
 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2016 
 
A la ciutat de Barcelona, el 27 d’octubre de 2016, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix 
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de 
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva 
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident 
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc 
Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena, 
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i 
Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jordi Ballart i Pastor 
(PSC-CP), Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria 
del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús 
Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos 
i Payà (CiU), Joaquim Forn i Chiariello (CiU), Miquel Forns i Fusté (CiU), Arnau Funes i 
Romero (ENTESA), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i 
Borrega (ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García i Cañizares 
(CiU), Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael 
Homet i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez i Giner (C’s), Valentí Junyent i 
Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), 
Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i 
Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-
AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), 
Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), 
Ramon Riera Macia (PP), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA), Maria Rovira i 
Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), 
Josep Salom i Ges (CiU), Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i 
Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, el director de serveis de secretaria, senyor José Luis Martínez-
Alonso  Camps, la interventora general, senyora Teresa Maria Raurich i Montasell i el 
Tresorer senyor Josep Abella Albiñana. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Jaume Asens i Llodrà (ENTESA). 
 
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió per la  
senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre 
del Dia que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de setembre de 
2016.  
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Servei de Programació 
 
2. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 16/2016 al 

Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2016, així com 
aprovar l'actualització del Pla estratègic de subvencions 2016 i del Pla d'inversions 
2016, donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 
1463/2007, de 2 de novembre, i d'acord amb el Pla econòmic i financer de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Intervenció General 
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de les 

ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran 
a partir de l’exercici 2017. 

 
4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat 

d’execució dels Pressupostos de la Corporació i dels seus organismes autònoms, 
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2016, així com del moviment de la 
Tresoreria per a operacions pressupostàries, extra pressupostàries i de la seva 
situació. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
5. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació provisional de la modificació de 

l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o 
es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament d'Igualada, 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. 

 
7. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, 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. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament d'Orpí, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació executiva de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, 
alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 
9. Dictamen pel qual es proposa la confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 

delegacions acordades pel Ple de l’Ajuntament de Pallejà, a favor de la Diputació 
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de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals. 

 
10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

 
11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals. 

 
12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, a favor de la Diputació de Barcelona, 
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 

 
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 presenta el Grup Entesa per declarar la Diputació de Barcelona com a 

institució promotora de la renda garantida ciutadana. 
 
2. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa a la 

declaració de territori oposat a l’aplicació del Tractat transatlàntic de comerç i 
inversió (TTIP) i d’altres iniciatives relacionades. 

 
3. Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en 

defensa del Parc Natural de Collserola. 
 
4. Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de Barcelona, sobre 

l’expulsió del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya, de la 
Clínica del Vallès (Sabadell), de l’Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del 
Vallès) i, en un futur, la possibilitat d’afectar l’Hospital del Sagrat Cor (Barcelona).  

 
5. Moció que presenten els Grups PSC-CP, Entesa, PP i Ciutadans - Partido de la 

Ciudadanía de la Diputació de Barcelona, en relació amb les Oficines 
Liquidadores. 

 
6. 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 (29 de setembre). 

 
7. Precs 
 
8. Preguntes 
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I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de setembre 
de 2016. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de  29 de 
setembre de 2016, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna 
objecció o esmena i no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Servei de Programació 
 
2.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2016, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit 16/2016 al Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a l'exercici 2016, així com aprovar l'actualització del Pla estratègic 
de subvencions 2016 i del Pla d'inversions 2016, donar-se per assabentat de 
l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en 
compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
i d'acord amb el Pla econòmic i financer de la Diputació de Barcelona. 
 
“Vistes les relacions de les aplicacions pressupostàries que es proposa crear i 
augmentar la consignació per crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses del pressupost 2016. 
 
Vist que els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
possibilitat d’efectuar  modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de 
crèdit, crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, 
crèdits extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vistos els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos 
d’acord amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de 
pressupost. 
 
Atès que les bases 19a a 23a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la base 18 en el seu apartat cinquè estableix que en el supòsit que la 
modificació de crèdit alteri les previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de 
l’Annex d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions 
aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), 
s’insti la modificació dels esmentats instruments. 
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Vist que les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió 
pressupostària ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels 
supòsits que requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
Atès que d’acord amb l’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els crèdits autoritzats tenen 
caràcter limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/900, de 20 d’abril, pel que 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos estableix que:  
 

1. La disposició o compromís és l'acte mitjançant el qual s’acorda la realització, 
després del compliment dels tràmits legalment establerts, la realització de 
despeses, prèviament autoritzades, per una quantitat exactament determinada.  
 
2. La disposició o compromís és un acte amb transcendència jurídica amb tercers, 
vinculant a l’Entitat Local a la realització d’una despesa concreta i determinat tant 
en la seva quantia com en les condicions d'execució. 

 
Vist que d’acord amb l’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, correspon a la 
Presidenta sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
Vist el Decret de la Presidència 3048/16 sobre delegació de competències conferides 
per la Presidència publicat en el BOP de 22 d’abril de 2016. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Delegació de la Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 16/2016 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, que recull crèdits extraordinaris, suplements 
de crèdit i transferències de crèdit per un import total de trenta-quatre milions quatre-
cents seixanta-vuit mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-un cèntims 
(34.468.858,61 EUR) amb el detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part 
integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon.- APROVAR l’actualització del Pla estratègic de subvencions 2016 que figura 
dins de l’annex IV del Pressupost Corporatiu i del Pla d’inversions 2016 inclòs dins de 
l’Informe econòmic financer del mateix pressupost, amb el detall que es recull en 
l’annex II i III respectivament, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Tercer.- DONAR-SE per assabentat de l’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del 
Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva 
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aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
d’acord amb el Pla Econòmic i Financer aprovat per l’òrgan de tutela financera de la 
Generalitat en data 20 d’abril de 2016. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació; transcorregut 
aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació aquests acords restaran 
definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries a la Delegació 
d’Hisenda, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona i al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.” 
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La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Com ja va sent habitual, votarem contràriament a qualsevol 
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modificació de crèdit que comporti un canvi del Pla estratègic de subvencions, en tant 
no hi hagi un protocol objectiu per a la seva concessió.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
volem fer dos petits comentaris en aquesta modificació de crèdit. Un, evidentment 
estem parlant de recursos per al món local, és una modificació de crèdit gran, amb 
moviments de partides, però, en definitiva, amb recursos que van adreçats al món 
local. Una petita preocupació per treure una part d’aquests recursos del Programa de 
crèdit local, interpretem que en el moment que siguin necessaris es tornarà a dotar, 
per tant, amb aquesta confiança i en la mesura que creiem que per als ajuntaments el 
Programa de crèdit local és una bona eina per a ells, tot i que darrerament no sé si ho 
estan demanant massa, però, en tot cas, era, en el seu dia, una bona eina. Per tant, 
fent aquest comentari que creiem que val la pena que aquests recursos estiguin a 
disposició del món local, sí que fem un segon comentari, que té a veure amb el que 
hem fet en altres moments, que és amb la cultura d’aquesta casa de subvencionar 
esdeveniments via subvenció directa de Presidència i, desgraciadament, 
esdeveniments esportius organitzats per entitats privades. 
 
No volem entrar, en el nostre Grup, en el debat de si tenen repercussió, si no tenen 
repercussió, si les demanen els ajuntaments, si no les demanen els ajuntaments, si hi 
ha requisits o si no hi ha requisits; el que volem és, i ja ho vam demanar en el seu 
moment i li vam demanar al diputat d’Esports, que establim uns criteris de quins són 
els esdeveniments als quals aquesta Corporació dóna suport, en base a criteris 
d’impacte en el territori, impacte social, valoració, etc. Per tant, que tinguem aquests 
criteris elaborats i escrits, i creiem que val la pena per estalviar, potser, els debats a 
cada Ple de si m’agrada més el golf, o m’agrada més el rally, o m’agrada més la 
petanca, o m’agraden més els esports en línia o la natació; coses que han passat per 
aquest Plenari aquest any. Per tant, creiem que val la pena que des del departament 
d’Esports, amb Presidència, establim uns criteris de quins són el tipus 
d’esdeveniments que aquesta casa ha de subvencionar i en funció de quins criteris ho 
fa. Tot i això, presidenta, votaríem a favor de la modificació de crèdit. 
 
Tot seguit intervé la portaveu adjunta del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés, senyora del Frago, qui diu: Nosaltres vam fer també, a la 
Informativa pertinent, la consulta respecte del Programa de crèdit local, pregunta que 
ha estat resposta abans del Ple d’avui i, per tant, tenim la garantia que, amb la 
programació que hi ha, hi ha partida suficient per atendre qualsevol necessitat que es 
pugui plantejar. Per tant, la nostra reserva de vot amb el seu moment, s’ha convertit en 
un vot afirmatiu.  
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: En tot cas, 
ratificar el que han dit els portaveus, el Programa de crèdit local és evident que el 
cobrim; malauradament molts ajuntaments no han demanat darrerament per qüestions 
de la situació econòmica dels ajuntaments, però que, en tot cas, està garantit que 
quan hi hagi demanda, hi ha partida suficient per atendre-la, que és també la resposta 
que s’ha anat donant. 
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Sobre la intervenció del senyor Duran, dir que la qüestió de subvencions s’ha repetit 
vàries vegades en aquest Plenari i la resposta ha estat que anem donant-li ordre a 
aquest atorgament de subvencions des del punt de vista de la concurrència, que com 
saben a Presidència ja s’ha començat a fer d’aquesta manera. 
 
Darrera qüestió que feia el diputat Funes, certament hauríem de parlar definitivament 
de com s’atorguen aquestes subvencions, però, en tot cas, el 90% d’aquestes són 
esdeveniments esportius específics diferents i d’un abast molt importat i per això tenen 
un tracte diferenciat de la resta de subvencions.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (6), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció Partit 
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 39 
vots a favor, 3 vots en contra i 6 abstencions. 
 
Intervenció General 
 
3.- Dictamen de data 11 d’octubre de 2016, pel qual es proposa aprovar 
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics 
de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2017. 
 
“Vistes les propostes presentades pels centres gestors i organismes autònoms 
d’aquesta Diputació, proposant les corresponents modificacions i actualitzacions en 
relació amb les ordenances, taxes i preus públics que hauran de regir des de l’exercici 
de 2017. 
 
La majoria de les taxes i preus públics es mantenen sense variacions, no obstant això, 
algunes de les propostes rebudes contenen noves prestacions, en suprimeixen d’altres 
se’n proposen increments o reduccions singulars per l’evolució dels costos i dels 
ingressos, alhora que s’ha procedit a actualitzar els textos articulats de les ordenances 
per la necessària adaptació als canvis normatius, introduir-hi millores de redacció i 
precisions interpretatives. 
 
Com en anys anteriors, amb la finalitat d’evitar una multiplicitat d’acords i resolucions, 
s’ha considerat convenient reunir en un mateix dictamen l’adopció dels acords referits 
a totes les modificacions d’ordenances i de tarifes proposades, la publicació de les 
quals s’aplegarà en una sola referència per tal de facilitar-ne també la consulta en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Vistes les memòries i els informes econòmics formulats 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 l’article 20 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 
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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 amb els 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 l’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. 
 
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, liquidació, inspecció i recaptació 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. 
 
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. 
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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. 
 
Vistos els informes emesos per la Intervenció general, i per les Intervencions 
delegades en l’Organisme Autònom Institut del Teatre i en l’Organisme Autònom de 
Gestió Tributària, en relació amb les ordenances que es proposa aplicar a partir de 
l’exercici 2017. 
 
Vista la Circular 47/2014, sobre el procediment d’aprovació o modificació de les 
ordenances fiscals, taxes i preus públics. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret 3048/16 de 14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB de 22 d’abril de 
2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al 
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials que ha de 
regir a partir de l’exercici 2017, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de 
conformitat amb allò que disposen els articles 49 i 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i els articles 12.2, i del 15 al 19 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de conformitat 
amb allò que disposen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i l’article 134 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 
les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, i la imposició, supressió o 
modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, que han de regir a partir 
de l’exercici 2017, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat 
amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 
19 del TRHL. 
 
Quart.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora dels 
preus públics dels centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de 
Barcelona, i l’establiment, supressió o modificació dels preus públics que es recullen 
en les seves tarifes, que han de regir a partir de l’exercici 2017, tot plegat com resulta 
de l’Annex, de conformitat amb allò que disposen els articles del 41 al 47 i 148 del 
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TRHL i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Cinquè.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora 
de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, i la imposició, supressió o 
modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes, que han de regir a partir 
de l’exercici 2017, tot plegat com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat 
amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 
19 del TRHL. 
 
Sisè.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Organisme 
de Gestió Tributària, reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització 
d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic, i la imposició, supressió o modificació de les taxes que 
es recullen en les seves tarifes, que han de regir a partir de l’exercici 2017, tot plegat 
com resulta de l’Annex que s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 20.3 i 20.4 i 132, en relació amb els articles del 15 al 19 del TRHL. 
 
Setè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de la Corporació els anteriors acords 
provisionals, així com el text íntegre de les ordenances, 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 de Barcelona, dins dels quals els interessats podran examinar 
els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Vuitè.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província. 
 
Novè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats, sense 
cap més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin 
presentat reclamacions. 
 
Desè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i 
els textos íntegres de les ordenances. 
 
Onzè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les 
Ordenances a l’Administració de l’Estat, per mitjà del delegat d’Hisenda, i a la 
Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, 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. 
 
Dotzè.- ACORDAR l’entrada en vigor de les presents modificacions de l’Ordenança 
general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
provincials, de l’Ordenança fiscal del recàrrec provincial sobre l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la 
Diputació de Barcelona, de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres 
gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona, de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre i de l’Ordenança 
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fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, a partir de l’1 de gener de 2017. 
 

Annex al Dictamen relatiu a la modificació de les ordenances, taxes i preus 
públics que regiran a partir de l’exercici de 2017 
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PROVINCIALS 

 
INTRODUCCIÓ 

 
Les entitats locals, en l’exercici de la potestat reglamentària a què es refereix l’apartat 2 de 
l’article 12 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden adaptar al seu règim d’organització i 
funcionament intern la normativa en matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
tributs locals, bé mitjançant les ordenances fiscals reguladores dels diferents tributs locals, bé 
mitjançant l’aprovació d’ordenances fiscals reguladores de les matèries assenyalades. 
 
En l’àmbit tributari local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) inclou 
com a novetat les ordenances fiscals, quan es refereix a les fonts de l’ordenament tributari, en 
relació amb la llei anterior. 
 
D’acord amb allò que estableix la disposició addicional quarta, apartat 3r, de la LGT, les entitats 
locals, dins de l’àmbit de les seves competències, poden desenvolupar el que es disposa en la 
LGT, mitjançant les ordenances fiscals corresponents. 
 
L’Ordenança esmentada recull els aspectes comuns de les ordenances fiscals en matèria de 
taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial, i per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de competència d’aquesta 
Diputació, amb la qual cosa s’aconsegueix simplificar-ne el contingut en les matèries 
assenyalades. 
 
Com a conseqüència de la simplificació normativa i per tal d’evitar reiteracions, les ordenances 
fiscals es remeten a la LGT i a l’Ordenança general en matèria de responsabilitat, d’infraccions 
i de sancions. 

 
L’estructura de l’Ordenança general és la següent: 
 

 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 revisió 
Capítol VI - Suspensió del procediment 
Capítol VII - Devolució d’ingressos indeguts 

 
 Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris 

Capítol I - Preus públics 
 

 Secció IV - Recaptació 
 Secció V - Inspecció 
 Secció VI - Règim sancionador 
 Disposicions addicionals 

 
Primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 
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Segona. Modificacions dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
- Disposicions finals. 
 

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 (TRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària (LGT), conté normes comunes, tant substantives com de 
procediment, que es consideren part integrant de les ordenances fiscals i dels reglaments 
interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret 
públic provincials. 
 
2. Aquesta Ordenança es dicta per: 
 
a) Desplegar el que preveu la LGT en aquells aspectes referents als procediments tributaris de 
gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquesta Diputació. 
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de 
possible determinació per la Diputació. 
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 la Diputació. 
e) Informar els ciutadans de les normes i els procediments, el coneixement dels quals pugui 
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
1. La present Ordenança s’aplica a la gestió dels ingressos de dret públic la titularitat de la qual 
correspon a la Diputació o als seus organismes autònoms. 
 
2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) faci les actuacions de gestió, inspecció i 
recaptació, les referències als òrgans de la Diputació s’entendran referides a l’ORGT i es 
regiran per la seva pròpia normativa constituïda pels Estatuts, el Reglament orgànic i funcional i 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
3. Per decret del/de la president/a es poden dictar disposicions interpretatives i aclaridores 
d’aquesta Ordenança i de les ordenances reguladores de cada ingrés. 

