcelona. 
 
Un dels eixos bàsics d’actuació de la Gerència de Serveis de Biblioteques és mantenir 
el sistema de gestió bibliotecària de la XBM i, en aquest sentit, dota tots els 
equipaments de la Xarxa de connexió a Internet, zona Wi-Fi i equipament informàtic. 
També lidera el projecte de telecomunicacions de les biblioteques noves i assumeix 
les instal·lacions informàtiques i el cablejat. Alhora, incorpora la base de dades dels 
usuaris i possibilita, així, la gestió dels processos bibliotecaris vinculats a l’emissió del 
carnet d’usuari  de biblioteca.  
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Les dades personals recollides dels usuaris - que actualment estan al voltant dels 
2.400.000 - per a l’emissió del carnet de la XBM s’incorporen al fitxer del sistema de 
gestió bibliotecària, del qual és responsable la Diputació de Barcelona. Aquestes 
dades són utilitzades per a la gestió dels serveis de les biblioteques i la difusió 
d’informació a aquells usuaris que així ho desitgin, així com per a la realització 
d’enquestes sobre l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques dels serveis de 
biblioteca pública, en els termes i requisits establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). 
 
La Llei 10/2007, de 27 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques determina 
en el seu art. 12 quina ha de ser la missió, els principis i els valors de qualsevol 
biblioteca, i el seu art. 13, apartat 4, disposa el que es consideren serveis bàsics, a 
saber: la consulta de les publicacions que integren el seu fons, el préstec individual i 
col·lectiu, la informació i orientació per a l’ús de la biblioteca i la satisfacció de les 
necessitats informatives dels ciutadans, i l’accés  a la informació digital a través 
d’Internet o altres xarxes, així com la formació per a poder accedir-hi. 
 
La Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, regula les 
competències de les entitats locals en matèria bibliotecària, i l’article 2, apartat 3, del 
Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública 
que, per mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions, 
correspon prestar a les diputacions provincials, que, entre d’altres, comprenen el 
suport tècnic i informàtic a les biblioteques de la seva demarcació (art. 2.3.d). 
 
Aquesta atribució competencial específica té el seu encaix a la normativa general de 
règim local, d’acord amb la qual corresponen a les diputacions les funcions 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut del que 
disposen els articles 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim 
de prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò 
que disposa la legislació vigent al respecte. 
 
Sobre aquestes bases, i en els termes previstos als arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i, subsidiàriament, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als arts. 303 a 
311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, els ajuntaments de la XBM aproven convenis 
bilaterals de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la gestió de les 
respectives biblioteques, essent aquest instrument convencional el que permet la 
integració de les dites biblioteques als serveis de suport que es preveuen a través de 
la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació, alhora que l’Ajuntament 
s’obliga a acceptar les directrius dels esmentats serveis. 
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Per tot això, amb l’objectiu d’assegurar el correcte funcionament i ús dels serveis 
bibliotecaris associats al carnet d’usuari de la XBM i, en definitiva, col·laborar en la 
millora de la gestió dels serveis que les biblioteques de la Xarxa ofereixen al seus 
usuaris en aquest àmbit, s’ha fet necessari elaborar la normativa reguladora per a 
l’obtenció del carnet i els serveis bibliotecaris associats al mateix - servei de préstec i 
servei d’accés a Internet - per tal d’harmonitzar els drets i deures relatius a la seva 
prestació per a tots els usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals en peu 
d’igualtat, d’acord amb el text que es transcriu a la part dispositiva d’aquest dictamen. 
 
La fonamentació jurídica de la present proposta resulta de les previsions legals 
següents: 
 
-En relació amb el contingut normatiu que es proposa en el marc de la gestió 
concertada de la Xarxa de Biblioteques Municipals entre els respectius Ajuntaments i 
la Diputació de Barcelona, la determinació de l’abast i de les modalitats de prestació 
dels serveis públics a favor dels ciutadans mitjançant una normativa amb rang 
reglamentari que estableixi el règim jurídic de la dita prestació troba el seu 
emparament jurídic a l’article 247.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya (DL 2/2003) i, de manera concordant, a l’article 159.3 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis de Catalunya.  
 
-En relació amb la competència orgànica per a l’adopció de l’acte que es proposa, 
aquesta és atribuïda al Ple de la Diputació per l’article 33.2.b) de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i, de manera concordant, per l’article 63.1 
del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya.  
 
-En relació amb el procediment per a l’aprovació de l’esmentada normativa, s’estableix 
a l’article 178.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 
2/2003) i als arts. 60 i ss. del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya.  
 
Per Decret núm. 10659/12 de la Presidència de la Diputació de Barcelona es va 
aprovar constituir la comissió d’estudi encarregada de valorar el projecte d’aprovació 
de la normativa de referència, la qual, en la seva reunió de 27 de novembre de 2012, 
va acordar aprovar-ne el redactat en els termes que ara es proposen i sotmeten a 
aprovació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Gerència de Serveis i la Diputada delegada de Cultura proposen a la Vicepresidència 
2a. i Presidència delegada de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies que elevi al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Coneixement 
i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment la normativa reguladora per a l’obtenció del carnet 
d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels 
serveis bibliotecaris vinculats, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 

 

138



“NORMATIVA REGULADORA PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET D’USUARI DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ÚS 

DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS VINCULATS 
 

TAULA: 
 
PREÀMBUL 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
  (articles 1 a 4) 
 
TÍTOL II. EL CARNET D’USUARI DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS. 
  (articles 5 a 18) 
 
TÍTOL III. DEL SERVEI DE PRÉSTEC. 
  CAPÍTOL 1.  ÚS DEL SERVEI DE PRÉSTEC (articles 19 a 25) 
  CAPÍTOL 2. EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI (articles 26 a 31) 
  CAPÍTOL 3. RESPONSABILITATS DE L’USUARI (articles 32 a 38)  
 
TÍTOL IV. DEL SERVEI PÚBLIC D’ACCÉS A INTERNET. 
  CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES (articles 39 a 43) 
  CAPÍTOL 2. CONDICIONS D’ACCÉS (articles 44 a 56) 
  CAPÍTOL 3. RESPONSABILITATS DE L’USUARI (articles 57 a 66 

CAPÍTOL 4. RESPONSABILITATS DE LA BIBLIOTECA (articles 67 a 70) 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
PREÀMBUL 
 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (en endavant, XBM) està 
integrada pel conjunt de les biblioteques públiques de titularitat municipal que es gestionen 
concertadament amb els ajuntaments de la província de Barcelona, així com pels serveis 
bibliotecaris mòbils de la Diputació de Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona assessora i dóna suport als ajuntaments en el desenvolupament 
dels serveis bibliotecaris i vetlla per la coordinació, l’equilibri territorial i la qualitat del servei 
en matèria bibliotecària d’acord a les funcions definides a les diputacions provincials al 
Decret 124/1999, del 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de la Lectura 
Pública de Catalunya. 
 
La Diputació de Barcelona facilita a totes les biblioteques de la XBM el sistema informàtic de 
gestió bibliotecària (SIGB) que incorpora la base de dades dels usuaris i possibilita, així, la 
gestió dels processos bibliotecaris vinculats a l’emissió del carnet d’usuari  de biblioteca. 
 
La Diputació de Barcelona posa a disposició dels usuaris ordinadors d’ús públic d’accés a 
Internet amb eines ofimàtiques així com xarxa Wi-Fi per a la connexió a Internet amb 
diversos dispositius mòbils personals amb l’objectiu de garantir l’accés democràtic i igualitari 
a Internet i a diversos programes i aplicacions informàtiques a tota la població i potenciar-ne 
la utilització i el coneixement. 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. L’objecte d’aquest normativa és establir els criteris per a l’emissió del carnet 
d’usuari de la XBM i establir les bases d’ús dels serveis bibliotecaris associats al carnet (en 
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especial, el servei de préstec i servei d’accés públic a Internet) per tal de sistematitzar un 
funcionament comú a totes les biblioteques que treballen en xarxa a la província de 
Barcelona i garantir d’aquesta manera l’equilibri i la igualtat en la prestacions dels serveis a 
tota la ciutadania. 
 
Article 2.  La present normativa és d’aplicació a les biblioteques públiques de titularitat 
municipal que es gestionen en conveni amb els ajuntaments de la província de Barcelona i 
als serveis bibliotecaris mòbils de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 3. Disposar del carnet d’usuari de la XBM suposa l’acceptació d’allò que es regula 
en aquesta normativa, així com les disposicions o reglaments propis establerts per 
l’ajuntament envers la biblioteca o biblioteques del corresponent municipi.  
 
Article 4. La Diputació de Barcelona mitjançant la corresponent ordenança aprova 
anualment les taxes i preus públics aplicables als serveis bibliotecaris. L’ordenança 
reguladora dels preus i taxes públiques es pot consultar al web de la Corporació. 
 
TÍTOL II. EL CARNET D’USUARI DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS  
 
Article 5.  L’accés a la biblioteca és lliure per a tothom. No obstant això, per fer ús de 
determinats serveis, com el de préstec o el d’accés a Internet, es requereix la presentació 
del carnet d’usuari de la biblioteca. El carnet acredita al seu posseïdor com a usuari de la 
XBM. La relació completa de serveis oferts als usuaris per cada biblioteca es consultable al 
web de la XBM.  
 
Article 6. Per a obtenir el carnet de la XBM cal presentar algun d’aquests documents: 
DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència amb indicació de l’adreça 
postal. A més a més, cal facilitar el telèfon i/o el correu electrònic, si se’n tenen. Aquestes 
dades es poden facilitar presencialment o bé omplint el formulari en línia des del web de la 
XBM i, en aquest cas, acreditar la identitat amb la presentació d’alguns dels esmentats 
documents oficials en el moment de recollir el carnet a la biblioteca. 
 
Article 7. Per fer el carnet als menors de 14 anys serà necessari presentar DNI/NIE si el 
tenen i, en tot cas, sempre hauran de comptar amb la conformitat dels pares, mares o tutors. 
La biblioteca mantindrà un registre amb les autoritzacions dels menors.  
 
Article 8. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, mare 
o tutor/a que n'hauran d'exercir el control necessari.  
   
Article 9. El carnet és personal i intransferible. L’ús del carnet per part d’altres persones 
diferents al titular del mateix pot ser objecte de suspensió del servei. Només els  pares o 
tutors legals podran fer ús del carnet dels seus fills/es per retirar en préstec documents 
adreçats al públic infantil.  
 