 
SECCIÓ II - PROCEDIMENT 

 
Article 3. Aspectes generals 
 
1. La tramitació d’expedients està guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i també s’ha de 
procurar simplificar els tràmits que hagi de fer el ciutadà i facilitar-li l’accés a la informació 
administrativa. 
 
2. El/La president/a pot delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat dels casos en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
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3. S’impulsa l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la 
tramitació d’expedients administratius, per millorar l’eficiència de les comunicacions dels 
ciutadans amb la Diputació. 
 
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de gestió i 
recaptació, els interessats que disposin de certificat digital, clau concertada o altres mitjans 
reconeguts com a acreditatius de la seva identitat poden fer consultes i tràmits personalitzats 
per Internet en les condicions previstes per l’ORGT de la Diputació de Barcelona. 
 
4. Es poden fer actuacions automatitzades per 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 la Diputació de Barcelona i l’ORGT, mitjançant la utilització del 
sistema de signatura amb certificat d’aplicació corporativa. 
 
Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de la Diputació han d’informar els contribuents que ho sol·licitin sobre 
els criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment es responen d’igual manera. En els casos en què la 
sol·licitud es formula per escrit, s’ha de procurar que el contribuent expressi amb claredat els 
antecedents i les circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa 
tributària aplicable. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulen abans de la finalització del termini establert 
per a la presentació de declaracions i autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions 
tributàries s’han de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. 
 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites té efectes vinculants per a la Diputació. Els 
criteris expressats en la resposta esmentada s’han d’aplicar al consultant i a altres obligats 
tributaris, sempre que hi hagi identitat entre els fets i les circumstàncies reals i aquells objecte 
de consulta. 
 
5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les ordenances, o en 
circulars internes provincials, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix 
indubtablement de la normativa vigent, el servei receptor de la consulta pot formular la 
resposta. La resta de casos es responen des de la Secretaria de la Diputació. 
 
6. Per garantir la confidencialitat de la informació, el contribuent s’ha d’identificar amb la 
presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan l’interessat es relaciona 
amb l’Administració per mitjans telemàtics, pot identificar-se amb el certificat digital que acredita 
la seva identitat. 
 
7. Si actua un representant, aquest ha d’acreditar-ne la condició en els termes previstos en 
l’article 46 de la LGT. En tot cas, es considera concedida la representació quan es tracta 
d’actes de mer tràmit. 
 
Article 5. Accés a arxius  
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, als arxius, als registres i als 
documents que formen part d’expedients, en els termes establerts a la Constitució, a la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, a 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, a la Llei 58/2003, de 17 de 
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desembre, general tributària i a la Llei del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, 
d’arxius i documents i a la normativa sobre transparència. 
 
2. Perquè s’autoritzi la consulta, cal que es formuli una petició individualitzada especificant els 
documents que es vol consultar. 
 
L’interessat ha de sol·licitar la consulta i no pot afectar la intimitat de terceres persones. Quan 
els responsables dels serveis considerin dubtós el compliment d’aquests requisits, cal que la 
Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la consulta i valori que 
aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de persones diferents del 
consultant. 
 
3. La utilització de documents de propietat provincial per tercers dóna lloc a l’exigència de la 
taxa corresponent, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, del Parlament de 
Catalunya, i en els termes que, si escau, prevegi l’Ordenança fiscal. 
 
Article 6. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que estan a l’expedient 
 
1. El contribuent, o el seu representant, ha de demanar la còpia de documents per escrit. 
 
2. Per obtenir les còpies facilitades per la Diputació, cal pagar les taxes per expedició i 
reproducció de documents. 
 
3. Si les necessitats del Servei ho permeten, la petició del contribuent se satisfarà el mateix dia. 
Si es tracta d’un nombre elevat de còpies, o quan un altre fet impedeixi complir el termini 
anterior, s’ha d’informar el sol·licitant de la data en què podrà recollir les còpies sol·licitades. 
Tret que concorrin circumstàncies especials, aquest termini no ha d’excedir els deu dies 
naturals. 
 
El moment per sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència o, 
en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de resolució. 
 
4. S’incorpora una diligència a l’expedient on es fa constar el nombre dels folis dels quals s’ha 
expedit còpia i la recepció del contribuent. 
 
5. Els contribuents no tenen dret a obtenir còpia d’aquells documents que, tot i que són a 
l’expedient, afectin interessos de tercers o la intimitat d’altres persones. La resolució que 
denegui la sol·licitud de còpia de documents que hi ha a l’expedient s’ha de motivar. 
 
Quan hi hagi qualsevol dubte en relació amb els supòsits anteriors, s’ha de consultar la 
Secretaria. 
 
Article 7. Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments 
 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o 
resolució dels procediments es dirigeixen a la Presidència. 
 
Article 8. Al·legacions i tràmit d’audiència de l’interessat 
 
1. Quan els contribuents formulen al·legacions i presenten documents abans del tràmit 
d’audiència, s’han de tenir en compte uns i altres a l’hora de redactar la proposta de resolució 
corresponent, i cal fer menció expressa de les circumstàncies de la seva aportació en els 
antecedents d’aquesta. 
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2. En els procediments d’inspecció, es dóna audiència a l’interessat en els terminis previstos en 
la Llei general tributària, en el Reglament general de les actuacions i en els procediments de 
gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments 
d’aplicació dels tributs. 
 
En el procediment de gestió, es dóna tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la resolució 
administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per altres 
administracions o per l’interessat. 
 
3. Especialment, es pot prescindir del tràmit d’audiència quan es tracta de rectificar errors 
aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el cas de 
liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general tributària. 
 
En les resolucions dictades en aquells procediments en què no sigui necessari tràmit 
d’audiència, es fa constar el motiu legal de la no-realització. 
 
Amb caràcter general, el termini d’audiència és de deu dies. 
 
Article 9. Registres 
 
1. Els interessats poden presentar escrits adreçats a la Diputació per qualsevol d’aquests 
mitjans: 
 
a) El Registre General de la Diputació. 
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, de les diputacions, cabildos i 
consells insulars, o dels ajuntaments de municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 
7/1985. 
c) Les oficines de Correus. 
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
 
2. Quan, per aplicació de les ordenances fiscals, s’ha de satisfer alguna taxa per presentar 
sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota corresponent es pot fer efectiva a les 
oficines provincials, en el moment que es presenta. 
 
3. A l’efecte del còmput de terminis per dictar resolució, s’entén com a data de presentació de 
l’escrit la data de recepció al Registre de la Diputació. 
 
Un cop registrat un document, s’hi anota la data en què s’inscriu i el número d’ordre que li 
correspon. 
 
L’encarregat del Registre, una vegada feta la inscripció, distribueix els documents entre els 
departaments o òrgans competents per a la tramitació. 
 
Dels assentaments en els llibres del Registre, poden expedir-se certificacions autoritzades per 
la Secretaria. 
 
4.Els documents rebuts a través del Registre Telemàtic de la Diputació de Barcelona seran 
registrats, sempre que compleixin els requisits establerts en la resolució administrativa 
corresponent. 
 
Article 10. Còmput de terminis 
 
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores, s’entén 
que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d’un dia hàbil. 
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Els terminis expressats per hores es computaran d'hora en hora i de minut en minut des de 
l'hora i minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti i no pot tenir 
una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per dies. 
 
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. 
 
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini coincideix en 
un dia inhàbil, es trasllada al primer dia hàbil següent. 
 
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà del dia en 
què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des de l’endemà del dia en què es produeixi 
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’entén que el termini finalitza l’últim dia del 
mes. 
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
4. Els terminis expressats en dies es compten a partir de l’endemà del dia en què té lloc la 
notificació o publicació de l’acte, o des de l’endemà del dia en què es produeix l’estimació o 
desestimació per silenci administratiu. 
 
5. Els terminis per resoldre es computen a partir del dia en què la sol·licitud ha tingut entrada al 
Registre de la Diputació. 
 
6. Excepcionalment, d’ofici o a petició dels interessats, es pot concedir una ampliació de 
terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests. 
 
Article 11. Tramitació d’expedients 
 
1. Els interessats poden exigir el rebut corresponent dels escrits que es presenten a les oficines 
provincials; s’admet com a tal una còpia en què figuri la data de presentació. 
 
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requereix 
l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indica que, si no ho 
fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició. 
 
3. Quan es demana a un interessat que aporti la documentació necessària per a la continuïtat 
del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos sense que s’hagi 
complert el requeriment de l’Administració, es produirà la caducitat del procediment, de la qual 
cosa s’advertirà l’interessat. 
 
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que els interessats han de 
complimentar s’han de portar a terme en el termini de deu dies a partir de la notificació de l’acte 
corresponent. 
 
5. Els interessats que no compleixen el que disposa l’apartat anterior, se’ls pot 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 es produeix abans o 
dins del dia en què es notifiqui la resolució en la qual es tingui per transcorregut el termini. 
 
6. El Ple ha d’autoritzar la terminació convencional del procediment. 
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Article 12. Obligació de resoldre 
 
1. La Diputació està obligada a resoldre totes les qüestions que es plantegen en els 
procediments tributaris, així com a notificar la resolució expressa. S’exceptua aquest deure de 
resoldre expressament en els casos següents: 
 
- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari. 
- Quan el procediment ha caducat o s’ha produït la pèrdua sobrevinguda de l’objecte, la 
renúncia o el desistiment dels interessats. 
 
El termini màxim de duració dels procediments és de sis mesos, excepte que la normativa 
aplicable fixi un termini diferent. 
 
2. S’assenyalen en concret els terminis següents, d’interès particular: 
 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, s’ha de resoldre en el termini d’un 
mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, es considerarà que la sol·licitud ha estat 
desestimada. 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals s’ha de resoldre en el termini màxim de 
sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, es considerarà que la sol·licitud ha 
estat desestimada. 
 
3. 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 el que 
correspongui i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar. 
 
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors tenen únicament els efectes 
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes en l’article 26.4 de la Llei 
general tributària s’aplica el que disposa l’article 18 d’aquesta Ordenança. 
 

SECCIÓ III - NORMES SOBRE GESTIÓ 
SUBSECCIÓ I - GESTIÓ DE TRIBUTS 

CAPÍTOL I - DE VENCIMENT PERIÒDIC 
 
Article 13. Taxes 
 
1. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a diversos 
exercicis, l’acreditació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn 
l’any natural, excepte en els casos d’inici o cessament en la recepció dels serveis o la utilització 
privativa o l’aprofitament especial, en què s’ha d’aplicar el que preveuen els apartats següents: 
 
a) En els casos d’inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial, l’import de la quota es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 
restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeix l’inici de la recepció dels serveis o 
la utilització o l’aprofitament. 
 
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament 
especial, la quota es prorrateja per trimestres naturals. Correspon al subjecte passiu pagar la 
part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs 
aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o 
aprofitament especial. 
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CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 
 
Article 14. Pràctica de liquidacions 
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals provincials, i mitjançant l’aplicació dels 
respectius tipus impositius, es practiquen liquidacions quan, si no s’ha establert l’autoliquidació, 
la Diputació tingui coneixement de l’existència del fet imposable respecte dels tributs següents: 
 
a) Taxes en els casos de primera o única sol·licitud de serveis. 
b) Taxes en els casos de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic. 
 
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència del 
president o òrgan en què delegui. 
 
3. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració 
siguin suficients per formular proposta de liquidació, s’ha de notificar aquesta proposta per tal 
que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 
 
Vistes les al·legacions, es pot practicar liquidació provisional. 
 
Article 15. Presentació de declaracions 
 
1. La Diputació estableix els circuits per conèixer l’existència de fets imposables que originen 
l’acreditació dels tributs provincials. 
 
2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a 
presentar les declaracions previstes legalment. 
 
3. La manca de presentació de declaracions de manera completa i correcta, necessàries 
perquè la Diputació pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel 
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat regularitzi 
la seva situació sense requeriment de l’Administració. 
 
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, de conformitat 
amb el que estableix l’article 192 de la Llei general tributària. 
 

CAPÍTOL III - NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 16. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, 
liquidació, recaptació i inspecció 
 
1. Les notificacions es practiquen preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan 
l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, poden decidir i 
comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat. 
 
3. La notificació es practica 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. 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i la 
normativa de desplegament i, supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fa càrrec de la notificació, es fa constar 
aquesta circumstància en l'expedient, amb indicació del dia i l’hora en què es va intentar la 
notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins dels tres 
dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans de les quinze 
hores, el segon intent s'ha de realitzar després de les quinze hores i a l'inrevés, deixant, en tot 
cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents. 
 
6. Les notificacions per mitjans electrònics s'entenen practicades en el moment en què es 
produeix l'accés al seu contingut. La notificació s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu 
dies naturals des de la posada a disposició sense que s'hagi accedit al seu contingut. 
 
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a 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 cadascun dels interessats, al Butlletí oficial de 
l'Estat. 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 BOE. Quan, transcorregut el termini indicat, no s’ha comparegut, 
la notificació s’entén produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del 
termini per comparèixer. 
 
8. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 3, 4, 5 
i 6. 
 
9. (sense contingut) 
  
10. (sense contingut) 
 
11. Quan l'interessat hagi estat notificat per diferents vies, es pren com a data de notificació, la 
que s’ha produït en primer lloc. 
 
12. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs 
de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, no és 
necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits 
establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 

CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
 
Article 17. Sol·licitud 
 
1. El president o òrgan en què delegui té competència per concedir o denegar beneficis fiscals. 
 
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa han de ser sol·licitats. 
 
3. Amb caràcter general, i excepte en els casos en què la llei o l’ordenança fiscal estableixin 
previsió contrària, els beneficis fiscals s’apliquen a totes les liquidacions afectades que no 
hagin adquirit fermesa en el moment de la concessió, sempre que els requisits del benefici 
fiscal concorrin en la data d’acreditació del tribut. 
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4. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adopta en el 
termini de sis mesos comptadors des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en 
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entén desestimada. 
 
No cal que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan 
l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades 
i consti el consentiment de l’interessat perquè es faci la consulta esmentada. 
 
5. No s’admet l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet 
imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. 

 
CAPÍTOL V - PROCEDIMENT DE REVISIÓ 

 
Article 18. Recursos administratius 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic provincials, només pot 
interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte administratiu que es 
reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entén desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes 
comptador des de la data d’interposició. 
 
3. Als efectes de la no-exigència d’interessos de demora a què fa referència l’article 26.4 de la 
Llei general tributària, s’entén que la Diputació 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 aquesta llei per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives. 
 
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents: 
 
a) En el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la notificació de l’acord 
resolutori del recurs de reposició, si la resolució ha estat expressa. 
b) En el termini de sis mesos comptadors des de l’endemà del dia en què hagi d’entendre’s 
desestimat el recurs de reposició, si no hi hagués resolució expressa. 
 
5. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la modificació de 
les ordenances fiscals és de dos mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació 
de la seva aprovació definitiva. 
 
Article 19. Revisió d’ofici 
 
1. El Ple de la Diputació pot declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts en 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.  
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En el procediment, s’ha de concedir audiència a aquells a favor dels quals l’acte que es pretén 
anul·lar va reconèixer drets. 
 
Article 20. Declaració de lesivitat 
 
1. En altres casos, diferents del previst en l’article anterior i als quals es refereix l’article 220 de 
la Llei general tributària, la Diputació només pot anul·lar els seus actes declaratius de drets si 
els declara lesius per a l’interès públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de la Diputació. 
 
3. En el termini de dos mesos des de l’endemà de la declaració de lesivitat, s’ha d’interposar el 
recurs contenciós administratiu corresponent. 
 
Article 21. Revocació d’actes 
 
1. La Diputació pot revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estima que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació 
jurídica particular posen de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació 
del procediment s’ha produït indefensió als interessats. 
 
El procediment de revocació s’inicia exclusivament d’ofici, sens perjudici que els interessats 
puguin promoure la seva iniciació per la Diputació, mitjançant un escrit que han de dirigir a 
l’òrgan que va dictar l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
2. S’han de rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors 
materials, de fet i aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va 
dictar l’acte objecte de rectificació. 
 
Tramitat l’expedient en què es justifica la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent ha de formular proposta d’acord rectificador, que ha de ser aprovada pel mateix 
òrgan que va dictar l’acte objecte de rectificació. 
 

CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
Article 22. Suspensió per interposició de recursos 
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat 
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no atura l’acció administrativa per a la 
cobrança llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del procediment, cas en què és 
indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora que 
generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es procedeixi a 
l’execució. 
 
2. No obstant el que es disposa en el punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs pot 
suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte recorregut quan concorri 
alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació. 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
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3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori, s’ha de notificar a l’interessat i concedir-li termini per pagar en període voluntari, 
en els termes següents: 
 
- El deute es pot satisfer fins al dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil posterior, si la 
resolució es notifica la primera quinzena del mes. 
- El deute es pot satisfer fins al dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil posterior, si la 
resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes. 
 
4. Quan de la resolució del recurs es deriva l’obligació de modificar la liquidació, el deute 
resultant pot ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 
 
5. Quan la Diputació conegui la desestimació d’un recurs contenciós administratiu contra una 
liquidació que es troba en període de pagament voluntari, ha de notificar el deute resultant 
comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període de suspensió i 
concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst en el punt 3. 
 
Quan el deute suspès es troba en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions 
executives contra el patrimoni del deutor, se li ha de requerir el pagament del deute suspès 
més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 
 
6. Quan l’execució de l’acte ha estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans 
de recaptació no han d’iniciar o, en el seu cas, no han de reprendre 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 comunica a aquest òrgan la interposició del recurs amb 
petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, s’ha de mantenir 
la paralització del procediment sempre que la garantia aportada en via administrativa conservi 
la vigència i eficàcia. El procediment es reprendrà o se suspendrà de resultes de la decisió que 
adopti l’òrgan judicial. 
 
7. Es pot concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecta només elements tributaris 
clarament individualitzats, la incidència dels quals resulta quantificable en la determinació del 
deute tributari. En aquest cas, l’import de la garantia només ha de cobrir el deute suspès. 
 
Article 23. Altres casos de suspensió 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres casos de suspensió quan s’ha 
sol·licitat ajornament dels deutes o s’ha interposat terceria de domini. 
 
2. Cal paralitzar el procediment quan l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de 
les circumstàncies següents: 
 
a) Que hi ha hagut error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial, 
no es pot procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de 
constrenyiment, llevat que es tracti de casos de força major, béns peribles, béns en els quals hi 
ha un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·licita de manera expressa la 
seva alienació. 
 
Article 24. Garanties 
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1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment ha de ser de la quantia 
següent: 
 

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 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 i els interessos de demora que generi 
la suspensió. 

 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica són exclusivament les 
següents: 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals es poden dipositar a la Caixa General de Dipòsits, a 
la Tresoreria Provincial o a 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 provi les dificultats per aportar la garantia 
en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas ha de ser 
valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals, l’òrgan que tingui atribuïda la competència pot 
acordar, 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 han de prestar-se en els casos d’ajornaments i fraccionaments 
de pagament, és d’aplicació el que preveu l’article 32 d’aquesta Ordenança. 
 

CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
Article 25. Iniciació de l’expedient 
 
1. Amb caràcter general, el procediment s’inicia a instància de l’interessat, que ha de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute. 
 
2. La devolució es pot acordar d’ofici en els casos següents: 
 
a) Quan després d’haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta és anul·lada. 
b) Quan es verifica la duplicitat del pagament. 
 
3. Quan es tracta de pagaments duplicats, la devolució es pot fer a les oficines de la Diputació 
o en el seu cas a les oficines centrals i perifèriques de l’ORGT en el mateix moment en què hi 
comparegui l’interessat si aporta els documents originals acreditatius del pagament. 
 
Tanmateix, no cal aportar els comprovants de pagament quan els funcionaris que han de 
tramitar l’expedient poden consultar telemàticament l’efectivitat del pagament. 
 
Article 26. Quantia de la devolució 
 
1. Quan es dicta acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia estat 
ingressada, es reconeix d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de demora, sempre 
que es tracti d’un ingrés indegut. 
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La base de càlcul és l’import ingressat indegudament; consegüentment, en casos d’anul·lació 
parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acrediten en raó a la part de liquidació 
anul·lada. 
 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprèn el temps transcorregut des del dia en 
què es va fer l’ingrés fins a la data en què es fa la proposta de pagament.  
 
3. El pagament efectiu ha de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la 
proposta de pagament, que ha de coincidir amb la data de la resolució que acordi la devolució. 
 
Respecte al tipus d’interès, s’aplica el vigent al llarg del període segons el que preveu l’article 
26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’ha modificat cal periodificar i aplicar a 
cada any o fracció el tipus d’interès de demora que la Llei de pressupostos de l’Estat fixa per a 
l’exercici. 
 
4. Quan l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment es declara indegut, bé perquè s’ha 
anul·lat la liquidació de la quota, o bé perquè no era procedent exigir el recàrrec, es tornarà el 
recàrrec i es liquidaran els interessos de demora sobre aquesta quantia. 
 
Article 27. Reintegrament del cost de les garanties  
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’inicien a instància de l’interessat. 
 
Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas sigui procedent, s’ha d’abonar 
l’interès legal vigent que s’ha meritat des de la data acreditada en què s’ha incorregut en els 
costos esmentats fins a la data en què s’ordena el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que ha de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per fer, en el seu cas, el reintegrament que 
correspongui, són 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 seva fermesa.  
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals se sol·licita, adjuntant com a documents 
acreditatius en el cas d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, 
certificació de l’entitat avaladora de les comissions efectivament percebudes per formular i 
mantenir l’aval.  
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual s’ha de fer el reintegrament. Es pot optar per:  
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN 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 reuneix les dades expressades o no adjunta la documentació 
necessària, es requerirà l’interessat per a la seva esmena en un termini de deu dies. 
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4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es fan per compte d’aquesta Diputació quan es refereixen 
als ingressos de titularitat provincial. 
 
El seu import degudament justificat ha de ser aplicat en el primer comunicat comptable que es 
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 

 
SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 

CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS 
 

Article 28. Recaptació dels preus públics 
 
1. Es poden exigir preus públics per la prestació de serveis o per portar a terme activitats de 
competència local que han 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 és imprescindible per a la 
seva vida privada o social. 
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins de l’àmbit de la Diputació que exigeix 
el preu. 
 

SECCIÓ IV - RECAPTACIÓ 
 
Article 29. Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
 
1. Els serveis centrals i perifèrics de l’ORGT porten a terme la gestió recaptatòria dels crèdits, 
tributaris i qualssevol altres de dret públic, i l’exercici de competències i funcions correspon als 
òrgans i al personal que hi és adscrit, segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i 
funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, s’ha de fer segons 
el que preveu la seva Ordenança general. 
 
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:  
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
3. Si els deutors principals, referits en el punt anterior, no compleixen la seva obligació, estan 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris.  
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
4. L’ORGT pot demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la 
recaptació executiva dels ingressos provincials quan no s’hagi pogut recaptar els deutes 
perquè no es coneix l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la província de 
Barcelona. 
 
Article 30. Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els casos 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 pot 
reclamar el pagament als responsables solidaris. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
2. Responen solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 

 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. 
La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) 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. 
c) 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. 
 
S’exceptuen de responsabilitat: 

- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal 
- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, 

realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o 
activitat. 

 
3. Igualment, també són responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins a 
l’import del valor dels béns o drets que s’hagin pogut embargar o alienar, les persones i entitats 
següents: 

 
a) Les que són causants o col·laboren 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, incompleixen les ordres d’embargament. 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 
garantia, consenteixen o col·laboren en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells 
béns o drets sobre els quals s’ha 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, consenteixen o col·laboren en l’aixecament d’aquests. 
 
4. Responen subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no han fet els actes necessaris de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions tributàries fins als límits següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries responen del deute tributari pendent i de les 
sancions. 
b) En casos de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que 
estiguin pendents en la data de cessament, sempre que no hagin fet el necessari per al seu 
pagament o no hagin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de pagament. 
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
 
5. La responsabilitat s’exigeix en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst en 
la Llei general tributària. 
 
Article 31. Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmeten als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisic ió de 
l’herència. 
 
Es poden transmetre els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmeten les sancions. 
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades s’han de transmetre als socis, copartícips o cotitulars, que queden obligats 
solidàriament fins als límits següents: 
 

a) Quan no hi ha limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
b) Quan legalment s’ha limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspon i les altres percepcions patrimonials rebudes per aquests en els dos últims anys 
anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut de 
respondre d’aquestes obligacions. 
 
Es poden transmetre 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 casos d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmeten a les persones o 
entitats que succeeixen, o són beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també és aplicable 
a qualsevol cas 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 es transmeten als destinataris dels béns i 
drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les entitats esmentades.  
 
5. Les sancions que procedeixen per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 d’aquest article s’exigeixen als seus successors, fins al 
límit del valor de la quota de liquidació que els correspon. 
 
Article 32. Ajornaments i fraccionaments 
 
1. La concessió i denegació de les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments correspon a 
l’òrgan que tingui atribuïda la competència. 
 
2. No poden ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: 
 - Que es realitzin mitjançant efectes timbrats 

- En cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes 
que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la 
massa. 
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 euros. 
 

3. L’acord de concessió ha d’especificar la garantia que el sol·licitant ha d’aportar o, si escau, la 
dispensa d’aquesta obligació. 
 
4. La garantia ha d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de 
la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual queda condicionada a aquesta 
aportació. 
 
Article 33. Prescripció  
 
1. Prescriuen als quatre anys: 
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant la liquidació oportuna. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
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d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afecta el dret de l'Administració per realitzar 
comprovacions i investigacions conforme al que disposa l'article 115 de la Llei general 
tributaria, llevat del que s’estableix a l'apartat segon de l'article 66 del mateix text normatiu. 
 
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determina d’acord amb la normativa 
particular que regula la gestió de l’ingrés corresponent. 
 
4. El termini de prescripció s’interromp en els casos i termes previstos en l’article 68 de la Llei 
general tributària. 

  
5. Produïda la interrupció, s’inicia 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. 
6. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
Article 34. Compensació  
 
1. Poden compensar-se els deutes a favor de la Diputació que es troben 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. Es compensen d'ofici, durant el termini d'ingrés en període voluntari. les quantitats a 
ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a que fa referència l'article 225.3 
de la Llei general tributària. 
 
3. Quan la compensació afecta deutes en període voluntari, cal que el deutor la sol·liciti. 
 
4. Quan els deutes estan en període executiu, l’òrgan competent pot ordenar la compensació, 
que s’ha de practicar d’ofici i ha de ser notificada al deutor. 
 
Article 35. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències 
 
1. Els deutes a favor de la Diputació, quan el deutor és un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeix per 
l’ordenament privat, són 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, les 
entitats locals i altres entitats de dret públic tenen amb la Diputació poden extingir-se amb les 
deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o 
dels ens locals corresponents ha de transferir a les referides entitats deutores. 
 
3. Quan no és possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les entitats 
públiques assenyalades anteriorment, perquè no tenen cap crèdit contra la Diputació de 
Barcelona, l’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, ha d’elaborar la proposta d’actuació, que pot 
ser una de les següents: 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

a) Sol·licitar a l’Administració de l’Estat, a l’Administració autonòmica o a 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 la Direcció General de Recaptació. 
 
4. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels 
ens deutors de la Diputació, l’ORGT ha d’investigar l’existència de béns patrimonials, a l’efecte 
d’ordenar-ne l’execució si resulta imprescindible per a la realització del crèdit provincial. 
 
5. El tresorer ha d’aprovar les actuacions que, si escau, han de portar-se a terme, i s’ha de 
notificar formalment la resolució a l’entitat deutora. 
 
Article 36. Situació d’insolvència 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria, perquè els obligats al pagament són fallits o perquè els béns coneguts del deutor 
són inembargables. 
  
2. Quan l’ORGT ha tramitat el procediment recaptatori, li correspon formular proposta de crèdits 
incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança general. 
 
3. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables és competència de la 
Diputació. 
 
4. Quan s’han declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declaren 
provisionalment extingits els deutes, i poden ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s’ha rehabilitat en aquell termini. 
 
Article 37. Execució forçosa 
 
1. Amb caràcter general i per tal de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del 
deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan l’òrgan responsable de la recaptació 
hagi de procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1.000 
euros, només s’han d’ordenar les actuacions d’embargament següents: 
 
a) Deutes de quantia inferior a 100 euros. 
- Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
 
b) Deutes de quantia compresa entre 100 euros i inferior a 1.000 euros. 
- Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini. 
- Sous, salaris i pensions. 
 
2. Per determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, s’han de computar tots els 
deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament.  
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embargament referides en el punt 
1 és negatiu, s’ha de formular proposta de declaració de crèdit incobrable.  
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent és superior a 1.000 euros, es pot ordenar 
l’embargament dels béns i drets previstos en l’article 169 de la Llei general tributària, 
preservant l’ordre establert al precepte esmentat. 
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5. No obstant el previst en el punt 4, quan s’ha d’embargar un bé el valor del qual és molt 
superior a la quantia del deute, s’ha de consultar el tresorer de la Diputació i s’ha d’actuar tenint 
en compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor, es pot alterar l’ordre d’embargament si els béns que designa 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment han de ser travats i no causen perjudici a tercers. 
 
7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’han adjudicat en subhasta pública i 
posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspon al tresorer 
fer la proposta al/ a la president/a o òrgan competent en què delegui d’adjudicació de béns a 
favor de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que estableixen els articles 108 i 
següents del Reglament general de recaptació. 
 
Si l’ORGT ha tramitat el procediment recaptatori, un cop ultimades les actuacions, ha d’elevar 
l’expedient a la Diputació de Barcelona, perquè el tresorer pugui formular la proposta 
d’adjudicació de béns al/a la president/a. 
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no és d’interès per a la Diputació 
de Barcelona, s’ha de procedir a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a la 
recaptació dels quals es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel tresorer, sens 
perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient en cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general. 
 

SECCIÓ V - INSPECCIÓ 
 

Article 38. La inspecció tributària 
 
1. El Departament d’Inspecció Tributària porta a terme actuacions de comprovació i, si escau, 
investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs que 
integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, regularitzar la 
situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon dur a terme les actuacions 
següents: 
 
a) Investigar els casos de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin 
ignorats per l’Administració tributària local. 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions que els obligats 
tributaris han presentat. 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figuren en els 
documents d’ingrés. 
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants 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 subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i la naturalesa de 
les actuacions inspectores que s’inicien, sobre els drets i deures que els pertoquen, sobre les 
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i els drets que se’n deriven. 
g) Fer totes les altres actuacions que demanen dels particulars procediments de comprovació 
de tributs locals que la normativa estableix en cada cas, procurant amb especial interès la 
correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi han de figurar. 
h) Buscar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local puguin 
portar a terme les seves funcions. 
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i) Comprovar el valor dels drets, les rendes, els productes, els béns, els patrimonis, les 
empreses i altres elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries. 
j) Fer actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles del 136 al 
140 de la Llei general tributària.  
 
3. Si en el decurs de les seves actuacions la inspecció dels tributs constata que els obligats 
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infracció tributària, ha d’aplicar el 
règim d’infraccions i sancions 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 39. Personal inspector 
 
1. Els funcionaris del Servei d’Inspecció porten a terme les actuacions de comprovació i 
investigació a què es refereix l’article anterior, sota la immediata supervisió de qui en té la 
direcció, que en dirigeix, impulsa i coordina el funcionament, amb la preceptiva autorització 
del/de la president/a. 
 
2. Això no obstant, poden 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 consideració de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris de la Inspecció són considerats agents de l’autoritat i han d’acreditar aquesta 
condició, si així se’ls demana, fora de les oficines. Les autoritats públiques han de prestar-los la 
protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuen sempre amb la màxima consideració i han de guardar 
sigil rigorós i guardar secret estricte respecte dels assumptes que coneguin per raó del seu 
càrrec. La infracció d’aquests deures constitueix, en tot cas, falta administrativa greu.  
 
5. L’òrgan competent proveeix el personal inspector d’un carnet o d’una altra identificació que 
l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 40. Classes d’actuacions 
 
1. Les actuacions inspectores poden 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 estan definits en el TRHL, en la Llei general 
tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament, tal com disposa l’art. 12.1 
de la primera de les normes esmentades. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’ha d’adequar al corresponent pla de 
control tributari aprovat a la Diputació de Barcelona. 
 
Article 41. Lloc i temps de les actuacions 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació poden desenvolupar-se indistintament, segons 
decideix la Inspecció: 
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Al lloc on el subjecte passiu té el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant té el seu 
domicili, despatx o oficina. 
Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades. 
Al lloc on hi ha alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del pressupost de fet 
de l’obligació tributària. 
A les oficines de la Diputació, quan els elements sobre els quals han de realitzar-se poden ser-
hi examinats. 
 