Article 10. Les entitats, associacions o institucions que ho sol·licitin podran disposar d’un 
carnet col·lectiu expedit a nom del centre, amb indicació del responsable i de les persones 
autoritzades per al seu ús.  
 
Article 11. Les dades personals recollides dels usuaris i els seus representants per a 
l’emissió del carnet s’incorporen en el fitxer del sistema de gestió bibliotecària, del qual és 
responsable la Diputació de Barcelona. Les dades d’usuari s’utilitzaran per a la gestió dels 
serveis de les biblioteques així com per a la realització d’enquestes sobre l’opinió, l’ús, la 
qualitat i les característiques dels serveis de biblioteca pública i la difusió d’informació a 
aquells usuaris que així ho desitgin, en el termes i requisits establerts per la Llei orgànica 
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15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades de 
caràcter personal no seran comunicades a tercers per finalitats diferents a les relacionades 
al present article.   
 
Article 12. La Diputació de Barcelona pot, previ consentiment exprés dels usuaris 
interessats, cedir a l’ajuntament, per a la prestació dels serveis multimèdia municipals, les 
següents dades personals: sexe, tipus d’usuari en funció de l’edat, municipi i barri de 
residència i país de naixement. La finalitat de la cessió a l’ajuntament és que aquest realitzi 
estadístiques sobre l’ús del servei. L’ús d’alguns serveis multimèdia municipals exigeixen la 
cessió d’aquestes dades a l’ajuntament i, per tant, si l’usuari no accepta aquesta cessió no 
podrà accedir al servei. 
     
Article 13. Per exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades 
personals previstos a la Llei els usuaris poden comunicar-ho per les següents vies: 
 
a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la XBM acreditant la seva identitat 

mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol del document oficials 
indicats a l’art. 6; 

b) per correu electrònic a qualsevol de les biblioteques de la XBM firmat mitjançant 
signatura digital, en el qual s’adjunti còpia electrònica del DNI/passaport i amb indicació 
de les següents dades: nom i cognoms, número del carnet d’usuari de la biblioteca i 
número de DNI/passaport; 

c) accedint, mitjançant el seu codi d’usuari i contrasenya, a l’espai personal del Catàleg 
Col·lectiu de la XBM per als canvis de telèfon i correu electrònic i els que en el futur s’hi 
puguin afegir.  

 
Article 14. L’usuari haurà de comunicar a la biblioteca els canvis que es produeixin en les 
seves dades personals, especialment les de residència, telèfon de contacte o correu 
electrònic, a través dels procediments indicats a l’article 13. 
 
Article 15. L’espai personal de l’usuari, accessible des del Catàleg Col·lectiu de la XBM, 
permet consultar els préstecs actuals, així com la data de venciment prevista i renovar-los si 
compleixen la normativa del servei. A través de l’espai personal, l’usuari també pot modificar 
les dades personals indicades a l’article 13 c). 
 
Article 16. En cas de pèrdua o robatori del carnet, el titular haurà de comunicar-ho a la 
biblioteca al més aviat possible. L’obtenció d’un duplicat, tret que se’n justifiqui 
documentalment la sostracció, està subjecte al pagament de la taxa vigent.   
 
Article 17. El carnet és únic per a totes les biblioteques de la XBM i és vàlid, en règim de 
reciprocitat, a totes les biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública de 
Catalunya.  
 
Article 18. Tenir el carnet de biblioteca permet accedir a descomptes i bonificacions per a la 
compra de productes i/o serveis culturals en el marc dels acords amb entitats establerts per 
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. La informació relacionada amb els avantatges 
del carnet es pot consultar al web de la XBM.   
 
TÍTOL III. DEL SERVEI DE PRÉSTEC 
 
CAPÍTOL 1. ÚS DEL SERVEI DE PRÉSTEC 
 
Article 19. El servei de préstec permet, prèvia presentació del carnet d’usuari, emportar-se 
temporalment documents fora de la biblioteca.  
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Article 20. Seran objecte de préstec tots els materials que constitueixen la col·lecció de la 
biblioteca amb les excepcions d’algunes obres de referència, els darrers números rebuts de 
diaris i revistes i aquells documents determinats com a valuosos o de característiques 
especials per la biblioteca.   
 
Article 21. Cada usuari podrà tenir en préstec fins un màxim de 30 documents, 15 materials 
en  paper i 15 materials no paper amb el límit màxim de 6 DVD. En el cas dels bibliobusos, 
15 materials en paper i 6 materials no paper.  
 
Article 22. El termini de préstec serà de 30 dies naturals per a tots els tipus de material. No 
obstant això, en períodes de vacances o tancaments temporals, es podrà establir, a criteri 
de la biblioteca, un termini de préstec superior al fixat amb caràcter general. 
 
Article 23. Els documents prestats podran ser renovats fins un màxim de tres vegades 
sempre i quan no estiguin reservats i no hagi expirat el termini de tornada. Les renovacions 
es podran sol·licitar en línia a través de l’espai personal del Catàleg Col·lectiu de la XBM, 
per telèfon, per correu electrònic o presencialment a la biblioteca.  
 
Article 24. L’usuari podrà efectuar reserves de documents que estiguin en préstec fins a un 
màxim de 30 reserves. Tan bon punt els documents reservats estiguin disponibles, la 
biblioteca avisarà l’usuari que els haurà de recollir en un termini màxim de 7 dies (30 dies en 
el cas dels bibliobusos); en cas de no fer-ho la reserva quedarà sense efecte. Les reserves 
efectuades en línia hauran de recollir-se sempre a la biblioteca propietària.  
 
Article 25. El servei de préstec amb carnet col·lectiu, en quant a nombre de documents, 
terminis de préstec, renovacions i reserves, es regeix per la mateixa normativa establerta als 
articles 21 a 24. No obstant això, la pròpia biblioteca podrà determinar en cada cas altres 
condicions de préstec.  
 
CAPÍTOL 2. EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 
 
Article 26. El servei de préstec interbibliotecari posa a l’abast dels usuaris els fons 
documentals del Catàleg Col·lectiu de la XBM així com els d’altres biblioteques del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya en relació a les quals s’hagi establert acords de col·laboració 
específics.  Les biblioteques amb les quals es fa el préstec interbibliotecari es podran 
consultar al web de la XBM.  
 
Article 27. El servei de préstec interbibliotecari entre els municipis que pertanyin a la XBM 
està subjecte al pagament de la taxa corresponent. Les tarifes amb altres institucions del 
Sistema Bibliotecari de Catalunya resten fixades als convenis de col·laboració o normatives 
específiques que regulin el servei. Els bibliobusos i les biblioteques filials de la XBM faciliten  
préstec interbibliotecari gratuït amb la seva biblioteca de referència, consultable al directori 
de biblioteques de la XBM.   
 
Article 28. El pagament del servei de préstec interbibliotecari s’abonarà en el moment de fer 
la sol·licitud del document.      
 
Article 29. Resten exclosos del préstec interbibliotecari de la XBM el fons audiovisuals i/o 
multimèdia, així com els materials indicats al precedent article 20 i els que específicament 
determini la biblioteca proveïdora.             
 
Article 30. Les condicions del préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la XBM, en 
quant a terminis, renovacions i recollida de reserves, són equivalents als estipulats als 
articles 22 a 24.    
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Article 31. El servei de préstec interbibliotecari amb d’altres biblioteques del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya estarà subjecte a les normatives que regulen el servei de les 
biblioteques proveïdores o als convenis establerts en cada cas.  
 
CAPÍTOL 3. RESPONSABILITATS DE L’USUARI 
 
Article 32. L’usuari de préstec està obligat a mantenir els materials en bon estat, a retornar-
los en els terminis estipulats i a la seva reposició en cas de no devolució o deteriorament. La 
pròpia biblioteca indicarà el procediment de la reposició en el supòsit que el títol del 
document no es trobi a la venda o estigui descatalogat.         
 
Article 33. L’usuari pot conservar les dades dels documents que ha agafat en préstec si 
activa l’opció “historial de préstecs” al seu espai personal del Catàleg Col·lectiu de la XBM. 
Aquesta funcionalitat ha de ser explícitament activada per l’usuari i les dades són 
consultables únicament amb el carnet i contrasenya de l’usuari al seu espai personal. El 
personal de la XBM no té accés l’històric de préstecs de l’usuari.  
 
Article 34. L’ús dels documents per part de l’usuari ha de respectar els límits que permeti la 
legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.  
 
Article 35. L’usuari ha de retornar els documents en el termini establert. Si es produeix un 
retard en la devolució, l’usuari rebrà (sempre i quan es disposi  d’una adreça electrònica 
vigent introduïda a la base de dades) els següents avisos segons el període de retard 
acumulat: 
 
a) Avís de cortesia (abans del venciment), que és un recordatori de la data de retorn que 

s’envia a l’usuari tres dies abans del venciment d’un préstec 
b) Préstecs vençuts (primer avís), que és el que rep l’usuari set dies després d’excedir el 

termini de retorn d’un document 
c) Préstecs vençuts (segon avís), que l’usuari el rebrà set dies després del primer avís 

(termini de retorn del document excedit 14 dies) 
d) Préstecs vençuts (tercer avís), que l’usuari el rebrà set dies després del segon avís 

(termini de retorn del document excedit 21 dies) 
 
Article 36. Pel retard en el retorn dels documents prestats s’apliquen punts de demèrit al 
carnet d’usuari. Aquests punts s’acumulen al registre d’usuari per retornar un document 
prestat fora del termini establert. S’adjudica un punt per cada document i dia de retard. Per 
cada 50 punts es bloqueja el carnet per un període de 15 dies. El bloqueig s’aplica en el 
moment que es retornen els documents endarrerits. En cap cas, la suspensió temporal del 
servei no podrà ser superior a 1 any. 
 
Article 37. Mentre no es retorni el document pendent, el carnet d’usuari resta bloquejat per 
fer ús dels serveis bibliotecaris per al qual en sigui requerit. El carnet es desbloquejarà 
automàticament en retornar el document, sempre que no arribi als 50 punts la qual cosa 
comporta la suspensió temporal del servei.  
 
Article 38. El bloqueig del carnet afecta a la biblioteca propietària dels documents i a la 
resta de les biblioteques i serveis de la XBM. 
 