2. La Inspecció determina en cada actuació el lloc, la data i l’hora en què ha de desenvolupar-
se la pròxima actuació, cosa que es fa constar en la comunicació o diligència corresponent. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupen a les oficines provincials han de respectar 
preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als 
locals dels interessats, han de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat que s’hi dugui 
a terme, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies. 
 
4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova o quan 
l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, el/la president/a o òrgan en qui delegui 
pot autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral 
esmentada. 
 
Article 42. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
1. El procediment d’inspecció s’inicia: 
 
a) D’ofici. 
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tingui caràcter general respecte del tribut i, en el seu 
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’ha de formular 
dins dels quinze dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i ha de ser atesa en 
el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 
 
2. Les actuacions inspectores es poden iniciar mitjançant comunicació notificada degudament a 
l’obligat tributari perquè es personi al lloc, la data i l’hora que s’hi assenyala i tingui a disposició 
del personal inspector o els aporti la documentació i els altres antecedents que s’hi demanen, o 
que la Inspecció es personi sense prèvia notificació a les empreses, les oficines, les 
dependències, les instal·lacions o els magatzems d’aquell, i es desenvolupen 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 tenen caràcter general en relació amb l’obligació 
tributària i el període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements 
d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o en la modificació 
de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’han acabat amb una liquidació provisional, els fets 
regularitzats no poden tornar a ser objecte d’un nou procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà de representant, que ha 
d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi 
constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entenen realitzades amb 
l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment la representació i n’hagi donat compte 
expressament a la Inspecció. 
 
5. El personal inspector pot entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es 
desenvolupen activitats sotmeses a gravamen, hi ha béns subjectes a tributació, es produeixen 
fets imposables o casos de fet de les obligacions tributàries o n’existeix alguna prova, quan es 
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considera necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del domicili 
constitucionalment protegit d’un obligat tributari, cal el seu consentiment previ o, si no el dona, 
l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualifica 
els fets, actes o negocis portats a terme per l’obligat tributari amb independència de la 
qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació, s’ha d’examinar si han concorregut o no en els períodes 
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol 
benefici fiscal. Si s’acredita que no ha estat així, la Inspecció pot 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 documenten 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 
recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que 
escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels 
fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti el contrari; si els obligats tributaris 
accepten els fets que hi són recollits, aquests es presumeixen certs i només poden rectificar-se 
mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet. 
 
9. A l’efecte 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 l’òrgan provincial 
que exerceix aquesta funció i, en altre cas, al/a la president/a. 
 
Article 43. Terminació de les actuacions inspectores 
 
1. Les actuacions inspectores han de prosseguir fins al seu acabament, en un termini màxim de 
divuit mesos comptadors des de la notificació de l’inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte 
administratiu resultant d’aquestes actuacions, o de vint-i-set mesos si l’import net de la xifra de 
negocis de l’obligat tributari és igual o superior al requerit per auditar els seus comptes, i 
s’informarà d’aquest termini en la notificació d’inici d’actuacions. No obstant això, aquest termini 
es pot suspendre o perllongar motivadament per les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i 
5è de l’article 150 de la Llei general tributària. 
 
2. Les actuacions inspectores es donen per concloses quan, a judici de la Inspecció, s’hagin 
obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar-hi la regularització que calgui o per 
considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest moment es notifica l’inici 
del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a més, es pot fixar a la notificació el 
lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció han de ser 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 
subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es considera 
un refús de la notificació. En cas d’incompareixença el termini es compta fins la data en què 
s’hagi fet un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució. 
 
4. Les actes que estén la inspecció tributària provincial han de tenir el contingut, la tramitació i 
els efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la 
normativa dictada per al seu desplegament. 
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5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat, s’ha de donar audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta que es formuli. 
 
6. L’autorització per subscriure una acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o 
simultani per l’òrgan competent per liquidar o, en altre cas, per la Presidència. 
 

SECCIÓ VI - RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 44. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 
 
1. En matèria de tributs locals, és d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la LGT 
i en les disposicions que la desenvolupen i complementen com ara el Reglament general del 
règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 d’octubre).  
 
2. Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades en 
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que fan les accions o omissions tipificades 
com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la 
seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre més d’un 
subjecte infractor, tots queden obligats solidàriament al pagament de la sanció. Qualsevol 
subjecte infractor té la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris queden exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció 
tributària quan han estat realitzats pels qui no tenen capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan 
hi concorre força major, quan deriven d’una decisió col·lectiva per als que no eren a la reunió 
on es va adoptar o per als que han salvat el seu vot, quan adeqüen 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 la mateixa Administració tributària. 
 
4. No s’imposen sancions per infraccions tributàries a qui regularitza voluntàriament la seva 
situació abans que se li comuniqui l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si 
l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, té caràcter d’acompte de la liquidació que 
procedeixi i no minva les sancions que cal imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmeten als hereus i legataris de les persones físiques 
infractores. Sí que es transmeten, però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en 
els termes establerts en l’art. 40 de la Llei general tributària. 
 
6. El nou règim sancionador ara vigent és 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 45. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de 
negligència que estan tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el TRHL o en 
alguna altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualifica de manera unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li 
correspon una multa proporcional, s’aplica sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada 
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cas escaigui. La base de la sanció és, en general, l’import de la quantitat a ingressar resultant 
de la regularització practicada, excepte les parts d’aquest import regularitzat que es derivin de 
conductes no sancionables. 
 
3. S’entén que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es presenten 
declaracions, s’hi inclouen fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi ometen 
totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada 
que incideix 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 sigui superior al 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 se sanciona: 
 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’entrada 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 perjudici econòmic per a la Hisenda local, sense que ultrapassi el 100%. 

c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’entrada 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 perjudici econòmic per a la Hisenda local, sense que ultrapassi el 150%. 

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

 
5. Les sancions tributàries es graduen exclusivament de conformitat amb els 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 pressuposa en els procediments de gestió si no 
interposa recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa contra la liquidació 
resultant o signa una 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’apliquen 
segons els criteris següents: 
 
- Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Si el subjecte infractor ha 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 ha 
estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si és molt greu, l’increment serà de 
vint-i-cinc punts percentuals. A aquest efecte, es consideren de la mateixa naturalesa les 
infraccions tipificades en el mateix article de la Llei general tributària, llevat que es tracti 
d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resulta d’una autoliquidació correcta, declarar 
incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, cas en què totes tres es 
consideraran de la mateixa naturalesa.  
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- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
 
Es determina, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, d’una banda, i la 
quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una 
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, de l’altra. 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’afegeixen deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes en l’apartat 4 d’aquest article es redueixen en un 30% del seu 
import quan l’obligat tributari ha prestat el seu acord o conformitat a la proposta de 
regularització que se li formula, o en un 50% si la regularització s’ha practicat mitjançant una 
acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només és aplicable quan la 
infracció consisteixi a: 
 
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resulta d’una autoliquidació correcta. 
b) Incomplir l’obligació de presentar de manera completa i correcta les declaracions o els 
documents necessaris per practicar liquidacions. 
c) Obtenir devolucions indegudament. 
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’exigeix sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs 
contenciós administratiu contra la regularització o la sanció continguda en una acta amb acord, 
si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord d’ajornament o 
fraccionament demanant 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 casos de 
conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es deriven d’una acta amb acord, es redueix 
en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en el termini o terminis fixats en 
l’acord d’ajornament o fraccionament atorgat per la Diputació de Barcelona a sol·licitud de 
l’obligat al pagament, que aquest hagués demanat abans de la finalització del període voluntari, 
i si no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si s’interposés, aquesta 
reducció s’exigeix 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 és de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions 
corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromp 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 una sanció. 
 
Article 46. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que resulta 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 resulta de l’autoliquidació correcta, llevat 
que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració o s’hagi 
presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n deriva. 
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2. La infracció tributària prevista en aquest article és lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
disposen els apartats següents. 
 
3. La base de la sanció és la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència de la 
comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària és lleu quan la base de la sanció és inferior o igual a 3.000 euros o, si 
és superior, quan no hi ha ocultació. 
 
5. La infracció és greu quan la base de la sanció és superior a 3.000 euros i hi ha ocultació. La 
infracció també és greu, sigui quina sigui la quantia de la base de la sanció, en els casos 
següents: 
 
a) Quan s’han utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representa un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determina que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 47. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de manera completa i 
correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar liquidacions 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de manera completa i 
correcta les declaracions o els 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 és lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció és la quantia de la liquidació quan no s’ha presentat declaració, o la 
diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la que es deriva de 
les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària és lleu quan la base de la sanció és inferior o igual a 3.000 euros o, si 
és superior, no hi ha ocultació. 
 
5. La infracció és greu quan la base de la sanció és superior a 3.000 euros i hi ha ocultació. La 
infracció també és greu, sigui quina sigui la quantia de la base de la sanció, en els supòsits 
següents: 
 
a) Quan s’han utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representa un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determina que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 48. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
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1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa 
de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article és lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció és la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la 
comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària és lleu quan la base de la sanció és inferior o igual a 3.000 euros o, si 
és superior, quan no hi ha ocultació. 
 
5. La infracció és greu quan la base de la sanció és superior a 3.000 euros i hi ha ocultació. La 
infracció tributària també és greu, sigui quina sigui la quantia de la base de la sanció, en els 
supòsits següents: 
 
a) Quan s’han utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representa un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determina que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 49. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades 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 és greu. La base de la sanció és la quantitat 
sol·licitada indegudament i la sanció consisteix en una multa pecuniària proporcional del 15%. 
 
Article 50. 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 manera incompleta, inexacta o amb dades falses 
autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda 
pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article és greu i se sanciona d’acord amb el que disposen els 
apartats següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, 
la sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 150 euros. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció 
consisteix en multa pecuniària fixa de 250 euros. 
 
5. Si es tracta de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general 
en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida en els articles 93 i 94 de 
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la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentats de manera incompleta, 
inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estan 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 estan expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional de 

fins al 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 5è es graduen incrementant la quantia resultant 
en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 51. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local 
 
1. La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària 
local constitueix infracció tributària. S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte 
infractor, degudament notificat a l’efecte, ha portat a terme actuacions que tendeixen 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) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article és greu. 
 
3. La sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que 
disposen els paràgrafs 4t, 5è o 6è de l’article 203 de la LGT; en aquest cas, s’apliquen les 
multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat. 
 
Article 52. 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. 
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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 qualifiquen i se sancionen, respectivament, tal com disposen 
els articles del 195 al 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 53. Normes generals del 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 tramita de manera 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 
limitada 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 d’aquests. 
 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’inicia sempre d’ofici, mitjançant notificació 
de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa és el mateix que té 
atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d’inici de l’expedient ha de 
recollir 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 puguin 
correspondre, l’òrgan competent per resoldre, el procediment, la identificació de l’instructor i la 
indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el procediment, així com el 
moment i el termini per exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvolupa d’acord amb les normes 
especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides en l’article 99 de la LGT i en les 
normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de la Llei esmentada i les 
disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en 
un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins a la 
notificació de la resolució que calgui dictar. Si s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat 
impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
6. L’expedient s’inicia a proposta del funcionari que ha dut a terme les actuacions de gestió, 
inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap o de 
l’òrgan competent per dictar els actes administratius que posen fi als procediments 
corresponents, i l’instrueix el funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és el/la president/a o l’òrgan en 
què delegui. 
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8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només pot interposar-se recurs de reposició 
davant de la Presidència, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que 
derivin d’actes amb acord no poden ser impugnades en via administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador pot 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 n’impedeix l’execució fins que siguin fermes en 
via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització.  
 
Article 54. Procediment sancionador abreujat 
 
1. No obstant el que es disposa en el paràgraf 3r de l’article anterior, si quan s’inicia l’expedient 
sancionador tots els elements que permeten formular la proposta d’imposició de sanció estan 
en poder de l’òrgan competent, aquesta proposta s’incorpora a l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord s’ha de notificar a l’interessat, se li ha d’indicar que es posa de manifest 
l’expedient i que se li concedeix un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri 
convenient i presenti els justificants, els documents i les proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’adverteix expressament que si no formula al·legacions ni 
aporta nous documents o altres elements de prova, es pot dictar la resolució d’acord amb la 
susdita proposta. 
 

SECCIÓ VII – INTERESSOS DE DEMORA 
 
Article 55. Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigeix interessos de demora: 
 
a) Quan acaba 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. 
 
b) Quan finalitza el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració 
sense que s’hagi presentat o ho hagi estat de manera incorrecta. 
 
c) Quan se suspèn l’execució de l’acte administratiu. 
 
d) Quan s’inicia el període executiu, llevat dels casos que s’hi recullen.  
 
e) Quan l’obligat tributari ha obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora és exigible durant el temps que s’estén el retard de l’obligat. No obstant 
això, no s’exigeixen interessos de demora pel temps que transcorre fins a l’acabament del 
termini de pagament en període voluntari obert per notificar la resolució que posa fi a la via 
administrativa en un recurs contra una sanció tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouen els interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquen, tenint en 
compte les especialitats següents: 
 

a. En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calculen fins al dia en 
què ha d’entendre’s dictada la liquidació pel transcurs del termini establert 
legalment. 
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b. En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquiden fins al dia en 
què ha d’entendre’s dictada la liquidació pel transcurs del termini establert 
legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de 
liquidació, cas en el qual la data final serà la de l’acord que aprova la liquidació. 

 
c. En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquiden 

provisionalment fins al dia en què acaba el termini per formular al·legacions, i 
definitivament fins a la data en què es practica la liquidació corresponent. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 
Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquesta Diputació i que es 
poden estendre a exercicis successius al del seu reconeixement mantenen la seva vigència per 
a aquests exercicis futurs sempre que estigui prevista la seva concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requereix que el subjecte passiu reuneixi els 
requisits que s’estableixen en aquesta ordenança, en l’exercici tributari d’aplicació.  
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal són, per a cada exercici objecte de tributació, 
els que determina l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici 
que es tracta.  
 
Segona - Modificacions 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, reprodueixen aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es fan remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entén que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que porten causa. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 

Primera - S’autoritza el/la president/a a dictar totes les instruccions que són necessàries per al 
desplegament i l’aplicació de la present Ordenança. 
 
Segona - La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la 
Diputació de Barcelona del dia ..................... de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada el 
dia.................... de 2016, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent 
mentre no es modifiqui o es derogui expressament. 
 
ORDENANÇA FISCAL. RECÀRREC PROVINCIAL SOBRE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES 
 
Fonament i naturalesa 
 
Article 1 
 
En ús de les facultats que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 134 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació estableix el recàrrec sobre l'impost 
sobre activitats econòmiques.  
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Fet imposable  
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable del recàrrec l'exercici d'activitats empresarials, professionals o 
artístiques subjectes al pagament de les quotes municipals en qualsevol dels municipis 
compresos dins l'àmbit competencial de la Diputació.  
 
Subjecte passiu  
 
Article 3  
 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària (LGT) que duguin a terme en territori nacional qualsevol de les 
activitats que originen el fet imposable amb tributació per quota municipal. 
 
Beneficis fiscals 
 
Article 4  
 
Regeixen els mateixos beneficis fiscals que siguin aplicables a l'impost sobre activitats 
econòmiques.  
 
Tipus de gravamen  
 
Article 5  
 
EI recàrrec consisteix en el 35% sobre les quotes municipals modificades per l’aplicació del 
coeficient de ponderació previst en l’article 86 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Gestió  
 
Article 6 
 
La gestió del recàrrec es porta a terme, juntament amb l'impost sobre el qual recau, per l'entitat 
que la tingui atribuïda en cadascun dels municipis. 
 
L'ens gestor del recàrrec, en qualitat d'administrador de recursos, la titularitat del qual pertany a 
la Diputació, ha de comptabilitzar, amb la separació deguda, la recaptació del recàrrec 
provincial, de conformitat amb les disposicions vigents.  

 
Informació  
 
Article 7 
 
L'ens gestor del tribut ha de comunicar a la Diputació les variacions de qualsevol ordre que es 
produeixin en la liquidació i la recaptació de l'impost i que tinguin transcendència a l'efecte del 
recàrrec provincial:  
 
Anualment, ha de comunicar l’import del padró que s’ha posat al cobrament i el de les 
liquidacions efectuades al llarg de l’exercici. 
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Abans del 31 de març de cada any, l’ens gestor ha de presentar una liquidació, certificada per 
la respectiva Intervenció, amb la informació de les variacions de l’exercici anterior, referida a 31 
de desembre. Les variacions a comunicar són:  
 

a) Càrrecs en l’exercici (padrons i liquidacions). 
b) Recaptació de l'impost en període voluntari i en via de constrenyiment. 
c) Baixes 
d) Devolucions d'ingressos. 
e) Pendent de cobrament a 31 de desembre 

 
La referida liquidació ha de reflectir també l’import que correspon percebre a la Diputació. 
 
Lliurament de la recaptació  
 
Article 8 
 
L'abonament de les quantitats efectivament recaptades per l'ens gestor de l'impost a càrrec 
d'aquesta corporació es pot efectuar mitjançant lliuraments a compte de la recaptació obtinguda 
durant l'any. 
 
Tal com ve establert a la disposició addicional quarta del RD 1108/1993, de 9 de juliol, l'import 
recaptat en el període voluntari, juntament amb la resta d’imports pendents de transferir 
recaptats fins aleshores, ha de ser lliurat a la Diputació dins dels dos mesos següents a aquell 
en què finalitzi el període voluntari de cobrament. 
 
En tot cas, abans del 31 de març de cada any, cal haver ingressat la totalitat dels recursos 
efectivament recaptats en l’exercici anterior, per qualsevol concepte, que hagi de percebre la 
Diputació, d’acord amb la liquidació esmentada en l’article anterior. 
  
Recaptació executiva  
 
Article 9 
 
En el cas de recaptació executiva, la Diputació cedeix a l’ens gestor el recàrrec de 
constrenyiment aplicat sobre el recàrrec provincial. 
 
Devolució d'ingressos indeguts  
 
Article 10 
 
La devolució d'ingressos indeguts originada per l’anul·lació de les liquidacions practicades 
indegudament, o que hagin estat motivades per ingressos duplicats o excessius, es porta a 
terme per l'ens gestor de l'impost. 

 
La Diputació ha d'ingressar a l'ajuntament l'import del recàrrec percebut indegudament. 
Comunicant-ho prèviament a la Diputació, l'ajuntament pot retenir aquest import en futures 
liquidacions.  
 
En la part que no preveu aquest article, són aplicables els articles 32 i 221 de la LGT, els 
articles del 14 al 20 del Reglament general de desplegament de la LGT, aprovat pel Reial 
decret 520/2005, de 13 de maig, i les disposicions sobre execució de devolucions tributàries del 
RD 1065/2007, de 27de juliol. 
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Compensació  
 
Article 11 
 
S'extingeixen en la part concorrent i per via de compensació els crèdits vençuts, líquids i 
exigibles per l'ens gestor del tribut respecte a la Diputació, i la quantitat que correspongui 
percebre a la Diputació en concepte de recàrrec de l'impost.  
 
Disposició addicional primera 
 
Els articles 7 i següents de la present ordenança no són d’aplicació als municipis que han delegat 
la recaptació de l’impost a la Diputació de Barcelona. 
 
Disposició addicional segona 
 
S’autoritza el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
de la Diputació de Barcelona, per aprovar les instruccions necessàries per al millor desplegament 
de la present ordenança. 
 
Disposició transitòria 
 
L’abonament previst en l’article 9, Administració i cobrament, del text de l’ordenança vigent fins 
el 31 de desembre de 2016, és d’aplicació a les quantitats efectivament recaptades en el 
decurs de l’any 2016. 
 
Disposició final  
 
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la Diputació 
de Barcelona del dia.................de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada el dia................de 
2016, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent mentre no es modifiqui 
o es derogui expressament. 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES DELS CENTRES GESTORS DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Fonament i naturalesa 
 
Article 1 
 
En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 132 i 20 en relació amb els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, aquesta Diputació estableix les taxes que gestionen el Servei de Secretaria, la Direcció 
del Palau Güell, el Gabinet de Premsa i Comunicació, el Servei del Butlletí Oficial Província de 
Barcelona i Altres Publicacions Oficials, l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, la Gerència de 
Serveis de Biblioteques, la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, la Subdirecció de 
Logística, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, l’Oficina de 
Polítiques d’Igualtat i Drets Civils i la Gerència de Serveis d’Educació per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic provincial i per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de competència provincial enumerats en l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
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Fet imposable 
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes exigibles pels centres gestors de la Diputació que 
s’especifiquen a les tarifes annexes a aquesta Ordenança la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic provincial i la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència provincial a l’empara d’allò que preveu l’article 20.3.4 del TRHL, en els termes 
descrits a les tarifes annexes, i que s’enumeren tot seguit: 
 

1. Els serveis de reproducció de documentació i serveis de registre i tramesa de 
documentació adreçada a altres administracions, gestionats pel Servei de 
Secretaria. 

 
2. La utilització d’espais del Palau Güell, així com les visites i activitats al Palau, la 

realització de sessions fotogràfiques i gravacions fora de l’horari de la visita pública, 
gestionades per la Direcció del Palau Güell.  

 
3. Els serveis de reproducció de la informació de publicacions oficials, gestionats pel 

Gabinet de Premsa i Comunicació 
 

4. Els serveis de publicació d’anuncis i edictes en el BOP, gestionats pel Servei del 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials. 

 
5. La utilització d’espais de domini públic al Pati Manning, els drets de reproducció de 

documents i béns i els serveis de reproducció de documentació, gestionats per 
l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

 
6. Els serveis de préstec interbibliotecari, el servei de carnet de biblioteca i els serveis 

de reproducció de documentació gestionats per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques. 

 
7. Els drets d’examen de les convocatòries corresponents al torn lliure de l’Oferta 

Pública d’Ocupació, d’aplicació als processos selectius per a la provisió de places 
dels diferents grups de classificació que integren la plantilla fixa del personal 
funcionari i laboral de la Corporació i dels seus organismes autònoms, gestionats 
per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans. 

 
8. La utilització de caràcter ocasional dels béns de domini públic relacionats, la 

realització de sessions fotogràfiques i de filmació, i els serveis associats a la 
utilització d’espais, gestionats per la Subdirecció de Logística. 

 
9. La utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, per l’ocupació del 

subsòl de diferents recintes de la Diputació, gestionada per l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària. 

 
10. La concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres o instal·lacions en zona de 

domini públic de les vies provincials (trams urbans i no urbans de carretera) i la 
concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres o instal·lacions en zona de 
servitud o afectació de les vies provincials (trams no urbans de carretera), , 
gestionades per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
11. Els serveis de reproducció de documentació, gestionats pel Servei de Patrimoni 

Arquitectònic Local. 
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12. Els serveis i les activitats per filmacions i sessions fotogràfiques associades a 
activitats publicitàries, gestionats per Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 

 
13. Els serveis i les activitats assistencials d’estades temporals, del Servei d’Atenció 

Urgent a la Vellesa (SAUV), gestionats per la Gerència de Serveis Residencials 
d’Estades Temporals i Respir. 

 
14. Les taxes per serveis administratius de l’Escola de la Dona, gestionats per l’Oficina 

de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils. 
 

15. La utilització d’espais de domini públic, els serveis i les activitats per drets de 
reproducció de documents i béns i els servies de reproducció de documentació, 
gestionats per la Gerència de Serveis d’Educació. 

 
Supòsits de no-subjecció i d’exempció 
 
Article 3 
 
No es poden exigir taxes pels serveis enumerats en l’article 21 del TRHL. 
 
Subjectes passius 
 
Article 4 

 
1. Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària (LGT): 
 

a) A favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o les que es beneficiïn de 
l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
b) Que sol·licitin els serveis o les activitats que constitueixen el fet imposable o en resultin 
beneficiades o afectades. 

 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya estan 

obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la 
designació a la Diputació. 
 

Responsables 
 
Article 5  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques així determinades en la LGT i 

en l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic provincials, d’ara en endavant, Ordenança general. 

 
En els casos de menors d’edat, són responsables del deute tributari i estan obligats a 
satisfer les obligacions tributàries els pares, tutors o altres legalment responsables. 

 
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos en la LGT. 
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Beneficis fiscals 
 
Article 6  
 
1. No es poden reconèixer altres beneficis fiscals en el pagament de la taxa que els 

expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de 
tractats internacionals. 

 
2. Malgrat el que es disposa en l’apartat anterior, en matèria d’exempcions, bonificacions i 

reduccions s’aplica el que figura a les tarifes annexes a aquesta Ordenança. 
 
3. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les taxes 

per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments 
inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos 
que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 

 
Quota tributària 
 
Article 7  
 
1. La quota tributària és la que figura a les tarifes annexes a aquesta Ordenança en les quals 

es poden contenir especificitats del seu articulat. 
 
2. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic provincial es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat 
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini 
públic. 

 
3. Si s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor 

econòmic de la proposta sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació. 
 
4. En altres casos d’aprofitaments especials, la taxa ha de ser igual o superior a la valoració. 
 
5. Tret que l’estudi econòmic corresponent no justifiqui una altra cosa, per determinar l’import 

de la taxa es parteix del valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest 
valor no ha de ser necessàriament el que figura a l’inventari provincial, sinó que pot ser, a 
criteri de la Diputació, el valor cadastral de la zona, el que s’ha pagat per expropiacions a la 
mateixa zona, el que deriva de peritatges de tècnics de la corporació o d’agents de la 
propietat immobiliària, etc.  

 
Meritació 
 
Article 8  
 
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir: 
 

a) Quan s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que a aquest efecte 
s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si ha estat sol·licitada, o quan 
s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, encara que en ambdós casos la 
Diputació pot exigir el dipòsit previ total o parcial de l’import. 
 
b) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, que no es portarà a 
terme o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
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2. Sense perjudici del que és previst en el punt anterior, quan es presenta la sol·licitud 
d’autorització per a l’ocupació del domini públic local pels supòsits previstos a les tarifes 
annexes, s’ha de dipositar l’import de la taxa corresponent. 

 
3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta 

Ordenança sense sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o 
aprofitament. 

 
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa 

o el dret a la utilització o l’aprofitament del domini públic no es presta o no s’exerceix, es 
retornarà l’import corresponent. 

 
5. En els casos d’ocupació del domini públic que s’estenguin a diversos exercicis, la meritació 

tindrà lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
Liquidació 
 
Article 9  
 
Nascuda l’obligació de tributar, es confecciona la liquidació corresponent, que s’ha de notificar 
al subjecte passiu. 
 
Règim de declaració o d’estimació 
 
Article 10  
 
1. La Diputació pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 

consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les 
comprovacions oportunes. 

 
2. En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 

comprovacions, la Diputació pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades 
que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients. 

 
Suspensió de l’aprofitament especial 

 
Article 11 
 
La Diputació, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot suspendre 
l’aprofitament especial si els subjectes passius incompleixen l’obligació d’aportar les 
declaracions o dades sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les 
quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus meritats. 
 
Venciment 
 
Article 12  
 
1. Si les taxes no es satisfan al seu venciment, la Diputació pot exigir, a més de les quotes 

vençudes, els interessos de demora, d’acord amb la LGT i l’Ordenança general. 
 
2. Per al pagament de la taxa, la Diputació pot establir períodes de venciment mitjançant el 

reglament del servei o per acords de caràcter general. 
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3. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracta de prestació de serveis de tracte 
successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha d’efectuar 
per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, 
en el moment del requeriment del pagament. 

 
Concessió o autorització d’aprofitaments especials 
 
Article 13  
 
1. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació 

directa o immediata d’una porció de domini públic que en limiti o n’exclogui la utilització per 
part dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporti la transformació o 
la modificació del domini públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.  

 
2. Les concessions, partint de l’import de tarifa, s’adjudiquen mitjançant concurs segons la 

normativa del reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret del Consell 
Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la 
contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori és d’aplicació el Reglament de béns de 
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.  

 
3. En la resta de supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments 

especials correspon a l’òrgan que tingui atribuïda la competència. 
 
Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic  
 
Article 14  
 
Pel que fa a les responsabilitats que es derivin de la destrucció o el deteriorament del domini 
públic local, s’aplica el que disposen el TRHL i l’Ordenança general. 
 
Infraccions i sancions 
 
Article 15  
 
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents 
està subjecte al que disposen la LGT i l’Ordenança general. 
 
Compatibilitat 
 
Article 16  
 
La compensació anual prevista en l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de 
tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, en la seva redacció donada per la 
disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de setembre, reguladora de les hisendes 
locals, és compatible amb l’exigibilitat de taxes que es poden meritar per raó de casos diferents 
d’aquells que comprèn l’esmentada compensació. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la Diputació 
de Barcelona del dia.................de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada el dia................de 
2016, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent mentre no es modifiqui 
o es derogui expressament. 
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ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DELS CENTRES GESTORS I 

ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

Fonament i naturalesa 
 
Article 1 
 
1. De conformitat amb el que disposa l’article 148 en relació amb els articles del 41 al 47 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació estableix els preus públics que gestionen la 
Direcció del Palau Güell, el Gabinet de Premsa i Comunicació, l’Oficina d’Estudis i Recursos 
Culturals, la Gerència de Serveis de Biblioteques, la Gerència de Serveis de Turisme, l’Oficina 
de Promoció Turística, la Gerència de Serveis d’Esports, la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient, la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir, l’Oficina de Suport 
Tècnic i Logístic de l’Àrea d’Atenció a les Persones, l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets 
Civils, la Gerència de Serveis d’Educació, i l’Organisme Autònom Institut del Teatre per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència provincial enumerats en l’article 
3 d’aquesta Ordenança 

 
2. Amb caràcter supletori, és d’aplicació el títol III de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, d’acord amb la seva disposició addicional setena. 

 
3. En tot allò que no preveuen els articles anteriors, cal aplicar les previsions d’aquesta 
Ordenança. 
 
Concepte 
 
Article 2 
 
Tenen la consideració de preus públics aquells que es poden exigir per la prestació de serveis 
o la pràctica d’activitats de competència provincial, sempre que hi concorrin les dues 
circumstàncies següents: 

 
a) Que els serveis o les activitats siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. 
b) Que el sector privat presti o porti a terme els serveis o les activitats, estigui establerta o no la 
seva reserva a favor del sector públic de conformitat amb la normativa vigent. 
 
Serveis i activitats inclosos 
 
Article 3 
 
Els serveis i les activitats objecte de prestació o de realització pels centres gestors i organismes 
autònoms de la Diputació que s’especifiquen a les tarifes annexes a aquesta Ordenança, i que 
s’enumeren tot seguit: 

 
1. La cessió d’imatges digitals i els preus de venda per als productes de la botiga del 

Palau Güell, gestionats per la Direcció del Palau Güell. 
 
2. La venda de publicacions gestionades pel Gabinet de Premsa i Comunicació.  
 
3. Els cursets i seminaris gestionats per l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals. 
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4. Els serveis de consulta a Internet, la venda de llibres i d’altres materials obsolets i la 
venda de productes promocionals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, gestionats 
per la Gerència de Serveis de Biblioteques. 

 
5. Els preus de l’Observatori astronòmic de la Serra de Castelltallat, gestionats per la 

Gerència de Serveis de Turisme. 
 

6. Els serveis del Cercle de Turisme associats a la participació en les jornades de treball 
(workshops), i els serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció, 
gestionats per l’Oficina de Promoció Turística. 

 
7. Les sessions d’activitat física a les instal·lacions esportives de l’Escola Industrial de 

Barcelona, gestionades per la Gerència de Serveis d’Esports. 
 

8. La venda de publicacions, gestionada per la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
9. Els serveis i les activitats de llarga estada, i els serveis i les activitats assistencials 

d’estades temporals, gestionats per la Gerència de Serveis Residencials d’Estades 
Temporals i Respir. 
 

10. El servei de menjador de caràcter laboral ubicat al recinte Mundet, gestionat per 
l’Oficina de Suport Tècnic i Logístic de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
11. Els ensenyaments no reglats de l’Escola de la Dona, gestionats per l’Oficina de 

Polítiques d’Igualtat i Drets Civils. 
 

12. Els Serveis d’Investigació i Assessorament Tècnic (SIAT) del Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de Canet de Mar, les visites 
guiades i el lloguer de màquines tèxtils, gestionats per la Gerència de Serveis 
d’Educació. 

 
13. Els ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris), les activitats teatrals, les 

activitats de la Jove Companyia de Dansa, els serveis tècnics i les activitats de 
festivals, el servei de menjador de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / 
Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD), i la venda de productes 
promocionals gestionats per l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 

 
Serveis i activitats exclosos 
 
Article 4 
 
No es poden exigir preus públics pels serveis i les activitats enumerats en l’article 21 del TRHL. 
 