TÍTOL IV. DEL SERVEI PÚBLIC D’ACCÉS A INTERNET 
 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
  

Article 39. Aquesta normativa afecta exclusivament als terminals fixos d’accés a Internet i 
als accessos a la xarxa Wi-Fi proporcionats per la Diputació de Barcelona i, per tant, queden 
exclosos els accessos a Internet facilitats des de l’ajuntament corresponent. 
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Article 40. El servei públic d’accés a Internet a les biblioteques de la XBM s’ofereix a través 
dels serveis: 
 
a) Wi-Fi (xarxa sense fils): permet als usuaris connectar-se a Internet des de dispositius 

mòbils de la biblioteca o dels propis usuaris 
b) Terminals fixos de connexió a Internet: ofereix accés a Internet i eines ofimàtiques als 

usuaris de les biblioteques a través de terminals de la pròpia biblioteca 
 
Article 41. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment 
i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions del programari contingut en 
l’equipament informàtic facilitat per a la utilització del servei públic, així com la configuració i 
la prestació del servei i les seves condicions d’accés i ús. 
 
Article 42. El servei públic d’accés a Internet és gratuït per als usuaris de la XBM. El servei 
d’impressió vinculat està sotmès a preus públics aprovats per la Diputació de Barcelona o 
en el seu defecte per la seva corporació municipal. 
 
Article 43. La Diputació de Barcelona no és responsable dels danys causats a suports 
informàtics o equips mòbils per l’ús de les seves xarxes o serveis. 
 
CAPÍTOL 2. CONDICIONS D’ACCÉS 
 
Article 44. Per accedir al servei públic d’accés a Internet és imprescindible identificar-se 
amb el carnet d’usuari de les biblioteques de la XBM, que és personal i intransferible. A 
més, cada biblioteca podrà establir altres mitjans de control complementaris per a l’accés als 
serveis d’Internet amb l’objectiu d’identificar els usuaris. 
 
Article 45. Per accedir al servei públic d’accés a Internet l’usuari s’ha de validar amb el seu 
nom d’usuari i contrasenya i acceptar les condicions del servei. 
 
Article 46. L’accés a Internet per part dels menors de 14 anys està vinculat a l’autorització 
del pare, mare o tutor legal que implica l’expedició del carnet. 
 
Article 47. Els pares, mares o tutors legals tenen la responsabilitat de vetllar per l’ús del 
carnet quant a consultes a Internet per part dels menors, exercint el nivell de control que 
considerin necessari. 
 
Article 48. Els terminals fixos d’accés a Internet a les àrees infantils estan equipats amb un 
programa de filtratge per poder donar suport als pares, mares o tutors legals en la protecció 
i la seguretat dels infants. 
 
Article 49. Els terminals fixos d’accés a Internet posa a disposició dels usuaris una connexió 
de 2 sessions diàries fins a un màxim de 20 sessions mensuals. Les biblioteques ofereixen 
terminals amb sessions de: 
 
 60 minuts reservables 
 30 minuts sense reserva (sessions que comptabilitzen igual que una sessió d’una hora) 
 10 minuts sense reserva (aquestes sessions no comptabilitzen però estan limitades a 2 

al dia) 
 
Article 50. Per assegurar la disponibilitat dels PCs destinats al servei d’Internet i+ (que és el 
nom actual pels terminals fixos que ofereix el servei públic d’accés a Internet) els usuaris 
poden fer reserves amb antelació de 8 dies per mitjà de l’adreça: 
www.puntxarxa.com/diba/reserves/index.php. A més cada biblioteca pot habilitar altres 
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sistemes per efectuar reserves, com ara el correu electrònic o el telèfon. L’usuari ha de 
cancel·lar la seva reserva en cas que prevegi no assistir a la sessió reservada. En cas 
contrari la reserva serà cancel·lada per el propi sistema 10 minuts després de l’hora prevista 
i se li comptarà a l’usuari la sessió reservada.  
 
Article 51. El servei està pensat per la recerca d'informació amb finalitats culturals, 
d’aprenentatge, de consulta en general i per a activitats vinculades a l’oci. És important tenir 
en compte que a Internet algunes informacions poden resultar errònies o incompletes. Per 
aquest motiu la biblioteca encoratja als seus usuaris a contrastar la validesa de la informació 
que trobin a través d'Internet.   
 
Article 52. Les sessions d’Internet/ús Wi-Fi són individuals i cal respectar la privacitat dels 
usuaris; tot i així, la biblioteca pot autoritzar l’ús compartit sota demanda.  
 
Article 53. Des dels terminals fixos de connexió a Internet, l’usuari podrà imprimir els 
resultats de les seves consultes a les impressores que la biblioteca té destinades a aquesta 
finalitat.  
 
Article 54. L’usuari podrà gravar els resultats de les consultes en dispositius 
d’emmagatzematge externs que pot portar o bé adquirir a la biblioteca.  
 
Article 55. Els preus públics per a la impressió i la compra dels dispositius 
d’emmagatzematge externs s’aproven anualment amb les ordenances fiscals de la 
Diputació de Barcelona i són consultables al web de la corporació. Regiran els preus públics 
establerts per l’ajuntament en el supòsit que aquest servei d’impressió i gravació hagi estat 
transferit a l’ajuntament. 
 
Article 56. Cada biblioteca determinarà quins són els espais on es pot fer ús dels 
ordinadors portàtils i connexió al servei Wi-Fi. 
 
CAPÍTOL 3. RESPONSABILITATS DE L’USUARI 
 
Article 57. L’usuari es compromet a utilitzar el servei públic d’accés a Internet de 
conformitat amb la legislació vigent, les condicions i requisits de l’avís legal i les condicions 
particulars i normes de cada biblioteca i, sota les indicacions del personal de la biblioteca. 
 
Article 58. L’usuari haurà de respectar l’ordre i seguretat públics, la investigació penal, la 
dignitat de la persona, el principi de no discriminació per cap motiu i la protecció de la 
joventut i de la infància. 
 
Article 59. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest espai amb finalitats il·lícites o la consulta i/o 
difusió de continguts de caràcter il·legal, pornogràfic, violent i/o ofensiu.  
 
Article 60. La utilització no autoritzada d’aquest servei donarà lloc a les responsabilitats 
legalment establertes. 
 
Article 61. L’usuari no pot instal·lar o descarregar programari informàtic o qualsevol acció 
que suposi canvi, eliminació o modificació en la configuració dels ordinadors de la biblioteca 
i activitats que puguin causar la congestió o alteració de xarxes i sistemes.   
 
Article 62. L’usuari té l’obligació de llegir i d’estar informat de qualsevol notícia relacionada 
amb temes de propietat intel·lectual o copyright que apareguin en la informació consultada. 
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Article 63. L’usuari té l’obligació de tancar la seva sessió abans d’abandonar el terminal. 
Qualsevol conseqüència derivada de no tancar la sessió és responsabilitat del propi usuari. 
 
Article 64. L’usuari ha de vetllar per la privacitat de les seves claus d’accés i la seva 
identificació electrònica. Està prohibit l’ús de claus d’accés alienes que seran considerades 
com a suplantació de la identitat d’una altra persona.  
 
Article 65. L’incompliment de les normes del servei públic d’accés a Internet suposen 
l’aplicació de punts de demèrit al carnet d’usuari. S’adjudiquen 50 punts que impliquen el 
bloqueig del carnet d’usuari durant 15 dies naturals. Per fer efectiu el desbloqueig del carnet 
cal adreçar-se al taulell de la biblioteca. 
 
Article 66. El bloqueig del carnet pel servei públic d’accés a Internet comporta la suspensió 
temporal del servei a la biblioteca en la que s’hagin produït els fets i a la resta de 
biblioteques de la XBM. 
 
CAPÍTOL 4. RESPONSABILITATS DE LA BIBLIOTECA  
 
Article 67. La XBM selecciona recursos que poden ser d’utilitat per als seus usuaris. Tret 
d’aquests recursos seleccionats i avaluats per professionals, la biblioteca no té control ni 
supervisa la informació a la qual accedeixen els usuaris a través de la xarxa i no és 
responsable dels seus continguts.  
 
Internet i+ (que és el nom actual pels terminals fixos que ofereix el servei públic d’accés a 
Internet)  té un sistema de filtratge bàsic; per tant, la biblioteca no pot garantir que l’ús 
d’Internet per part d’alguns usuaris pugui ser ofensiu o inapropiat.  
 
Article 68. La biblioteca ofereix materials d’ajuda per a la connexió dels dispositius 
personals a la xarxa Wi-Fi, però el personal de la biblioteca no ofereix assistència tècnica. 
 
Article 69. La biblioteca pot implementar els mecanismes de control que cregui necessaris 
per impedir l’accés a informació no relacionada amb la missió dels serveis i es reserva la 
possibilitat de finalitzar les sessions en qualsevol moment sense previ avís. 
 
Article 70. La direcció de la biblioteca, previ requeriment de cessament de les conductes no 
admeses, pot procedir a la correcció d’aquelles que contravinguin les normes de 
comportament o civisme elemental arribant, prèvia ponderació de les circumstàncies, a 
l’expulsió dels usuaris de la biblioteca fins a un màxim de set dies. 
 
DISPOSICIÓ FINAL.- L’entrada en vigor d’aquesta normativa es produirà un cop 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i una vegada s’hagi publicat el seu text 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”  
 

Segon.- Sotmetre  a informació pública el text íntegre dels presents acords i d’aquesta 
normativa per un període de trenta dies, previs els corresponents anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un 
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, per 
tal que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Tercer.- Un cop transcorregut l’esmentat termini d’informació pública, en cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació inicial de la normativa 
esdevindrà definitiu. 
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Quart.- Notificar l’aprovació definitiva de la normativa a la Delegació del Govern a 
Catalunya-Subdelegació del Govern a Barcelona i al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes del que disposen 
els articles 56.1, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17.- Dictamen de data 11 de desembre de 2012, que proposa aprovar la minuta 
de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Sr. M.S.B. 
propietari de la finca El Presseguer, situada al terme municipal de Sant Martí de 
Centelles, per al manteniment d’una torre de guaita i altres actuacions de 
prevenció d’incendis forestals al parc natural del Montseny. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té 
encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, aprovat definitivament 
pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb data 11 de desembre de 
2008 i publicat al DOGC núm. 5308 de 30 de gener de 2009, i el Decret 105/1987 de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona té la missió 
de gestionar els espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les 
determinacions contingudes en els plans especials de protecció. Es tracta d’una gestió 
basada en el planejament previ que s’executa amb l’estreta participació de les 
diferents administracions locals. 
 
Atès que la gestió d’aquests territoris s’efectua d’acord amb els seus respectius plans 
especials. El pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai 
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que 
se’n deriva. El pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per 
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit. 
 
Atès que el Pla Especial inclou entre els seus objectius la prevenció d’incendis 
forestals, tasca que desenvolupa mitjançant el desplegament d’un dispositiu de 
vigilància amb mitjans humans i materials durant el període de major risc d’incendi. 