Obligats al pagament 
 
Article 5 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o les 
activitats pels quals cal satisfer-los. 
 
En els casos de menors d’edat, són responsables del pagament els pares, tutors o altres 
persones legalment responsables. 
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Quantia i obligació de pagament 
 
Article 6 
 
1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de cobrir, 
com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme. 
 
2. Quan hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellen, la 
Diputació pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’apartat primer. En aquests 
casos, cal consignar en els pressupostos provincials les dotacions oportunes per a la cobertura 
de la diferència resultant, si n’hi ha. 
 
3. Les tarifes es poden graduar també per la manca de capacitat econòmica, a part de les que 
deriven de les conveniències del mateix servei. En casos justificats, es pot arribar a la gratuïtat 
del servei. 
 
4. Llevat que s’indiqui el contrari, les tarifes de preus públics no comprenen l’impost sobre el 
valor afegit (IVA), el qual s’hi ha de transferir, si escau, d’acord amb la normativa que el regula.  
 
Gestió 
 
Article 7 
 
La Diputació pot exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. 
 
Règim de declaració o d’estimació 
 
Article 8 
 
1. La Diputació pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 
consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les 
comprovacions oportunes. 
 
2. En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 
comprovacions, la Diputació pot fer liquidacions per estimació, a partir de les dades que 
posseeix i de l’aplicació dels índexs adients. 
 
Cobrament 
 
Article 9 
 
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des que s’inicia la prestació del servei o la realització 
de l’activitat.  
 
La Diputació pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial. 
 
2. Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat 
no es presta o desenvolupa, es retornarà l’import corresponent. 
 
3. La Diputació pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. El procediment 
executiu s’inicia amb l’expedició de la provisió constrenyiment i la justificació que s’ha intentat 
el cobrament o se n’ha fet el requeriment. Quan la deutora és una administració pública, 
s’aplica en la via de constrenyiment el procediment especial que en cada cas correspon. 
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Venciment 
 
Article 10 
 
1. Quan els preus no són satisfets en el seu venciment, la Diputació pot exigir, a més de les 
quotes vençudes, els interessos de demora aplicant el tipus d’interès legal, un cop 
transcorregut un mes des del venciment de l’obligació. 
 
2. Per al pagament del preu públic, la Diputació pot establir períodes de venciment mitjançant el 
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 

 
3. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracta de prestació de serveis de tracte successiu, 
el venciment és l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha de fer per ingrés directe, el 
venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el moment del 
requeriment del pagament. 
 
Fixació 
 
Article 11 
 
1. L’establiment o la modificació dels preus públics correspon al Ple, sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local i en el/la president/a, de conformitat 
amb la Refosa sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple vigent en cada moment. 

 
2. La Diputació pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, 
establerts per la mateixa Diputació, corresponents als serveis a càrrec dels organismes 
esmentats, excepte quan els preus no en cobreixen el cost. Aquesta atribució també es pot fer, 
i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis, tret que hi hagi una indicació diferent en 
els seus estatuts. 

 
En tots dos casos, els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a la Diputació una 
còpia de la proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que els preus públics cobreixen el 
cost del servei.  
 
3. Tota proposta de fixació o modificació de preus públics s’ha d’acompanyar d’una memòria 
econòmica financera que justifiqui l’import dels preus que es proposen, el grau de cobertura 
financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de 
les activitats i la prestació dels serveis o els valors de mercat que s’han pres com a referència, 
d’acord amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 
 
Compatibilitat 
 
Article 12 
 
La compensació anual prevista en l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de 
tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, en la seva redacció donada per la 
disposició addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de setembre, reguladora de les hisendes 
locals, és compatible amb l’exigibilitat de preus públics que es poden meritar per raó de casos 
diferents d’aquells que comprèn l’esmentada compensació. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la Diputació 
de Barcelona del dia.................de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada el dia................de 
2016, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent mentre no es modifiqui 
o es derogui expressament. 
 
TARIFES DE TAXES I PREUS PÚBLICS DELS CENTRES GESTORS DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 
 

SERVEI DE SECRETARIA 
 

TAXES 
SERVEIS I ACTIVITATS  
   EUR 
I. Serveis de reproducció de documentació 
1. Fotocòpies de documents textuals. Inclou: manuscrits, mecanografiats i impresos  

- DIN-A-4  0,10 
- DIN-A-3  0,15 

   
2. Digitalització de documents textuals en baixa resolució. Inclou: manuscrits, 
mecanografiats i impresos 

 

- DIN-A-4 0,50 
- DIN-A-3 1,00 

   
3. Digitalització de documents textuals en alta resolució. Inclou: manuscrits, mecanografiats i 
impresos 

 

- DIN-A-4 5,00 
- DIN-A-3 6,00 

  
4. Digitalització de documents en imatge en baixa resolució. Inclou: fotografies, plànols, 
mapes i cartells 

 

- DIN-A-4 0,50 
- DIN-A-3 1,00 

  
5. Digitalització de documents en imatge en alta resolució. Inclou: fotografies, plànols, mapes 
i cartells 

 

- DIN-A-4 5,00 
- DIN-A-3 6,00 

  
6. Tramesa electrònica de documents textuals i en imatge en alta resolució de mides 
superiors a DIN-A-3, que ja estan digitalitzats 

 

 7,00 
 
Exempcions: 
 
Estaran exemptes de pagament les 20 primeres fotocòpies i digitalitzacions en baixa resolució 
per a un mateix projecte, sol·licitades per les administracions públiques o per a usos 
d’investigació, docència i ús públic amb finalitats culturals no lucratives (prèvia acreditació o 
declaració responsable) 
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Observacions: 
 
Qualsevol altra reproducció de documents no descrita en aquestes taxes, serà realitzada per 
empreses o professionals externs a la Diputació de Barcelona, on s’aplicaran els preus de 
mercat vigents en la data de la comanda. Per aquests casos concrets l’usuari pagarà l’import 
directament a l’empresa o professional extern. 
 
Per motius de conservació, la reproducció de documents anteriors a l’any 1975 només es farà 
digitalment amb escàner especialitzat. 
 
II. Servei de registre i tramesa de documentació adreçada a altres administracions 
 

1. Tramesa de documentació en paper: 
 

ENVIAMENT TARIFES 

fins a 100 gr. 6,00 EUR 

de 101 gr. a 1000 gr. 8,00 EUR 

més de 1000 gr. 9,00 EUR 

 
En cas que l’enviament tingui caràcter internacional, la tarifa serà incrementada amb el cost 
que correspongui del servei postal vigent en aquell moment. 
 
Aquesta tarifa també és aplicable quan es presenti a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona documentació adreçada a altres administracions que no disposin de seu electrònica i 
per això la tramesa s’hagi de fer en suport paper. 
 

2. Tramesa de documentació pel canal electrònic: 
 
En el cas que a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona es rebi documentació que va 
adreçada a altres administracions que disposen de Seu Electrònica, s’aplicarà per a cada 
enviament la tarifa següent: 
 

ENVIAMENT ELECTRÒNIC                                  TARIFA 

Per cada enviament  3,00 EUR 

 
Exempcions: 
 
Estan exemptes del pagament de la taxa les persones físiques que en facin un ús individual, 
les administracions públiques i també les organitzacions sense personalitat jurídica i les 
persones jurídiques que no tinguin afany de lucre i així ho acreditin. 
 
Observacions: 
 
La prestació del servei resta condicionada al pagament previ de l’import de la taxa. 
 
En cas que la documentació hagi estat rebuda electrònicament, la Diputació es posarà en 
contacte amb el remitent per comunicar-li l’import de la taxa aplicable. 
 
Si, transcorregut un mes des de la data de comunicació de l’import de la liquidació de la taxa, 
no se n’acredita l’ingrés, s’entendrà que l’interessat desisteix de la petició i s’anul·larà d’ofici. 
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DIRECCIÓ DEL PALAU GÜELL 
 

TAXES 
 
DOMINI PÚBLIC 
 

  

1. Utilització d’espais 
 

  

1.1. Utilització d’espais per part de tercers per realitzar activitats 
culturals, educatives i/o divulgatives fora de l’horari de la visita pública, 
amb recorregut guiat pel Palau Güell inclòs en el preu (preu per hora) 
 

 EUR 

1. Cambra blava 
  (Situada a la planta 4a, amb aforament de 25 persones). 

 500,00 

 
2. Golfes 
    (Situades a la planta 5a, amb aforament de 100 persones). 

  
650,00 

 
3. Sala de confiança-Sala tribuna  
   (Situades a la planta noble, amb aforament de 50  persones). 

  
950,00 

 
4. Golfes-Terrat (només a la temporada d’estiu*)  
    (Situades a la planta 5a, amb aforament de 100 persones). 

  
1.500,00 

 
5. Sala de confiança- Sala tribuna- Terrassa migdia (només   
    a la temporada d’estiu*)  
    (Situades a la planta noble, amb aforament de 50 persones). 

  
1.300,00 

 
6. Terrat (només a la temporada d’estiu* i amb condicions    
    climàtiques favorables)  
    (Situat a la planta 5a, amb aforament de 50 persones). 

  
850,00 

 
7. Terrassa migdia (només a la temporada d’estiu* i amb  
   condicions climàtiques favorables) 
   (Situada a la planta noble, amb aforament de 50 persones). 
 

  
650,00 

8. Saló central 
   (Situat a la planta noble, amb aforament de 50 persones). 
 

 3.000,00 

* Temporada d’estiu: de l’1 d’abril fins a 31 d’octubre   
 
1.2. Utilització d’espais per part de tercers per realitzar activitats 
culturals, educatives i/o divulgatives fora de l’horari de la visita pública, 
amb recorregut guiat opcional pel Palau Güell (preu per hora): 

  

 
1. Cavallerissa  
    (Situada al soterrani, amb aforament de 50 persones). 

  
950,00 

 
2. Cotxeres  
    (Situades a la planta baixa, amb aforament de 70 persones). 

  
500,00 

 
3. Cotxeres-Cavallerissa  
    (Situades a la planta baixa i soterrani, amb aforament de 100  
    persones). 

  
1.200,00 
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4. Visita guiada 

               12,00 

 
Els imports corresponents a les activitats detallades en aquest epígraf inclouen la despesa del servei de 
seguretat, servei de mediació cultural, informació i atenció al visitant, i servei de neteja. Qualsevol altra 
despesa derivada de l’acte a realitzar, assegurances, muntatge i desmuntatge o altres conceptes, aniran 
a càrrec del sol·licitant.  
 
Poden ser denegades aquelles sol·licituds d’utilització d’espais que es considerin incompatibles amb els 
usos i finalitats previstos al Palau Güell, per garantir-ne la seva preservació o per manca de disponibilitat 
dels espais (horari de visita, altres actes programats, etc.) 
 
En cas de sol·licituds de particulars, d’entitats i institucions sense afany de lucre per a la realització 
d’activitats científiques, acadèmiques, de divulgació i difusió cultural del Palau, es podrà aplicar una 
bonificació del 50%, previ informe de la Direcció del Palau Güell i, en tot cas, amb la conformitat de la 
Coordinació General. No obstant això, quan l’activitat científica, acadèmica, de divulgació i difusió 
cultural del Palau que es sol·liciti realitzar sigui coorganitzada per la Corporació o disposi del seu suport 
institucional, acreditat mitjançant el corresponent informe justificatiu, no serà exigible el pagament de la 
taxa. 
 
SERVEIS I ACTIVITATS 
 

  

I. Visites al Palau Güell  EUR 
 
1. Entrada General 

  
12,00 

 
2. Entrada Reduïda 

  
9,00 

 
S’aplica l’entrada reduïda prèvia acreditació, a: 
a. Estudiants de 18 o més anys 
b. Família monoparental 
c. Família nombrosa  
d. Grups d’adults de més de 18 anys acompanyats de guia o 
personal docent (de 10 a 25 persones, amb reserva prèvia) 
e. Majors de 65 anys de la UE 
f. Usuaris de la targeta Barcelona Card o de la Barcelona 
Card Express 

 

  

3. Entrada Mini 
 

S’aplica la tarifa mini, prèvia acreditació, a: 
a. Grups d’estudiants menors de 19 anys acompanyats de 
personal docent (de 10 a 25 persones, amb reserva prèvia) 
b. Grups organitzats de persones amb discapacitat o 
dependents més 2 acompanyants (de 5 a 15 persones, amb 
reserva prèvia) 
c. Infants i joves de 10 a 17 anys (ambdós inclosos) 
d. Titular de Targeta rosa reduïda 
e. Titular targeta de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona i altres biblioteques públiques de Catalunya. 
f. Titulars Carnet Jove 

 5,00 
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4. Entrada gratuïta 
 

S’aplicarà l’entrada gratuïta en la visita general, prèvia 
acreditació, a: 
a. Associats ICOM, ICOMOS i AMC

(*)
   

b. Aturats residents a l’Estat  
c. Guia o personal docent acompanyant de grup (1 persona 
per grup) 
d. Guia oficial de turisme 
e. Infants menors de 10 anys  
f. Personal de la Diputació de Barcelona 
g. Personal docent de l’Estat (individualment) 
h. Persones o grups de persones amb discapacitat  o amb 
un grau de dependència. Si el grau de discapacitat és igual 
o superior al 65%, o bé si es tracta del grau 3 de 
dependència, també serà gratuïta l’entrada d’un 
acompanyant 
i. Titular de la Targeta Barcelona Press Card 
j. Titular de la Targeta rosa gratuïta 

 
(*) International Council of Museums / Comité Español del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios / Associació de Museòlegs de 
Catalunya. 

 
L’audioguia està inclosa en el preu de l’entrada, així com la possibilitat 
de fer una visita guiada en els dies i horaris establerts per la Direcció del 
Palau Güell. 
 

Portes obertes: 
 

Primer diumenge de cada mes, 12 de febrer (Santa Eulàlia), 23 
d’abril (Sant Jordi), Nit dels Museus, 11 de setembre (Diada 
Nacional de Catalunya) i 24 de setembre (La Mercè). 

 
Dies de tancament: 

- 1 i 6 gener. 
- Tercera setmana sencera de gener, per manteniment. 
- 25 i 26 desembre. 
- Els dilluns no festius i no coincidents amb portes obertes. 

 
Pel que fa a les visites al Palau Güell, previ informe de la Direcció del 
Palau Güell amb la conformitat del Coordinador general es podran 
aplicar bonificacions i exempcions en els següents supòsits: 
 
o Excepcionalment es podran aplicar reduccions de caràcter 

temporal en l’import de l’entrada general quan així s’hagi acordat 
en el marc d’un conveni i/o acord específic subscrit amb 
institucions públiques o privades i que sigui d’interès per a la 
Difusió del Palau Güell. Quan es tracti d’un conveni amb 
administracions públiques i/o amb entitats amb finalitats socials 
la reducció sobre el preu de l’entrada general podrà ser de, com 
a màxim, un 50%. La reducció acordada en el marc de 
convenis/acords amb empreses privades no superarà en cap 
cas el 40% de reducció sobre l’import de l’entrada general. 
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o    De la mateixa manera, es podran emetre sèries limitades de 

tiquets o vals de descompte en l’entrada general per distribuir en 
fires, congressos i altres esdeveniments en què participi la 
Diputació que puguin servir per impulsar la marca “Palau Güell. 
Antoni Gaudí” i potenciar les visites al Palau Güell. 

 
o   Visites guiades gratuïtes de caràcter temporal per donar a 

conèixer projectes destacats d’investigació i/o divulgació. 
 

o  Visites guiades gratuïtes per a col·lectius especialment 
vulnerables o amb risc d’exclusió social. 
 

o Es podran establir acords puntuals amb facultats i centres 
d’estudis afins a la temàtica, i també amb escoles d’adults, amb 
reduccions de taxa de fins al 50%, amb l’objectiu de facilitar 
l’accés dels estudiants. 

 
II. Activitats al Palau Güell   
 
1. En horari d’obertura al públic: 

  

 
1.1. Visita educativa dinamitzada per a escoles, instituts i casals: 

Grups d’escolars d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació 
Secundària Obligatòria, i de Batxillerat amb reserva i acreditació 
prèvies; import per persona. 

 
3,00 

 
1.2. Tallers per a escoles, instituts i casals: 

Grups d’escolars d’Educació Infantil, d’Educació Primària i d’Educació 
Secundària Obligatòria i de Batxillerat, amb reserva i acreditació 
prèvies; import per persona. 

 
2,00 

 
1.3. Tallers artesanals per a escoles, instituts i casals: 

Grups d’escolars d’Educació infantil, d’Educació Primària, d’Educació 
Secundària Obligatòria i de Batxillerat, amb reserva i acreditació prèvies, 
import per persona. 
 

                  Exempcions: 
Es podrà aplicar l’exempció de pagament, previ informe de la Direcció del 
Palau Güell, amb la conformitat de la Coordinació General, a menors 
d’edat inscrits en activitats educatives que incloguin la visita del Palau 
Güell, organitzades o coorganitzades per la Diputació de Barcelona 
(Direcció del Palau Güell) amb entitats sense afany de lucre o altres 
institucions públiques 

 
6,00 

 
1.4. Visita educativa dinamitzada per a gent gran i/o casals d’avis  

(majors de 65 anys) 
Activitat destinada a grups en el marc d’un projecte d’inclusió  
desenvolupat pel Palau Güell. 

 

 
3,00 

1.5. Tallers per a gent gran i/o casals d’avis (majors de 65 anys) 
Activitat destinada a grups en el marc d’un projecte d’inclusió  
desenvolupat pel Palau Güell. 
 

2,00 
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1.6. Tallers artesanals per a gent gran i/o casals d’avis (majors de 65 

anys) 
Activitat destinada a grups en el marc d’un projecte d’inclusió 
desenvolupat pel Palau Güell. 
 
Exempcions: 
Es podrà aplicar l’exempció de pagament, previ informe de la  Direcció 
del Palau Güell, amb la conformitat de la Coordinació General, a gent 
gran inscrita en les activitats de l’apartat 1.3 i 1.4 en cas de peticions 
d’entitats sense afany de lucre o altres institucions públiques. 

 
6,00 

 
1.7. Visita familiar dinamitzada:  

Adreçada a famílies amb nens. 
 

 
3,00/adult  

3,00/infant 

1.8. Visita guiada de caràcter lúdico-especialitzat per a adults  
(Adult individual amb prèvia reserva) 

 

15,00 

1.9. Rutes, per la ciutat 
 

 
15, 00 

1.10. Visita guiada sota petició dins l’horari de visita 
Visita adreçada a grups d’adults amb reserva prèvia 

 
1.11. Visita sensorial 

Exempcions: 
Es podrà aplicar l’exempció de pagament, previ informe de la Direcció del 
Palau Güell, amb la conformitat de la Coordinació General, en cas de 
peticions d’entitats sense afany de lucre o altres institucions públiques. 

 

12,00       
 
 

3,00 

2. Fora de l’horari d’obertura al públic:  
 
2.1. Visita guiada (català, castellà, anglès i francès). 

Grups d’adults, amb reserva prèvia i pagament anticipat; import per 
persona. 

 
25,00 

 
2.2. Espectacle artístic, visita guiada i càtering (adult individual. 

Aforament limitat segons espai) 

 
35,00 

 
2.3. Espectacle artístic i visita guiada (adult individual. Aforament 

limitat segons espai) 

 
20,00 

 
2.4. Espectacle artístic sense visita guiada (adult individual. 

Aforament limitat segons espai) 

 
15,00 

 
2.5. Cicles de conferències (preu per persona i ponència) 

 
2,00 

 
III. Realització de sessions fotogràfiques i gravacions fora de l’horari de la visita 
publica 
Dret de fotografiar (per hora) 

1. Finalitat educativa, d’investigació o acadèmica 
 (degudament justificada) 
2.  Finalitats comercials o empresarials 

 
 

 
100,00 

 
200,00 

 
250,00 
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Dret de filmar (per hora) 

1. Finalitat educativa, d’investigació o acadèmica 
(degudament justificada) 

2. Finalitats comercials o empresarials   500,00 
 
Exempcions: 
Es podran aplicar previ informe de la Direcció del Palau Güell i, en tot cas, amb la conformitat de la 
Coordinació General a: 

- Entitats e institucions sense afany de lucre 
- Professionals dels mitjans de comunicació 
- Aquells el projecte dels quals sigui considerat amb prou valor per a la difusió i promoció del Palau i 

que no es trobin inclosos en els dos anteriors 
 

PREUS PÚBLICS 
 
I. Cessió d’imatges digitals   
  EUR 
1. Amb finalitat no comercial 

1.1. Definició baixa (menys de 100 dpi) 
1.2. Definició mitjana (fins a 300 dpi) 
1.3. Definició alta (més de 300 dpi) 

  
5,00 

10,00 
60,00 

   
2. Amb finalitat comercial 

2.1. Publicacions, productes editorials 
2.1.1. Coberta i contracoberta 
2.1.2. Interior pàgina sencera 
2.1.3. Interior mitja pàgina 

2.2. Premsa 
2.3. Pàgines Web 
2.4. Decoració (calendaris, cartells, postals, etc.) 
2.5. Publicitat 

2.5.1. Diversos productes 
2.5.2. Opis 
2.5.3. Spot TV i cinema* 

2.6. TV i cine* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

160,00 
85,00  
65,00 
45,00 
16,00 

250,00 
 

230,00 
450,00 
100,00 
13,15 

 
* Quan es refereix a TV i cinema són preus per segon o fracció. A la 
resta de conceptes es tracta de tarifes per imatge. 

  

 
Als imports d’aquest epígraf I, se’ls haurà d’aplicar l’IVA vigent. 
 
II. Preus de venda per als productes de la Botiga del Palau Güell   

 
Família Descripció P.V. IVA P.V.P 
TÈXTIL Mocador Palau Güell, model  esclat, gran 61,98 € 21% 75,00 € 
 Fulard Palau Güell Cel i Terra, gran 64,46 € 21% 78,00 € 
 Mocador Palau Güell, model esclat, petit 26,45 € 21% 32,00 € 
 Mocador Palau Güell, model cel i terra, 

petit 
26,45 € 21% 32,00 € 

 Mocador Rosa Sant Pau, petit 26,45 € 21% 32,00 € 
 Fulard Palau Güell, model  esclat, gran 64,46 € 21% 78,00 € 
 Fulard trencadís Palau Güell 81,80 € 21% 99,00 € 
 Fulard porta entrada Palau Güell 81,80 € 21% 99,00 € 
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 Samarreta xemeneies PG, blanca 9,92 € 21% 12,00 € 
 Samarreta xemeneies PG, negra 9,92 € 21% 12,00 € 
 Bossa Palau Güell, blava 10,75 € 21% 13,00 € 
 Bossa Palau Güell, vermella 10,75 € 21% 13,00 € 
 Mocador petit Palau Güell “ulls blaus” 26,45 € 21% 32,00 € 
 Mocador Palau Güell mitjà “esclat” 41,32 € 21% 50,00 € 
 Mocador Palau Güell mitjà “cel i terra” 41,32 € 21% 50,00 € 
 Mocador mitjà “Rosa Sant Pau” 41,32 € 21% 50,00 € 
 Mocador mitjà “llum del cel” 41,32 € 21% 50,00 € 
 Mocador mitjà “trencadís” 41,32 € 21% 50,00 € 
 Gorra Palau Güell 11,57 € 21% 14,00 € 

PAPERERIA Cartell Tot Gaudí   5,79 € 21% 7,00 € 
 Cartell xemeneies marrons   5,79 € 21% 7,00 € 
 Cartell xemeneies verdes   5,79 € 21% 7,00 € 
 Punt de llibre xemeneia blanc-negre 0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre xemeneia espiral colors 0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre xemeneia trencadís negre 0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre xemeneia verda 0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre xemeneia trencadís taronja 0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre xemeneies Palau Güell 0,83 € 21% 1,00 € 
 Punt de llibre troquelat 3D Rosa 1,65 € 21% 2,00 € 
 Llibreta Trip Mosaic 3,72 € 21% 4,50 € 
 Pack-3 llapis vitralls Palau Güell 4,13 € 21% 5,00 € 
 Mini llibreta mosaic Palau Güell 2,07 € 21% 2,50 € 
 Mini llibreta mosaic Batlló 2,07 € 21% 2,50 € 
 Mini llibreta mosaic Sagrada Família 2,07 € 21% 2,50 € 
 Llibreta Palau Güell, mirilla, negra 4,13 € 21% 5,00 € 
 Llibreta Palau Güell, xemeneies, vermella 3,31 € 21% 4,00 € 
 Pòster façana Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Llapis drac 3,31 € 21% 4,00 € 
 Punt de llibre mosaic xemeneies Palau 

Güell 
2,48 € 21% 3,00 € 

 Bolígraf mosaics Palau Güell 1,65 € 21% 2,00 € 
 Bolígraf xemeneies Palau Güell 1,65 € 21% 2,00 € 
 Punt de llibre edificis Gaudí 0,83 € 21% 1,00 € 
 Retallable Belle Époque, home 2,89 € 21% 3,50 € 
 Retallable Belle Époque, dona 2,89 € 21% 3,50 € 
 Retallable Belle Époque, nens 2,89 € 21% 3,50 € 
 Calendari port, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari Agbar, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari Batlló, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari drac, gran, edició actual 7,44 € 21% 9,00 € 
 Calendari port, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari Agbar, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari Batlló, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari drac, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari Gaudí, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Calendari Gaudí, gran, edició actual 5,37 € 21% 6,50 € 
 Calendari mosaic, petit, edició actual 3,72 € 21% 4,50 € 
 Pack-8 postals, A-14, Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8 postals, A-15 Gaudí 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8 Postals, A-16 Barcelona 2,48 € 21% 3,00 € 
 Pack-8 Punts llibre, A-19 Gaudí 2,48 € 21% 3,00 € 
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 Pack-8 Punts llibre, A-20 Barcelona 2,48 € 21% 3,00 € 
 Estoreta escut Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Llapis agulla terrat Palau Güell 1,65 € 21% 2,00 € 
 Postals receptes mediterrànies 1,61 € 21% 1,95 € 
 Pack-2 bolígraf i llapis Palau Güell 3,31 € 21% 4,00 € 
 Goma colors Palau Güell 0,83 € 21% 1,00 € 
 Llapis grafit negre Palau Güell 1,24 € 21% 1,50 € 
 Retallable Palau Güell 1,65 € 21% 2,00 € 
 Bolígraf i punter Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Llibreta mosaic gran 4,60 € 21% 5,50 € 
 Llibreta Barcelona gran 4,60 € 21% 5,50 € 
 Llibreta mosaic petita 2,89 € 21% 3,50 € 
 Llibreta Barcelona petita 2,89 € 21% 3,50 € 
 Bolígraf edificis Gaudí 2,48 € 21% 3,00 € 
OBJECTES DE 
DECORACIÓ 

Canelobre Palau Güell 34x10x10, tronc 
vermell i taronja 

123,97 € 21% 150,00 € 

 Canelobre espiral colors Palau Güell 30 
cm   

123,97 € 21% 150,00 € 

 Canelobre Palau Güell 30x12x12 verd   123,97 € 21% 150,00 € 
 Canelobre Palau Güell 34x7,5 tronc blanc i 

blau 
123,97 € 21% 150,00 € 

 Canelobre Palau Güell 33x8 (multicolor)   123,97 € 21% 150,00 € 
 Canelobre Palau Güell 30x8x8 (taronja)   123,97 € 21% 150,00 € 
 Cendrer de vidre, variats 6,61 € 21% 8,00 € 
 Imants vidre, motius Palau Güell, variats 4,13 € 21% 5,00 € 
 Cullera modernista 4,96 € 21% 6,00 € 
 Didal mosaic   4,13 € 21% 5,00 € 
 Xemeneia taronja mini, núm. 6 11,57 € 21% 14,00 € 
 Xemeneia blanca mini, núm. 7 11,57 € 21% 14,00 € 
 Xemeneia espiral mini, núm. 8 11,57 € 21% 14,00 € 
 Xemeneia multicolor mini, núm. 9 11,57 € 21% 14,00 € 
 Xemeneia negre mini, núm. 10 11,57 € 21% 14,00 € 
 Xemeneia blava mini, núm. 12 11,57 € 21% 14,00 € 
 Xemeneia verda mini, núm. 11 11,57 € 21% 14,00 € 
 Drac Parc Güell petit 9,92 € 21% 12,00 € 
 Drac Parc Güell gran 14,05 € 21% 17,00 € 
 Figura dona colors, xemeneia Palau Güell 

espiral 
181,82 € 21% 220,00 € 

 Imant drac Parc Güell   5,79 € 21% 7,00 € 
 Imant xemeneies Palau Güell   4,13 € 21% 5,00 € 
 Plat vidre taronja   16,53 € 21% 20,00 € 
 Plat vidre xemeneia Palau Güell taronja   16,53 € 21% 20,00 € 
 Plat vidre gran taronja   31,40 € 21% 38,00 € 
 Plat vidre reixa entrada Palau Güell 16,53 € 21% 20,00 € 
 Plat vidre façana Palau Güell 16,53 € 21% 20,00 € 
 Plat medalló Parc Güell verd   99,17 € 21% 120,00 € 
 Plat medalló Parc Güell blau   99,17 € 21% 120,00 € 
 Violeter espiral colors Palau Güell 123,97 € 21% 150,00 € 
 Canelobre Palau Güell espiral colors, tronc 

blanc 
123,97 € 21% 150,00 € 

 Joier rodó  8,26 € 21% 10,00 € 
 Joier quadrat 8,26 € 21% 10,00 € 
 Rajola cotxeres Palau Güell, flor, 15x15 14,88 € 21% 18,00 € 
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 Rajola cotxeres Palau Güell 15x15 cm 14,88 € 21% 18,00 € 
 Rajola xemeneia Palau Güell 20x20 cm 20,66 € 21% 25,00 € 
 Rajola vestidor i xemeneia Palau Güell 

20x20 cm 
20,66 € 21% 25,00 € 

 Panot Passeig de Gràcia, 10 cm 6,61 € 21% 8,00 € 
 Panot Passeig de Gràcia, 27cm 18,18 € 21% 22,00 € 
 Pack-6 Imants Gaudí 3,31 € 21% 4,00 € 
 Clauer xemeneia Palau Güell, espiral 3,31 € 21% 4,00 € 
 Imant xemeneia espiral Palau Güell, 

mosaic 
2,48 € 21% 3,00 € 

 Pack-6 imants modernisme (T391) 3,31 € 21% 4,00 € 
 Obrecartes Pedrera 41,32 € 21% 50,00 € 
 Cullera mosaic xemeneia Palau Güell 4,96 € 21% 6,00 € 
 Imant old fashioned Palau Güell 2,89 € 21% 3,50 € 
 Mug terrat Palau Güell 14,88 € 21% 18,00 € 
 Mug vitrall Palau Güell 14,88 € 21% 18,00 € 
 Quadre xemeneia Palau Güell taronja 37,19 € 21% 45,00 € 
 Quadre xemeneia Palau Güell espiral 37,19 € 21% 45,00 € 
 Figura façana Palau Güell en plata 74,40 € 21% 90,00 € 
 Figura façana Palau Güell en fusta 34,71 € 21% 42,00 € 
 Porta fotos petit xem Palau Güell verda 8,27 € 21% 10,00 € 
 Porta fotos gran xem Palau Güell espiral 20,66 € 21% 25,00 € 
 Porta espelmes drac 5,79 € 21% 7,00 € 
 Porta espelmes Sagrada Família 5,79 € 21% 7,00 € 
 Porta fotos petit xemeneia Palau Güell 

espiral 
8,27 € 21% 10,00 € 

 Rajola mini detall mosaic Palau Güell 3,31 € 21% 4,00 € 
 Rajola mini detall mosaic ampliat Palau 