 
Atès que una part essencial d’aquest dispositiu són els guaites, que situats en llocs 
estratègics, d’àmplia visibilitat, permeten detectar qualsevol fum o actuació sospitosa 
immediatament i donar el primer avís per posar en marxa els protocols d’actuació 
establerts per a evitar un possible incendi. 
 
Atès que en la finca El Presseguer, situada en el terme municipal de Sant Martí de 
Centelles, es troba un punt elevat, anomenat Els Castellets, que reuneix les 
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característiques de visibilitat idònies per a vigilar els nuclis urbanitzats de la zona del 
Congost (Figaró-Montmany, Tagamanent i Aiguafreda), la carretera N – 152, i les 
masses forestals de pi i alzina situades a la vessant sud - oest del massís del 
Montseny, des del Turó de Roca Centella fins a la carena de Serra de L’Arca. 

 
Atès que degut al valor estratègic d’aquest punt, la Diputació de Barcelona, contracta 
anualment el personal necessari per realitzar tasques de vigilància fixa des d’aquest 
lloc durant la campanya de prevenció d’incendis del Parc Natural del Montseny. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha estat interessada en consolidar aquest punt de 
vigilància mitjançant la instal·lació d’una infraestructura fixa tipus torre que permeti al 
personal contractat desenvolupar la seva tasca amb més confort i seguretat i, a l’hora, 
incrementar la visibilitat des del seu lloc de treball. 

 
Atès que amb aquest objectiu es va signar, el 8 de juny de 2000, un conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el propietari de la finca el Presseguer, 
situada al terme municipal de Sant Martí de Centelles, per a la construcció d’una torre 
de guaita per la prevenció d’incendis forestals al Parc Natural del Montseny. 
 
Atès que ambdues parts han mostrat el seu interès per tal de donar continuïtat a la 
instal·lació de la torre de guaita, mitjançant les obres de manteniment i millora que 
siguin necessàries, i per tal d’ampliar la seva col·laboració a altres actuacions dins 
l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals al Parc Natural del Montseny. 
 
En virtut del que precedeix i atesa l’evidència d’objectius coincidents entre el Sr. 
M.S.B. i la Diputació de Barcelona, es considera que existeix un interès mutu i recíproc 
per mantenir i millorar la infraestructura de prevenció d’incendis al Parc Natural del 
Montseny, situada a la finca “el Presseguer”, dins del terme municipal de Sant Martí de 
Centelles, cosa que farà possible incrementar i millorar els dispositius de prevenció i 
vigilància d’incendis forestals. 
 

Vista la disposició addicional cinquena, en relació amb els articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 

Vist el punt 2.4.d), en relació amb el 3.3.g.1) de la Refosa núm. 1/2012, sobre 
delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 
de maig de 2012, i publicada en el BOPB de data 6 de juny de 2012, vigent a partir de 
la data d’aquest dictamen. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar amb la 
Diputació de Barcelona i el Sr. M.S.B., propietari de la finca El Presseguer, situada al 
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terme municipal de Sant Martí de Centelles, per al manteniment d’una torre de guaita i 
altres actuacions de prevenció d’incendis forestals al Parc Natural del Montseny, el text 
literal de la qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL PROPIETARI DE LA FINCA EL PRESSEGUER, SITUADA AL TERME 
MUNICIPAL DE SANT MARTÍ DE CENTELLES, PER AL MANTENIMENT D’UNA TORRE 
DE GUAITA I ALTRES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS AL 
PARC NATURAL DEL MONTSENY. 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 6 de juny de 
2012, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012). 
 
Sr. M.S.B., amb DNI 33958344V, en qualitat de propietari de la finca anomenada El 
Presseguer, del terme municipal de Sant Martí de Centelles. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada 
la gestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla Especial de Protecció del Medi 
Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, aprovat definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques amb data 11 de desembre de 2008 i publicat al DOGC núm. 
5308 de 30 de gener de 2009, i el Decret 105/1987 de la Generalitat de Catalunya. 
 
II. Que el Pla Especial inclou entre els seus objectius la prevenció d’incendis forestals, tasca 
que desenvolupa mitjançant el desplegament d’un dispositiu de vigilància amb mitjans 
humans i materials durant el període de major risc d’incendi. 
 
III. Que una part essencial d’aquest dispositiu són els guaites, que situats en llocs 
estratègics, d’àmplia visibilitat, permeten detectar qualsevol fum o actuació sospitosa 
immediatament i donar el primer avís per posar en marxa els protocols d’actuació establerts 
per a evitar un possible incendi. 
 
IV. Que en la finca El Presseguer, situada en el terme municipal de Sant Martí de Centelles, 
es troba un punt elevat, anomenat Els Castellets, que reuneix les característiques de 
visibilitat idònies per a vigilar els nuclis urbanitzats de la zona del Congost (Figaró-
Montmany, Tagamanent i Aiguafreda), la carretera N – 152, i les masses forestals de pi i 
alzina situades a la vessant sud - oest del massís del Montseny, des del Turó de Roca 
Centella fins a la carena de Serra de L’Arca. 
 
V. Que degut al valor estratègic d’aquest punt, la Diputació de Barcelona, contracta 
anualment el personal necessari per realitzar tasques de vigilància fixa des d’aquest lloc 
durant la campanya de prevenció d’incendis del Parc Natural del Montseny. 
 
VI. Que la Diputació de Barcelona ha estat interessada en consolidar aquest punt de 
vigilància mitjançant la instal·lació d’una infraestructura fixa tipus torre que permeti al 
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personal contractat desenvolupar la seva tasca amb més confort i seguretat i, a l’hora, 
incrementar la visibilitat des del seu lloc de treball. 
 
VII. Que amb aquest objectiu es va signar, el 8 de juny de 2000, un conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i el propietari de la finca el Presseguer, situada al terme 
municipal de Sant Martí de Centelles, per a la construcció d’una torre de guaita per la 
prevenció d’incendis forestals al Parc Natural del Montseny. 
 
VIII. Que ambdues parts han mostrat el seu interès per tal de donar continuïtat a la 
instal·lació de la torre de guaita, mitjançant les obres de manteniment i millora que siguin 
necessàries, i per tal d’ampliar la seva col·laboració a altres actuacions dins l’àmbit de la 
prevenció d’incendis forestals al Parc Natural del Montseny. 
 
IX. Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona 
en sessió del dia .............. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és el manteniment i millora de la infraestructura de prevenció 
d’incendis, consistent en una torre de guaita, amb instal·lacions de telecomunicació, així 
com la realització d’altres actuacions de prevenció d’incendis a la finca “el Presseguer”, 
situada a Sant Martí de Centelles, dintre de les quals s’inclou l’arranjament i reparació de la 
bassa, atès el seu interès per a les tasques d’extinció d’incendis en l’àmbit del Parc natural 
del Montseny. L’àmbit d’ubicació de les actuacions objecte del conveni ve recollit a l’annex 1 
al conveni. 
 
Segon.- Compromisos de les parts 
 
1. La Propietat de la finca autoritza la realització de les obres necessàries per al 

manteniment i millora de l’esmentada torre de guaita, situada a l’indret anomenat “Els 
Castellets”, així com el tractament periòdic de la vegetació de l’entorn de la torre, per tal 
de mantenir les condicions de visibilitat. 

 
2. El servei que es desenvoluparà en aquesta torre serà el de vigilància d’incendis forestals, 

durant els períodes en que es desenvolupin els plans de prevenció d’incendis del Parc 
Natural del Montseny. La Propietat es compromet a permetre durant tot l’any el pas dels 
guaites i del personal adscrit al parc natural del Montseny per aquesta part de la seva 
finca. 

 
3. La propietat de la finca autoritza la realització d’altres actuacions relacionades amb la 

prevenció d’incendis forestals que siguin acordades per ambdues parts. 
 
4. La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona es farà càrrec de les obres de manteniment i millora de la torre 
de guaita i de la vegetació del seu entorn, així com de tramitar els permisos i llicències 
que siguin necessaris, incloent, en aquest procediment, la comunicació prèvia a la 
propietat, que podrà fer els suggeriments i esmenes que cregui oportuns per la millora de 
l’actuació proposada. 

 
5. La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona es farà càrrec o col·laborarà, en la mesura de la disponibilitat 

150



 
6. La Diputació de Barcelona serà responsable civil dels danys que la finca pugui patir per 

l’ús dolós o negligent del seu personal en terrenys de la finca. 
  

Tercer.- Efectes del conveni de col·laboració 
 
El present conveni no implica cap tipus d’afectació sobre la propietat i els seus límits, 
exceptuant, durant el període de vigència del Conveni o de les seves pròrrogues, el 
compromís de la propietat de fer respectar aquest Conveni als nous titulars si vengués, 
permutés o canviés la titularitat del sòl afectat per aquest conveni, fent constar l’existència del 
mateix i, en conseqüència, la presència d’aquestes obligacions, que haurà de mantenir com 
a mínim el nou titular fins a l’extinció del període de vigència del Conveni, llevat que s’arribi 
a un acord en altre sentit entre dita part compradora i la Diputació de Barcelona. 
 

Quart.- Vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest Conveni serà de deu anys a partir de la data de la signatura i es podrà 
prorrogar expressament per períodes de cinc anys més, si cap de les dues parts no el 
denuncia amb una antelació mínima de tres mesos a la seva finalització o a la de les seves 
pròrrogues. 
 

Cinquè.- Finançament del conveni  
 
Les actuacions derivades d’aquest conveni que impliquen compromisos pressupostaris per 
part de la Diputació de Barcelona es duran a terme, d’acord amb el pacte segon i en funció 
de la disponibilitat pressupostària, amb càrrec a les partides de manteniment o de millora 
d’infraestructures de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i seran contractades i executades 
per aquesta oficina, adscrita a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a l’actuació d’arranjament i 
millora de la bassa, prevista al pacte segon, paràgraf cinquè, la valoració s’estableix en deu 
mil euros (10.000,00 €), que serà l’import màxim de la contractació que durà a terme la 
Diputació de Barcelona, en un termini que no excedirà els quatre mesos, després de la 
signatura del conveni.  
 

Sisè.- Modificacions del conveni 
 

Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació, 
tant per part de la Diputació de Barcelona com del propietari de la finca anomenada El 
Presseguer. 
 

Setè.- Incompliment del conveni 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la 
seva resolució.  
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 

Vuitè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 

151



c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per mutu acord. 
e) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Novè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i es subscriu també a 
l’empara del règim jurídic establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (disposició addicional cinquena, 
en relació amb els articles 108 a 112). 
 
Desè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós–administrativa. 
 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL PROPIETARI DE LA FINCA EL PRESSEGUER, SITUADA AL TERME 
MUNICIPAL DE SANT MARTÍ DE CENTELLES, PER AL MANTENIMENT D’UNA TORRE 
DE GUAITA I ALTRES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS AL 
PARC NATURAL DEL MONTSENY 
 
ÀMBIT D’UBICACIÓ DE LES ACTUACIONS OBJECTE  DEL CONVENI 
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. M.S.B., pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 
I el Ple n’acorda, per unanimitat, l’aprovació. 
 
II.-  PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
Oberta la segona part del Ple, seguiment i control de la gestió corporativa, la 
Presidència sol.licita a la Secretaria General que es doni lectura de la moció que es 
presenta al Ple. 
 
1.- MOCIÓ que presenten els grups politics de CiU, PSC-PM, ICV-EUiA-E i ERC-
AM de la  Diputació de Barcelona, de rebuig a l’avantprojecte de reforma de llei 
educativa impulsada des de el govern de l’estat espanyol, que pretén un sistema 
educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa 
en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.  
  

“EXCM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Els diputats sotasignants, en la seva qualitat de Portaveus dels Grups de 
Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal 
(PSC-PM), Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa 
(ICV-EUiA-E) i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), 
exposen: 

 
L’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), elaborat 
pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per 
part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model 
d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura de 
llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i la Sentència del 
Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser 
objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a 
Catalunya. Una llengua mil·lenària que compta amb una comunitat lingüística de més 
de 13 milions de persones, esdevenint la novena llengua més parlada a Europa, i que 
s’ensenya a 162 universitats de tot el món. 
 
A més, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació, desenvolupa i consolida un model pedagògic i de convivència 
eficaç i respectuós.  
 
En efecte, el model d’immersió lingüística –l’ús del català com a llengua vehicular en 
l’ensenyament– no només ha tingut resultats molt positius des del punt de vista 
educatiu i en la preservació del català sinó, sobretot, en termes de cohesió social a 
Catalunya.  
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A nivell educatiu els alumnes a Catalunya assoleixen el coneixement del català de la 
mateixa manera que aprenen el castellà, tal com afirma el Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu. Demostra, doncs, que l’adquisició del castellà està 
garantida en aquest model. D’altra banda l’informe PISA 2009 de l’OCDE constata que 
el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas 
del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat Espanyol.  
 
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava 
oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió 
lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una immersió 
lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un coneixement i un ús 
del català difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i 
l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana.  
 
Des del punt de vista social, el model d’immersió lingüística ha contribuït a evitar la 
fractura social entre comunitats lingüístiques diferenciades. L’escola, estenent el 
coneixement i l’ús social del català, garantint l’aprenentatge i el domini del castellà i, no 
segregant en centres o classes diferenciades als alumnes per motius lingüístics, ha 
permès que la llengua no sigui motiu de fractura social i faciliti l’establiment d’una sola 
comunitat a Catalunya. 
 
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres 
municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió 
social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels 
nois i noies immigrants.  
 
El català és la llengua pròpia de Catalunya i es troba encara en una situació de 
desavantatge pel que fa al seu coneixement i al seu ús; la bona aplicació i actualització 
de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a 
més de garantir la cohesió social al nostre país.  
 
Però més enllà, encara, d’atemptar contra el model d’immersió lingüística, l’esborrany 
conegut  significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació a Catalunya 
definida per la LEC atès que la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE) defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb 
una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb 
menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb l’expressió artística i 
musical; considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no pas educativa; 
recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de 
continguts per part del govern central; consolida la segregació d’alumnes per sexe; 
planteja un model adoctrinador i ideològic i renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats 
desmuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria. 
 
Per tots aquests motius, la Diputació de Barcelona, que ha mostrat el seu suport a la 
nostra llengua en anteriors ocasions i d’acord amb el que disposa el Reglament 
Orgànic, vol manifestar, de nou, el seu posicionament i aprovar la següent 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
 
La Diputació de Barcelona acorda 

 
Primer.- Mostrar el nostre rebuig al projecte de reforma de llei educativa impulsada 
des del govern de l’estat espanyol, que pretén un sistema educatiu segregador que 
atempta contra el model d’escola catalana i que posa en qüestió la igualtat 
d’oportunitats per a tot l’alumnat.  
 
Segon.- Manifestar el suport d’aquesta corporació a la Declaració del Consell Escolar 
de Catalunya en defensa del model català d’immersió lingüística. 
 
Tercer.- Expressar, de nou, el nostre suport als membres de la comunitat educativa 
així com a totes les institucions i governs que defensin l’actual sistema d’immersió 
lingüística als nostres centres educatius. I, especialment a la Generalitat de Catalunya 
en la defensa de les competències educatives pròpies del nostre país.  
 
Quart.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), en 
plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, com l’eina que ha de garantir la qualitat d’un sistema educatiu modern, 
integrador, convivencial, respectuós i de consens. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, a les entitats municipalistes, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i 
a somescola.cat. 
 
Per explicar el contingut de la moció, el portaveu del Grup d’ERC-AM, Sr. 
Portabella, sol.licita la paraula per manifestar que la voluntat d’aquesta moció és 
mostrar el rebuig al projecte mal anomenat de millora de qualitat educativa que, des 
del nostre punt de vista, caldria que es retirés immediatament tot i que les darreres 
notícies produïdes ahir mateix doncs no sembla que apuntin cap aquí. El rebuig del 
nostre partit se sustenta en distints punts que passaré a anomenar i explicar. 
El primer d’ells és el nou atac a la immersió lingüística, que es vol justificar sota un 
inexistent conflicte lingüístic en el nostre país, i que en realitat el que busca és 
l’anorreament de la llengua catalana a Catalunya després de diverses campanyes que, 
malauradament, bona part d’èxit en el País Valencià i a les illes Balears. Sembla que 
ara, després d’haver atacat la nostra llengua en els territoris fronterers, doncs busquen 
atacar, també, el nucli d’origen de la llengua catalana i veiem amb molta preocupació 
aquest durador atac en el temps a la nostra llengua. 
El segon és la segregació educativa que busca aquesta reforma de llei en els nens i 
les nenes escolaritzats a les nostres ciutats i al nostre país. És evident que, si a 
Catalunya s’acabés produint una segregació educativa entre els nens i les nenes de 
Catalunya en funció de la llengua, això repercutiria d’una manera clara en el que és la 
convivència. No em puc imaginar què significarien els habituals partits de futbol entre 
col·legis on, a sobre, es pogués afegir, diguem, una diferència de caràcter lingüístic 
imposada des de Madrid i crec que la voluntat que es produeixi aquesta segregació 
educativa de nens i nenes en l’escola és la d’inocular el virus de la confrontació i la 
pèrdua de cohesió social en la nostra societat. 
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El tercer aspecte que nosaltres creiem que justifica clarament el rebuig a aquest 
avantprojecte i demanar-ne la retirada immediata, és l’absoluta falta de respecte tant a 
les competències de la Generalitat de Catalunya com a la comunitat educativa, que 
s’ha manifestat reiteradament a favor d’un model pedagògic que sigui eficaç i 
respectuós i que inclou la immersió lingüística. Tot és sempre millorable i és evident 
que el model pedagògic de Catalunya també és millorable i que, de fet, a tots se’ns 
acudeixen diverses actuacions perquè això es produeixi però és evident, també, que la 
majoria o la immensa majoria de la comunitat educativa està a favor de continuar 
mantenint un model pedagògic com el que hi ha en l’actualitat. 
El quart és que, llegint aquest avantprojecte, com abans he dit, de la mal anomenada 
millora educativa, es qüestionen el paper de l’educació i la universalització d’aquesta 
educació, és a dir, es qüestiona el dret de les persones a desenvolupar-se lliurement i 
plena i, per entendre aquest criteri, has d’anar-te a abans de la Revolució francesa de 
1789. És a dir, és un text absolutament anacrònic, que qüestiona coses que fa segles 
que s’havien consolidat a Europa com a drets de les persones, com és el dret a 
formar-se i desenvolupar-se lliurement. 
I, per últim, crec o creiem des d’ERC que significa un atac al progrés moral i social de 
la societat, i m’explicaré breument. Les societats progressen moralment i progressen 
des de l’òptica de coses que, abans doncs, podien arribar a ser tolerades o podien 
arribar a no haver-hi un consens social ampli doncs amb el temps s’han anat rebutjant. 
Fa un cert temps, en el maltractament d’animals, per posar un exemple, doncs hi havia 
gent que feia els ulls clucs però poc a poc ha estat un dels conceptes que s’han anat 
introduint a les ciutats com a no acceptable. Fins i tot, per dolorós que sigui, el 
maltractament de gènere ha tingut una certa comprensió per part de la societat que, en 
aquests moments, no és acceptable de cap de les maneres i és rebutjada de pla i de 
manera sistemàtica per la immensa majoria de la societat. O, més recentment, hem 
pogut veure com la societat no accepta que, pel fet de no poder pagar la hipoteca en 
un moment de crisi en què no tens feina, et puguin fer fora de l’habitatge. Tot això 
significa un progrés moral de la societat i, en canvi, el que trobem al davant amb 
aquest avantprojecte és perdre sistemàticament el respecte a una comunitat lingüística 
i una societat cohesionada com és la catalana, i això és un endarreriment, com dic, en 
el progrés moral. Igual que ho és la voluntat de voler imposar de manera prepotent el 
que són els teus criteris enfront del que són els llocs a on afecten aquests criteris. 
Per tant, per tots els motius que hem exposat, ERC considera que aquest 
avantprojecte s’ha de rebutjar de pla i s’ha de demanar-ne la retirada immediata a 
favor de la cohesió social del poble de Catalunya i a favor del progrés moral de la 
nostra societat. 
 
En el seu torn, el portaveu del Grp d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, manifesta que estem 
davant del que ja comença a ser molt més que un esborrany. Alguns dels defensors de 
la LOMCE deien que estàvem atiant un debat que ja no existia perquè estàvem davant 
d’un esborrany o d’un globus-sonda que era per veure com reaccionava la comunitat 
educativa, però la reunió intersectorial d’ahir ja va demostrar que estem molt més que 
no pas d’un esborrany. Estem davant d’una preproposta ferma de nova Llei orgànica 
d’educació a l’Estat espanyol. 
Nosaltres entenem que la LOMCE no només atempta contra la cohesió lingüística del 
nostre país, no només atempta contra un model d’immersió lingüística que s’ha 
demostrat exitós durant més de trenta anys i que s’ha construït sobre el consens de 
gairebé el noranta i escaig per cent de tota la ciutadania de Catalunya i de tota la 

156



classe política catalana, que ha estat un èxit a més a més i que avui no representa cap 
conflicte lingüístic ni social en el nostre, que a més a més demostra (amb els milers de 
joves que tenim formats en el nostre país en la immersió lingüística) que el català i l’ús 
social del català han estat un mecanisme no només d’integració sinó de millora social i 
de poder accedir a noves oportunitats, el projecte de la LOMCE que tenim davant no 
només atempta contra això sinó que defineix l’educació del nostre país no com un dret 
sinó com un factor productiu més, com un espai més de la cadena mercantilista de la 
producció, l’oferta i la demanda, reduint l’educació a una eina més del mercat.  
Considera l’educació infantil com una etapa assistencial i no pas com una etapa 
educativa, recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment en la 
definició dels continguts per part del Govern central, limitant la capacitat que cada 
territori pugui fer la definició més idònia per a la seva realitat i limitant, també, 
l’autonomia dels centres. Atempta directament, com hem dit, contra la normalització de 
la llengua catalana. Consolida també la segregació d’alumnes per sexe, blindant per 
llei els concerts amb les escoles que segreguen l’alumnat en funció del seu sexe. A 
aquesta segregació li volen afegir, a més a més, la que es produirà també en 
qüestions de triar la llengua d’educació dels centres, generant un escull més a la 
cohesió social dels nostres barris i del conjunt del país. Potencia la diferenciació entre 
centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que 
allunyarà molts infants i joves de la igualtat d’oportunitats, que ha de ser el leit motiv de 
qualsevol llei educativa. Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina 
l’assignatura d’Educació per a la ciutadania. Potencia les creences religioses i 
incentiva l’elecció de l’assignatura de Religió per part de l’alumnat. S’allunya, doncs, 
d’un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic i que reserva 
les creences pròpies per a l’espai privat de cada ciutadà i, per últim, renuncia al 
principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model d’educació comprensiva en tota 
l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la implementació 
de revàlides, revàlides que jo no vaig fer però les quals molts de vostès que estan en 
la sala sí que recorden i que poden recordar si eren útils o no per millorar la qualitat 
educativa.  
Quan parlem de temes d’educació, parlem dels grans temes del país. Els temes 
d’educació s’han de construir amb el consens de tothom. Cap partit polític no pot 
pretendre, mitjançant una majoria absoluta, imposar el seu model educatiu. El nostre 
Grup no està d’acord amb la pràctica totalitat de la LEC però entenem que el marc 
competencial català és el legal i el legítim per legislar sobre l’educació de Catalunya i, 
per tant, hem signat també aquesta moció en tots els seus punts i acords i esperem 
que, un cop més, aquest projecte sigui retirat i que alguns de Madrid aprenguin i els 
dies del ministre Wert com a ministre doncs siguin curtets. 
 
A continuació, la Presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup Popular, 
Sr. Villagrasa, que comença la seva intervenció dient que nosaltres votarem en contra 
de la moció perquè parla de votar el rebuig de l’avantprojecte de Llei orgànica de 
millora de la qualitat de l’educació quan el que toca és no és rebutjar-lo sinó negociar, 
esmenar-lo si cal i el que fem, amb aquesta votació, és tancar totes les portes i, 
d’alguna manera, veure quina és la finalitat de presentar aquesta moció.  
Sobre l’esborrany de la LOMCE, s’han dit moltes inexactituds (per dir-ho d’una forma 
suau) i, primer, dir que el ministre d’Educació (com és normal) ha de parlar d’educació. 
Podria parlar de moltes coses, de futbol, del temps, però clar, és que és el ministre 
d’Educació i ha de parlar d’educació, de la qual és ministre i avui dia Catalunya és 
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Espanya i, per tant, pot parlar i ha de parlar de l’educació de tot el país. L’esborrany no 
és cap atac al català. Això és mentida, tot el contrari, és important que la llei reculli l’ús 
del català i el castellà com a llengües vehiculars en proporcions equilibrades com a 
llengües cooficials perquè no oblidem que el castellà és també llengua cooficial a 
Catalunya i la prioritat, també, és introduir l’anglès com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. És a dir, un sistema trilingüe com fan moltes escoles a Catalunya i on 
van o han anat molts fills de dirigents polítics amb responsabilitat de govern a la 
Generalitat de  Catalunya. El model vàlid és el trilingüe i no un monolingüe excloent 
com l’actual. Fa pocs dies, diversos directors de col·legis concertats em deien: “Si fem 
més de tres hores en castellà, aquí el col·legi entreu en el concert”. Clar, home, això és 
maltractar i discriminar una llengua que a més a més és oficial a Catalunya i després 
de dir l’important que és saber idiomes en un món globalitzat també és important (i tant 
important com això) és parlar dels continguts. La reforma proposa una llista de 
matèries comunes a tot Espanya, les anomenades troncals, que és normal que 
configuri el Ministeri, i deixa plenes competències a les comunitats autònomes en la 
configuració de les altres matèries, i això és normal perquè un mínim tronc educatiu 
comú hi ha d’haver en un país com és Espanya. Per tant, el que es tracta és de 
millorar els continguts de l’educació a tot Espanya per lluitar contra l’abandonament 
escolar de molts joves, que actualment està per sobre del vint per cent, i hem de fer 
que els nostres fills siguin millors i més competitius en un món que, per sort, és cada 
cop més globalitzat i hem de lluitar contra la falta de formació i contra la desinformació 
perquè si no passa el que passa, que hi ha una consellera del Govern de la Generalitat 
que diu que vol portar al Tribunal Constitucional (TC) el que és només un esborrany. 
Tot un pou de saviesa jurídica. Votarem en contra. 
 
Tot seguit, el portaveu del Grup Socialista, Sr. Mayoral, fa referència, en primer lloc 
a la intervenció del Sr. Villagrasa, dient que, com ja acostuma a ser habitual, em 
deixarà començar la meva intervenció fent referència a la que m’ha precedit. El 
portaveu del PP ha dit que el senyor Wert, evidentment, ha parlat d’educació, que 
podria parlar de futbol, que podria parlar de moltes altres coses... Hem vist que també 
li agrada parlar de toros (hem pogut seguir a la premsa que parlava que era un toro 
bravo). 
En tot cas, afegeix, efectivament el ministre d’Educació ha de parlar d’educació i amb 
educació, i ho ha de fer tenint en compte una qüestió essencial, que és que quan 
s’afronta un tema tan essencial per a un Estat, per a un territori, per a un país com és 
una reforma educativa només es pot fer des del diàleg, el respecte i la vocació de 
consens i, per tant, no poden sorgir elements que instiguin el debat una nit de fosca 
just després d’una campanya electoral. Qualsevol reforma educativa requereix de 
voluntat de diàleg i consens fins i tot en el moment de la primera concepció del 
document i, quan l’Estat espanyol es planteja una reforma educativa, convé tenir molt 
clar quin és el marc jurídic de l’Estat i en el marc jurídic de l’Estat hi ha el marc jurídic 
de Catalunya, amb un Estatut d’Autonomia, amb unes competències que són 
completament vulnerades per aquest esborrany i amb la LEC, que explica amb 
precisió un dels temes que el portaveu del PP i el mateix senyor Wert posen a debat. 
Cal recordar un article de la LEC, que és la Llei d’educació de Catalunya i, per tant, 
l’expressió d’aquest país sobre com vol articular el seu sistema educatiu amb una 
àmplia majoria i un ampli consens del Parlament. L’article 11 diu: “El català, llengua 
vehicular i d’aprenentatge”, l’11.1 diu: “El català, com a llengua pròpia de Catalunya, 
és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del 
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sistema educatiu”, l’apartat 3 diu: “Els alumnes no poden ésser separats en centres ni 
en grups de classes diferents per raó de llur llengua habitual” i l’article 11.4 diu: “En el 
curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, les mares, els pares o 
els tutors la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de 
la matrícula i d’acord amb el procediment que estableixi la Generalitat de Catalunya, 
que els seus fills rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua”. La LEC 
resol aquest tema i el resol a partir de la història. El resol a partir d’un procés, que ha 
estat de la immersió lingüística, que va començar (com s’ha recordat) en 1983, que va 
ser fruit de l’empenta de pedagogs il·lustres (entre ells, Marta Mata, que va estar en 
aquesta casa i en aquest espai defensant l’educació catalana i l’educació pública de 
Catalunya) i, per tant, recollint tota aquesta tradició la LEC l’articula amb el cos jurídic 
que és el que hem de defensar. L’article 93 també ens diu una altra cosa, l’article 93.2 
ens diu que l’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa 
amb la pluralitat, trets definitoris del seu propi caràcter. Quan un ministre de l’Estat 
espanyol s’enfronta a una reforma educativa, ha de conèixer les lleis de l’Estat i ha de 
conèixer l’Estatut de Catalunya i les lleis que, arran d’aquest, s’han desplegat, lleis 
vigents. No val dir que hi ha sentències del TC que ens avalen cap a no sé on. 
Aquesta Llei està vigent i no té cap vigència en contra. Aquests són articles que 
obliguen tothom i, si em permeten, també obliguen el ministre Wert.  
Per tant, primera qüestió: una qüestió de legalitat, una qüestió de respecte a la legalitat 
d’aquest país, una qüestió de respecte a la Constitució i al que ha desplegat i, per tant, 
una raó de respecte democràtic, de construcció del país a través de les voluntats 
col·lectives. Perquè, en definitiva, què fa la Llei Wert? S’ha dit, però deixeu-me repetir 
algunes qüestions. Fa el contrari del que la UNESCO defineix com a procés educatiu. 
La UNESCO ens diu que l’educació, el procés educatiu, es tracta de formar persones 
lliures i responsables, persones capaces de construir comunitats, persones lliures i 
responsables (òbviament) en un marc territorial i a partir d’unes vivències, també, 
determinades. La Llei Wert fa quatre coses (jo crec) molt clares. La primera és 
recentralitzar. Aquest terror a la proximitat, que és, en definitiva, allò que ens permet 
avançar cap a què les persones siguin més lliures i més responsables, aquest terror a 
allò que passa en el nostre entorn, aquest terror a allò que no controlem. Centralitzar. 
Definir competències perquè tots anem a parar al mateix lloc, perquè tots sapiguem el 
mateix.  
Defenso que és més important ser una persona respectuosa amb el seu entorn, ser 
una persona ben educada, que no conèixer quins són els rius de l’Estat espanyol i els 
seus afluents, que jo ja els sabia (en la nostra època ens els feien saber de memòria). 
Defenso altres qüestions. Defenso que l’educació és aquest procés en què les 
persones són més lliures i més responsables i no fa falta que tots ens sapiguem quins 
són els rius de l’Estat ni tots els caps d’Europa, que sí que ens sabíem de memòria fa 
alguna generació. 
Recentralitza, també, a partir del control de les avaluacions, és a dir, revàlides. 
Avaluar, però avaluar des de la proximitat. Avaluar no que tothom sàpiga el que una 
persona decideix que s’ha de saber. Avaluar el sistema educatiu, per suposat (la LEC 
ho explica perfectament), però avaluar-lo a partir de criteris consensuats i no de 
currículums imposats lluny de la proximitat. La Llei Wert recentralitza, segrega, vol 
segregar per raó de llengua (s’ha explicat), per raó de sexe (s’ha explicat), també 
socialment perquè incorpora brutals mecanismes de selecció (la revàlida, s’ha explicat) 
i perquè fa una aposta clara per primar l’escola privada i concertada per sobre de 
l’escola pública. 
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Alhora és una llei retrògrada. S’ha dit que torna a l’època anterior a la Revolució 
francesa. Home, jo el que sí que puc afirmar perquè en aquella època no hi era, és 
que ens torna a la Llei Villar Palasi. Això sí que ho asseguro. Aquesta Llei s’assembla 
a la Llei Villar Palasi de l’any 1970. Molt. Era una mica millor la Llei Villar Palasi, que 
quan segregava buscava, també, mecanismes i passarel·les d’intercanvi. Aquesta Llei 
elimina, fins i tot, les passarel·les d’intercanvi. Tu vas a FP i ja no tornes. La Llei Villar 
Palasi preveia FP i passarel·les. Ara, amb aquesta Llei, FP si no vols i no tornes amb 
la qual cosa també es degrada la FP. Per tant, és socialment segregadora i genera 
mecanismes de selecció que tenen a veure en l’origen com a element essencial.  
Nosaltres defensem un gran acord a Catalunya per defensar la nostra legislació 
educativa i defensem un gran acord a Catalunya per tal que el nostre model educatiu 
sigui el que articuli aquest procés necessari de cohesió perquè, en aquest país, la 
cohesió social (no ho dubteu) s’està construint a les aules amb uns equips de mestres 
que (aprofito per dir) estan avui molt més maltractats que fa poc temps. Volem un 
sistema educatiu que faci de la proximitat un valor essencial per tal d’avançar 
decididament cap a l’equitat i la cohesió. No hi ha qualitat a l’educació si prescindim de 
l’equitat, de la igualtat, de la cohesió. El país que volem construir ha de decidir 
necessàriament l’escola que volem i s’ha de rebutjar aquesta nova Llei perquè estic 
convençut que, si salvem l’escull lingüístic, seguirà sent una mala Llei perquè, com 
deia, segrega i segurament és una bona Llei per als que més tenen però també estic 
molt convençut que és una Llei molt dolenta per als que més necessiten.  
 
Per finalitzar en les intervencions dels portaveus dels diferents Grups Politics que 
integren la Corporació, el Sr. García Cañizares, portaveu de CiU, manifesta que 
Catalunya té una Llei que és una bona Llei. La LEC ho és, ho ha demostrat i ha donat 
molt bon resultat. És evident que la immersió lingüística ha funcionat i que ha estat un 
element de cohesió social i d’integració. Per tant, qualsevol cosa que vagi contra 
aquest model és un error i és un error de base. Una, perquè ha funcionat i dues, 
perquè Catalunya té competències en educació i, per tant, les ha d’aplicar i això és 
imprescindible que ho recordem dia a dia però és veritat que, quan es comencen a fer 
propostes d’aquesta mena, veiem encara amb més contundència que ha estat un 
sistema d’èxit perquè, quan es mobilitza la comunitat educativa, quan es mobilitza el 
CEC, quan es mobilitza la societat en general, vol dir que el que hem aplicat fins ara, 
insisteixo, ha estat un model educatiu d’èxit i que ha funcionat. 
En tot cas, si hem de canviar la Llei, primer ho hem de fer des de Catalunya; segon, ho 
hem de fer amb consens, i tercer (i molt important), per canviar una Llei d’educació ens 
hauríem de basar en evidències científiques, amb informes i resultats de recerca. Fins 
i tot en la Llei Wert es parla, en el preàmbul, del sentit comú. Entenem que el sentit 
comú pot ser molt important però, a l’hora d’avaluar el funcionament de l’educació a un 
país, s’ha de treballar (com deia) amb el coneixement professional i científic. És 
evident que es poden millorar les condicions però això s’ha de fer amb recerca i a 
partir d’un estudi empíric de les realitats i, per tant, qualsevol canvi de Llei que no sigui 
consensuat i no es basi en aquests coneixements és un error. El sentit comú que diu el 
preàmbul de la Llei pot quedar bé fins i tot però no és útil.  
Penso i pensem, des de CiU, insisteixo, que és un error majúscul i que la redacció 
d’aquest avantprojecte de Llei és una qüestió més política que no pas científica i 
menys educativa. En tot cas, les llengües no són ni han de ser un problema. Són, 
precisament, una eina per comunicar-nos i per fer més cohesió social (per 
entendre’ns) per ajudar-nos a créixer tots plegats. De fet, la miopia és un defecte que 
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és més agut contra més lluny ets i, per tant, el que pensem que passa és que Madrid 
està massa lluny de Catalunya, que la miopia s’aguditza i que, per tant, el que 
necessitem definitivament són estructures d’Estat a Catalunya perquè sigui possible 
que la nostra Llei sigui la nostra Llei i no sigui tocable. 
 
I el Ple n’acorda, per majoria absoluta, l’aprovació, amb els vots favorables dels 
diputats assistents dels grups polítics de Convergència i Unió, del Partit Socialista de 
Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya - Verds, i d'Esquerra Republicana per Catalunya i 
el vot en contra dels diputats assistents del grup polític del Partit Popular, sent el 
resultat definitiu de 40 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la 
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre el 
número 10205 al 11277 de l’any 2012 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponents a la sessió ordinària de data 8 de novembre de 2012. 
 
La presidència anuncia que fora de l’ordre del dia s’ha presentat un Dictamen i, per 
tant,  s’ha de procedir a apreciar la urgència amb el quòrum de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 103.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, article 83 del Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals i  article 25 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona. 
 
Per part, de la Presidència es sotmet a votació la declaració d’urgència, votant a favor 
els 19 diputats/des del Grup de Convergència i Unió, el 16 diputats/des del PSC-PM, 
els 6 diputats/des del Grup Popular, els 3 diputats/des d’ICV-EUiA-EPM, i els 2 
diputats/des de l’ERC-AM. 
 
Per la qual cosa, s’aprova la declaració d’urgència per 47 vots. Es a dir, que s’aprecia 
la urgència pel quòrum de la majoria absoluta exigit en l’article 103 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya, article 83 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
i article 25 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona. 
 
Dictamen de data 19 de desembre de 2012, que proposa prendre en consideració 
la renúncia de l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz al càrrec de Diputat i de la 
renúncia anticipada de la Il.lma. Sra. Maria Angeles Esteller Ruedas 
 
ATÈS que en data 19 de desembre de 2012 ha tingut entrada en el Registre general 
de la Diputació de Barcelona, amb el núm. 1200070132, un escrit signat pel Diputat de 
la llista electoral del Partit Popular, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, en el que manifesta que renúncia al càrrec de 
Diputat Provincial.  
 
ATÈS que segons la certificació emesa per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, de data 8 de juliol de 2011, per la qual es proclamen els Diputats 
Provincials corresponents a la Junta Electoral de Zona de Barcelona, resulta que la 
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primera suplent de la llista electoral del Partit Popular per la referida Junta 
Electoral, és la Il.lma. Sra. Maria Àngels Esteller Ruedas. 
 
ATÈS que en data 19 de desembre de 2012 ha tingut entrada en el Registre general 
de la Diputació de Barcelona, amb el núm. 1200070135, un escrit signat per la Sra. 
Maria Àngels Esteller Ruedas, primera suplent per ocupar el càrrec de Diputat 
Provincial del Partit Popular, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, pel qual 
renúncia a ser designada Diputada de la Diputació de Barcelona. 
 
ATÈS que segons la certificació emesa per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, de data 8 de juliol de 2011, per la qual es proclamen els Diputats 
Provincials corresponents a la Junta Electoral de Zona de Barcelona, resulta que el 
segon suplent de la llista electoral del Partit Popular per la referida Junta 
Electoral, és el Sr. Jesús Àngel García Bragado. 
 
VIST que l’article 208.1 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un 
regidor o regidora, al lloc de Diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc 
un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert 
entre ells. 
 
VIST que en el mateix sentit, la JEC va dictar una Instrucció, en data 10 de juliol de 
2003, que va assenyalar que en el cas que la vacant es produís en el càrrec d’un 
diputat/da, la corresponent Corporació ho posarà en coneixement de la Junta electoral 
competent. 
 
ATÈS els acords de la Junta Electoral Central de data 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals lliurada la corresponent credencial, el Diputat electe 
té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec, al primer Ple que se celebri. 
 
VIST que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
expressament estableix que el Diputat que resulti proclamat haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, proposo al Ple 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de Diputat de la 
Diputació de Barcelona de l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz de la llista electoral del 
Partit Popular per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de conformitat amb el 
seu escrit de renúncia al càrrec de Diputat de data 19 de desembre de 2012, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació amb el núm. 1200070132.  
 
Segon.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada al càrrec de 
Diputada de la Diputació de Barcelona de la Il.lma. Sra. Maria Àngels Esteller 
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Ruedas, primera suplent de la llista electoral del Partit Popular per la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona, de conformitat amb el seu escrit de renúncia 
anticipada al càrrec de Diputada, que ha tingut entrada en el Registre general 
d’aquesta Diputació en data 19 de desembre de 2012, amb el núm. 1200070135. 
 
Tercer.- SOL.LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva 
instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a lliurar la credencial acreditativa de la 
condició de Diputat Provincial al segon suplent de la llista electoral del Partit Popular 
per la Junta Electoral de Zona de Barcelona que figura en la seva acta de data 8 de 
juliol de 2011, del SR. JESÚS ANGEL GARCÍA BRAGADO, amb la finalitat de cobrir 
la vacant de Diputat d’aquesta Corporació local, produïda com a conseqüència de la 
renúncia a la condició de Diputat Provincial de l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz i de 
la renúncia anticipada de la primer suplent, Il.lma. Sra. Maria Àngels Esteller Ruedas.  
 
Quart.- Que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de Diputat electe 
de l’Il.lm. Sr. Jesús Àngel García Bragado, per part de la Secretaria General es 
NOTIFIQUI de forma fefaent a l’interessat, la recepció de la credencial als efectes de 
que pugui prendre possessió del seu càrrec de Diputat d’aquesta Corporació local, en 
la primera sessió Plenària que es celebri, previ jurament o promesa del càrrec de 
Diputat d’acord amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i 
prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats, i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui 
proporcionar ingressos econòmics, d’acord amb el que disposa l’art. 75.7, de la Llei 
reguladora de les bases de règim local i art. 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local a Catalunya. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord, mitjançant certificació emesa per la Secretaria 
General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als efectes legals 
oportuns i, en especial, perquè procedeixi al lliurament de la credencial acreditativa de 
Diputat Provincial de la Diputació de Barcelona de l’Il.lm. Sr. Jesús Àngel García 
Bragado. 
 
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, a l’Il.lma. Sra. 
Maria Àngels Esteller Ruedas, a l’Il.lm. Sr. Jesús Àngel García Bragado, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General i Tresoreria, així com al President del 
Grup del Partit Popular, als efectes del seu coneixement. 
  
I el Ple en resta assabentat. 
 
Desprès de la lectura del Dictamen, la Presidència dóna la paraula al Sr. Fernández 
Díaz. Gràcies senyor President i gràcies per atendre aquesta consideració de “urgent” 
d’aquesta renúncia del vicepresident primer que no té res a veure amb què demà, 
segons els Maies, pugui ser la fi del món però, en qualsevol cas, jo voldria simplement 
explicitar que ja fa un any i mig que he exercit la meva condició de diputat en aquesta 
corporació local. Fa un any i mig que he exercit la meva condició de vicepresident 
primer de la Diputació de Barcelona i que, val a dir, és una experiència política i 
personal inoblidable. És una experiència de govern que, en la vida, un no sap si tindrà 
la oportunitat de poder-la repetir perquè tots aquells que hi som en política sabem que 
la nostra ambició, en el millor sentit de la paraula, en el sentit més noble de la paraula, 
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és poder governar per poder fer realitat la transformació dels nostres pobles, de les 
nostres ciutats, de la nostra societat, del nostre país. Perquè estem en política 
precisament per poder treballar des del govern, que és com es poden transformar les 
nostres institucions i, per tant, també la societat a la qual servim, per poder prendre les 
decisions pertinents defensant i sent coherents amb allò que pensem, els nostres 
principis, les nostres conviccions i les nostres idees. 
 
Es una decisió que vaig ja anunciar fa nou mesos, el passat mes de març, per unes 
raons i en un moment que he volgut mantenir, unes raons que vaig explicitar ja fa 
aquests nou mesos en els quals jo considerava que era imprescindible centrar-me en 
la meva activitat, en la meva condició de regidor de la ciutat de Barcelona i, d’altra 
banda, perquè entenia que en la vida un ha de ser conseqüent i, per tant, ha de ser 
capaç de defensar en les institucions, aquelles a les quals pertany, en aquest cas la 
Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, al marge o des de la consideració que siguis 
govern o oposició, puguis defensar també les teves conviccions amb absoluta llibertat. 
Per tant, des d’aquell anunci d’aquell mes de març, doncs vaig també concretar que el 
moment de la renúncia seria aquest mes de desembre i en un moment molt concret 
que avui també ja s’ha produït, que era l’aprovació dels pressupostos. Al llarg 
d’aquests nou mesos he pogut acabar de perfilar allò que entenia al costat dels meus 
companys de govern i del president, aquelles decisions que eren estratègiques per al 
futur de la Diputació en aquest mandat. Hem pogut aprovar dos pressupostos: un, per 
unanimitat i un altre, avui mateix, sense cap vot en contra. Hem tirat endavant un Pla 
d’Assistència Local, amb les seves dificultats que seran segurament resoltes, sens 
dubte, però que eren imprescindibles per prestar un millor servei als ajuntaments en un 
moment de dificultats. Hem estat capaços de perfilar i que d’aquí a poques setmanes 
es materialitzarà un Pla de Concertació Local, amb horitzó al 2015, amb els 
ajuntaments i, per tant, he anat prenent un seguit de decisions al llarg d’aquest exercici 
de 2012 que he pogut exercir, des d’aquell anunci de la meva renúncia, fins avui que 
ho materialitzava amb absoluta llibertat, en l’exercici de la meva condició d’oposició en 
l’Ajuntament de Barcelona, i sense que mai, en la continuïtat o no del Govern de la 
Diputació a les sigles a les quals jo pertanyo, ningú no pogués malinterpretar la meva 
postura política. Avui el que faig és això, és a dir, és concretar aquesta renúncia i, a 
més, ho faig des del reconeixement a la institució i el reconeixement a tots els 
membres de la corporació. 
 
Jo voldria agrair en primer lloc al meu partit, el Partit Popular, que em va donar en el 
seu moment la confiança per poder ser vicepresident primer d’aquesta Diputació en la 
meva condició, també, de diputat provincial. Agrair també als grups de la oposició, al 
Grup Socialista, al Grup d’Esquerra Republicana, al Grup d’Iniciativa, la consideració 
que han mantingut amb la meva persona i amb el Grup Popular en els àmbits de 
govern en aquests divuit mesos en què he desenvolupat aquesta responsabilitat. 
Lògicament, a l’equip de govern, més que equip han estat companys i companyes de 
govern i ho he de dir de debò perquè si no ho digués estaria faltant a la veritat, als 
vice-presidents i, com no, també agraït al president, de qui puc dir que, a més de 
presidir la institució, jo m’he sentit presidit en tot moment, que no sempre coincideixen 
ambdues accepcions. 
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I jo vull simplement que siguin les meves darreres paraules, o el meu comiat, un 
reconeixement, de debò, molt sincer perquè jo he conegut moltes administracions i 
moltes institucions al llarg de la meva carrera política. He conegut l’Administració de 
l’Estat, he estat membre de les Corts Generals, he conegut el Parlament de Catalunya 
i he conegut, per tant, el funcionament del govern de la Generalitat de Catalunya, he 
conegut altres institucions locals (el Consell Comarcal, l’Àrea Metropolitana des de la 
Corporació Metropolitana, la Mancomunitat de municipis, novament ara l’Àrea 
Metropolitana) i he conegut, com no pot ser d’una altra manera, l’Ajuntament de la 
meva ciutat, l’Ajuntament de Barcelona, i ara, gràcies a l’experiència al llarg d’aquests 
divuit mesos, he conegut allò que no havia conegut mai, és a dir, he estat més de vint 
anys regidor i mai no havia conegut, mai no havia tingut l’honor de poder treballar en la 
Diputació de Barcelona i això m’ha permès conèixer, doncs, el personal d’aquesta 
casa: els funcionaris, també els secretaris, els interventors, el personal al servei de la 
corporació provincial. Un personal de primera i jo, ara que marxo, doncs em 
preguntaré cada cop que escolti el futur de les diputacions provincials o quan molts 
ciutadans ens preguntin: “Bé, què fan les diputacions?, ara si que tindré la oportunitat 
de poder explicar el que de debò és una Diputació Provincial, és una administració de 
primera, és una Diputació que és ajuntament d’ajuntaments i que en temps difícils, a 
més, fa de Generalitat. Té un personal al servei de la corporació que, al marge de les 
que serien probablement les seves intencions molt sovint, és una administració eficaç 
al servei dels ajuntaments malgrat que molt sovint no deixa de ser una administració 
invisible, és a dir, imperceptible perquè costa que la gent sàpiga què és el que fan 
perquè, a vegades, aquells que tenim responsabilitats publiques o de govern en la 
pròpia Diputació, també en ocasions no hem sabut explicar ben bé què és el que fa 
aquesta Diputació i jo per això, president, jo voldria que les meves paraules fossin un 
reconeixement al paper que fa la Diputació, el paper i la professionalitat d’aquest 
personal, d’aquests funcionaris que hi ha en aquesta Diputació, que són de primera, 
amb una elevadissima formació i amb una elevadissima dedicació i que jo crec que 
tots plegats es mereixen fer-los permanentment un reconeixement perquè 
probablement la Diputació és desconeguda molt sovint en el que fa i en la seva 
activitat, però té un gran prestigi per les persones que la hi configuren. 
 
Jo no voldria estendre’m més, únicament afegir que avui simplement no és cap comiat 
formalment en el càrrec, sí en la meva responsabilitat provincial però és evident que jo 
continuaré treballant en el món local i l’únic canvi que jo experimentaré en la meva 
vida d’aquí a uns minuts és que, en lloc de treballar per a la xarxa de municipis que és 
la Diputació, treballaré encara més per a la xarxa de barris que és la meva ciutat que 
és Barcelona, que és el meu ajuntament i perquè un dia em vaig presentar a les 
eleccions. I, per tant, únicament tinc paraules d’agraïment, de reconeixement per a 
tothom i, això sí, desitjar-los a tots vostès un bon Nadal i un millor Any Nou. 
 
El Sr. President contesta al Sr. Fernández Diaz, dient-li que agrair-li també, des de la 
Presidència i, per tant, des de la institució el seu treball, la seva capacitat de treball, la 
seva dedicació, la seva fidelitat (en aquest cas, a mi personalment) i, doncs, donar-li 
les gràcies per tota la feina que hem pogut anar fent conjuntament. Desitgem que, en 
aquesta nova singladura, doncs l’acompanyin els èxits, també (relativament, he, he), 
però en l’aspecte personal té tota la nostra solidaritat perquè puguem continuar 
treballant.  
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Anunciar, també, que el substituirà el senyor Llobet en la vicepresidència primera i que 
se cedirà la vicepresidència tercera al senyor Ramon Riera. Els decrets ja estan fets, 
falta signar-los. Per tant, aprofitar també per desitjar-nos tots plegats unes bones 
festes sense paga però que siguin el màxim de bones possibles i felicitats a tots 
plegats. 
 
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent 
les 13 hores i 10 minuts. 
 
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
 
El President,      La Secretària General 
Salvador Esteve i Figueras    Petra Mahillo García 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
correlativament, tots inclusivament, des del número 541003 al 541085. 
 
Barcelona,  4 de febrer de 2013 
 
La Secretària General 
 
 
 
 
Petra Mahillo García 
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