Güell 
3,31 € 21% 4,00 € 

 Rajola mini detall blau i blanc Palau Güell 3,31 € 21% 4,00 € 
 Rajola mini flor Palau Güell 3,31 € 21% 4,00 € 
 Rellotge terrat Palau Güell 13,22 € 21% 16,00 € 
 Rellotge cavallerisses Palau Güell 13,22 € 21% 16,00 € 
 Banc cripta Colònia Güell 74,38 € 21% 90,00 € 
 Imant xemeneia Casa Batlló 4,13 € 21% 5,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, taronja 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, espiral 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, verda 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, negra 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, blanca 16,53 € 21% 20,00 € 
 Xemeneia Palau Güell, multicolor 16,53 € 21% 20,00 € 
 Postal de fusta Palau Güell 3,30 € 21% 4,00 € 
 Postal de fusta Palau Güell panoràmica 3,30 € 21% 4,00 € 
 Postal de fusta Casa Batlló i Ametller 3,30 € 21% 4,00 € 
 Postal de fusta Sagrada Família 3,30 € 21% 4,00 € 
 Postal de fusta drac Parc Güell 3,30 € 21% 4,00 € 
 Postal de fusta terrat La Pedrera 3,30 € 21% 4,00 € 
 Postal de fusta façana La Pedrera 3,30 € 21% 4,00 € 
 Imant 3D Palau Güell 2,07 € 21% 2,50 € 
 Imant 3D Casa Batlló 2,07 € 21% 2,50 € 
 Imant 3D La Pedrera 2,07 € 21% 2,50 € 
 Imant 3D Sagrada Família 2,48 € 21% 3,00 € 
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 Imant 3D Plaça del Rei 2,48 € 21% 3,00 € 
 Imant 3D Passeig de Gràcia 2,48 € 21% 3,00 € 
 Imant 3D Collage Barcelona 2,48 € 21% 3,00 € 
 Aquarel·la Palau Güell 115,70 € 21% 140,00 € 
 Carrousel modernista 33,05 € 21% 40,00 € 
 Rèplica mosaic/parquet 33,06 € 21% 40,00 € 
LLIBRERIA I Compositores catalanes   10,74 € 21% 13,00 € 
MULTIMÈDIA Integral per a veu i piano de Granados 10,74 € 21% 13,00 € 
 En un saló català 10,74 € 21% 13,00 € 
 L'escola pianística catalana 10,74 € 21% 13,00 € 
 Albéniz abans Albéniz 10,74 € 21% 13,00 € 
 Jaume Bosch 10,74 € 21% 13,00 € 
 Gaudí, la búsqueda de la forma (DVD)   22,31 € 21% 27,00 € 
 Catalunya (català)   17,31 € 4% 18,00 € 
 Catalunya (italià)   17,31 € 4% 18,00 € 
 Plano-guia de Barcelona (alemany)   9,52 € 4% 9,90 € 
 Modernisme a l'entorn de Barcelona 

(català) 
48,08 € 4% 50,00 € 

 Catalunya (castellà)   17,31 € 4% 18,00 € 
 Catalunya (francès)   17,31 € 4% 18,00 € 
 Catalunya (alemany)   17,31 € 4% 18,00 € 
 Gaudí (castellà)   44,23 € 4% 46,00 € 
 Fotoguia. Barcelona (català)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Petita història de Gaudí (japonès)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (italià)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (espanyol)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (francès)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (anglès)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (alemany)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història de Gaudí (català)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (japonès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (italià) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (espanyol) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (francès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (anglès) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Petita història del Palau Güell (català) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Troquelat del Palau Güell 2,40 € 4% 2,50 € 
 Catalunya (anglès)   17,31 € 4% 18,00 € 
 Barcelona 37,50 € 4% 39,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (espanyol)   24,04 € 4% 25,00 € 
 Gaudí, álbum científico   28,85 € 4% 30,00 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura (català) 9,62 € 4% 10,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (anglès) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Plano-guia de Barcelona (castellà) 9,52 € 4% 9,90 € 
 Barcelona, capital mediterrània (italià) 5,77 € 4% 6,00 € 
 Plano-guia de Barcelona (italià) 9,52 € 4% 9,90 € 
 Plano-guia de Barcelona (rus) 9,52 € 4% 9,90 € 
 Gaudí (anglès)   44,23 € 4% 46,00 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (portuguès)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Plano- guia de Barcelona (francès)   9,52 € 4% 9,90 € 
 Gaudí, todas las obras (espanyol)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Fotoguia. Barcelona (rus)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura 9,62 € 4% 10,00 € 
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 Plano-guia de Barcelona (anglès)   9,52 € 4% 9,90 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (japonès)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura (Rus)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Guía visual Antoni Gaudí (espanyol) 14,42 € 4% 15,00 € 
 Palau Güell (libro de dedo)   5,77 € 4% 6,00 € 
 Gaudí, todas las obras (holandès)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí, todas las obras (japonès)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura (xinès) 9,62 € 4% 10,00 € 
 Fotoguia. Barcelona (japonès)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (rus)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (espanyol)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Gaudí, todas las obras (rus)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Fotoguia. Barcelona (espanyol)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Gaudí x Gaudí (català-franc-ital)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Gaudí x Gaudí (castellà-angl-alem)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Guía visual Antoni Gaudí (alemany) 14,42 € 4% 15,00 € 
 Guía visual Antoni Gaudí (italià) 14,42 € 4% 15,00 € 
 Fotoguia. Barcelona (italià)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Gaudí, todas las obras (alemany)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura 

(espanyol) 
9,62 € 4% 10,00 € 

 Fotoguia. Barcelona (holandès)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura 

(japonès) 
9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí, todas las obras (italià)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (italià)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (holandès)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Antoni Gaudí. Sus obras en Barcelona.  5,77 € 4% 6,00 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura 

(holandès) 
9,62 € 4% 10,00 € 

 Fotoguia. Barcelona (alemany)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura (italià) 9,62 € 4% 10,00 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (alemany)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Gaudí, todas las obras (anglès)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Guía visual Antoni Gaudí (anglès) 14,42 € 4% 15,00 € 
 Gaudí Introducció a l'arquitectura 

(alemany) 
9,62 € 4% 10,00 € 

 Gaudí, todas las obras (francès)   11,54 € 4% 12,00 € 
 Guía visual Antoni Gaudí (francès) 14,42 € 4% 15,00 € 
 Fotoguia. Barcelona (francès)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (anglès)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Fotoguia. Barcelona (anglès)   5,72 € 4% 5,95 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (francès)   9,62 € 4% 10,00 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura (anglès) 9,62 € 4% 10,00 € 
 Gaudí. Introducció a l'arquitectura 

(francès) 
9,62 € 4% 10,00 € 

 Història de la Diputació de Barcelona 48,08 € 4% 50,00 € 
 Gaudí (català) 44,23 € 4% 46,00 € 
 La Colònia Güell 5,77 € 4% 6,00 € 
 Mira Barcelona 17,31 € 4% 18,00 € 
 Barcelona, ciudad Gaudí (xinès) 9,62 € 4% 10,00 € 
 Modernismo entorno de Barcelona 48,08 € 4% 50,00 € 
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 La Rambla (angl./cat.) 21,15 € 4% 22,00 € 
 La Rambla (cast./francès) 21,15 € 4% 22,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (italià) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (alemany) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (rus) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (japonès) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (francès) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Obra completa A. Gaudí (anglès) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Gaudí (francès) 44,23 € 4% 46,00 € 
 Gaudí (anglès) 44,23 € 4% 46,00 € 
 Gaudí (català) 44,23 € 4% 46,00 € 
 Gaudí (castellà) 44,23 € 4% 46,00 € 
 Mandales modernistes de butxaca 9,62 € 4% 10,00 € 
 Mandales modernistes (català i francès) 16,35 € 4% 17,00 € 
 Mandales modernistes (espanyol i anglès) 16,35 € 4% 17,00 € 
 Mandales Art Noveau 16,35 € 4% 17,00 € 
 El Palau Güell (català) 24,04 € 4% 25,00 € 
 El Palau Güell (espanyol) 24,04 € 4% 25,00 € 
 Guia visual del PG (alemany) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia visual del PG (anglès) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia visual del PG (espanyol) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia visual del PG (català) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia visual del PG (francès) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia visual del PG (italià) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia visual del PG (japonès) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia visual del PG (rus) 12,02 € 4% 12,50 € 
 Guia del Palau Güell (català) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia del Palau Güell (castellà) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia del Palau Güell (anglès) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Guia del Palau Güell (francès) 4,81 € 4% 5,00 € 
 Isaac Albéniz, transcripció per a guitarra 10,74 € 21% 13,00 € 
 Enric Granados, E. Blasco, piano 10,74 € 21% 13,00 € 
 Souvenir de Barcelona, guitarra 10,74 € 21% 13,00 € 
 Compositores catalanes, generació 

noucentista 
10,74 € 21% 13,00 € 

 Isaac Albéniz. Suite Iberia (2 CD) 12,40 € 21% 15,00 € 
 50 meravelles del modernisme (català) 22,88 € 4% 23,80 € 
 50 meravelles del modernisme (anglès) 22,88 € 4% 23,80 € 
 Hèrcules buscant les Hespèrides 2,89 € 4% 3,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (alemany) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (anglès) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (castellà) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Gaudí, un arquitecte singular (francès) 26,92 € 4% 28,00 € 
 Mirades al mobiliari 2,89 € 4% 3,00 € 
 El palau dels artesans 2,89 € 4% 3,00 € 
 Gaudí: fuego y cenizas (castellà) 25,00 € 4% 26,00 € 
 Gaudí: fuego y cenizas (anglès) 25,00 € 4% 26,00 € 
 Biografia d’Antoni Gaudí (anglès) 14,38 € 4% 14,95 € 
 Biografia d’Antoni Gaudí (francès) 14,38 € 4% 14,95 € 
 Biografia d’Antoni Gaudí (alemany) 14,38 € 4% 14,95 € 
 Biografia d’Antoni Gaudí (català) 14,38 € 4% 14,95 € 
 Biografia d’Antoni Gaudí (castellà) 14,38 € 4% 14,95 € 
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 Els Güell 19,71 € 4% 20,50 € 
 Agenda Barcelona 17,31 € 4% 18,00 € 
 Visor virtual experience Gaudí 9,09 € 21% 11,00 € 
JOIES Penjoll blau, groc, verd, model orbita 34,71 € 21% 42,00 € 
 Arracades reixa Palau Güell, fosques 46,28 € 21% 56,00 € 
 Penjoll reixa Palau Güell, fosc 47,93 € 21% 58,00 € 
 Penjoll reixa Palau Güell, clar 47,93 € 21% 58,00 € 
 Anell reixa Palau Güell, fosc 52,07 € 21% 63,00 € 
 Anell reixa Palau Güell, clar 52,07 € 21% 63,00 € 
 Penjoll ameba 59,50 € 21% 72,00 € 
 Arracades ameba 47,11 € 21% 57,00 € 
 Anell blau, model gibre 55,37 € 21% 67,00 € 
 Penjoll escala cargol colorins, gran 62,81 21% 76,00 € 
 Anell verd, model gibre   55,37 € 21% 67,00 € 
 Creu Gaudí verda   26,45 € 21% 32,00 € 
 Anell modernista colorins, ample  51,24 € 21% 62,00 € 
 Anell blau-groc-verd, model orbita 46,28 € 21% 56,00 € 
 Creu Gaudí blava   26,45 € 21% 32,00 € 
 Arracades rodones trencadís verd 53,72 € 21% 65,00 € 
 Arracades escala cargol colorins, petites 33,06 € 21% 40,00 € 
 Arracades escala cargol colorins grans 41,32 € 21% 50,00 € 
 Penjoll escala cargol colorins, petit 36,36 € 21% 44,00 € 
 Arracades blau-groc-verd, model  orbita 40,50 € 21% 49,00 € 
 Penjoll rodó trencadís verd 44,63 € 21% 54,00 € 
 Cadena cautxú 3 mm   5,79 € 21% 7,00 € 
 Anell Gaudí blau   42,98 € 21% 52,00 € 
 Anell Gaudí verd 42,98 € 21% 52,00 € 
 Penjoll estrella de mar   33,06 € 21% 40,00 € 
 Creu llatina vitrall colors, gran 51,24 € 21% 62,00 € 
 Penjoll modernista colorins   43,80 € 21% 53,00 € 
 Cadena cua de rata, 40 cm, densa   13,22 € 21% 16,00 € 
 Penjoll xemeneia Palau Güell espiral, gran 45,45 € 21% 55,00 € 
 Penjoll xemeneia Palau Güell espiral, petit 31,40 € 21% 38,00 € 
 Arracades xemeneia espiral Palau Güell, 2 

peces 
62,81 € 21% 76,00 € 

 Arracades xemeneia espiral Palau Güell 51,24 € 21% 62,00 € 
 Anell xemeneia espiral Palau Güell 47,93 € 21% 58,00 € 
 Arracades reixa Palau Güell, clar 46,28 € 21% 56,00 € 
 Creu mosaic blau i verd 24,79 € 21% 30,00 € 
 Anell blau i verd, ample 40,50 € 21% 49,00 € 
 Anell escala cargol colorins 45,45 € 21% 55,00 € 
 Polsera tub Gaudí 37,19 € 21% 45,00 € 
 Arracades blaves, model onadis 40,50 € 21% 49,00 € 
 Penjoll blau, model onadis 32,23 € 21% 39,00 € 
 Penjoll reixa Palau Güell, petit 40,50 € 21% 49,00 € 
 Penjoll Palau Güell, model odul 53,72 € 21% 65,00 € 
 Penjoll Palau Güell, farga 42,98 € 21% 52,00 € 
 Anell Palau Güell, farga 61,98 € 21% 75,00 € 
 Arracades Palau Güell, farga 39,67 € 21% 48,00 € 
 Arracades forja Palau Güell, flors 37,19 € 21% 45,00 € 
 Penjoll forja Palau Güell, flors 45,45 € 21% 55,00 € 
 Penjoll cúpula Palau Güell 66,12 € 21% 80,00 € 
 Penjoll, model martelé 71,07 € 21% 86,00 € 
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 Braçalet cautxú vermell i negre 58,68 € 21% 71,00 € 
 Arracades ganxo, model martelé 47,11 € 21% 57,00 € 
 Anell, model martelé-f 42,98 € 21% 52,00 € 
 Anell, model martelé-ona 39,67 € 21% 48,00 € 
 Anell, model oxidat viking 42,98 € 21% 52,00 € 
 Anell batik 68,60 € 21% 83,00 € 
 Arracades blanques, model oxidat viking  69,42 € 21% 84,00 € 
 Arracades blaves, model oxidat viking  69,42 € 21% 84,00 € 
 Arracades trèvol, colors variats 55,37 € 21% 67,00 € 
 Braçalet model martelé-portes 111,57 € 21% 135,00 € 
 Braçalet model martelé-ona 103,31 € 21% 125,00 € 
 Arracades Gaudí inspiration onadís 53,72 € 21% 65,00 € 
 Penjoll Gaudí inspiration onadís 57,85 € 21% 70,00 € 
 Anell Gaudí inspiration daurat 29,75 € 21% 36,00 € 
 Polsera Gaudí inspiration onadís, gran 140,50 € 21% 170,00 € 
 Arracades Gaudí inspiration daurades 35,54 € 21% 43,00 € 
 Penjoll Gaudí inspiration daurat 29,75 € 21% 36,00 € 
 Polsera Gaudí inspiration daurada 53,72 € 21% 65,00 € 
 Anell Candy daurat 29,75 € 21% 36,00 € 
 Arracades Candy daurades 19,84 € 21% 24,00 € 
 Penjoll Candy daurat 52,90 € 21% 64,00 € 
 Polsera Candy daurada 66,12 € 21% 80,00 € 
 Arracades Embolic daurades 42,98 € 21% 52,00 € 
 Penjoll Embolic daurat 33,06 € 21% 40,00 € 
 Anell Embolic daurat 26,45 € 21% 32,00 € 
 Polsera Embolic daurada 44,63 € 21% 54,00 € 
 Arracades Embolic platejades 52,90 € 21% 64,00 € 
 Penjoll Embolic platejat 44,63 € 21% 54,00 € 
 Arracades Tibela 43,80 € 21% 53,00 € 
 Penjoll Tibela 57,85 € 21% 70,00 € 
BIJUTERIA Conjunt núm. 2, espiral color, recte 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 10, taronja, quadrat 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 6, vermell-groc, quadrat 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 5, gris/taronja, rombo 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 7, blau/blanc, rombe 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 3, verd/blanc, rombe 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 3, verd, rodó gran 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 3, verd, rodó petita 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt trencadís verd, taronja 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt modernista colors, variats 24,79 € 21% 30,00 € 
 Arracades núm. 2, espiral, rectangular 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades núm. 5, gris, taronja, rombo 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades núm. 7, blaves, blanques, 

rombo 
12,40 € 21% 15,00 € 

 Arracades núm. 3, verdes, blanques, 
rombo 

12,40 € 21% 15,00 € 

 Arracades núm. 3, verdes, grans 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades núm. 3, verdes, petites 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades trencadís verd i taronja 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades colors, variades 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades blaves trencadís, quadrades 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades verdes trencadís, llàgrima 12,40 € 21% 15,00 € 
 Conjunt núm. 2, espiral color, rombe 24,79 € 21% 30,00 € 
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 Conjunt núm. 2, espiral color, irregular 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 10, taronja, rombe 24,79 € 21% 30,00 € 
 Conjunt núm. 6, vermell, groc, triangle 24,79 € 21% 30,00 € 
 Arracades núm. 2, espiral, rombe 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arrac.núm. 2, espiral, irregulars 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades núm. 10, taronja, primes 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arrac.núm. 6, vermell, groc, triangle 12,40 € 21% 15,00 € 
 Arracades núm. 6, vermell, groc, 

rectangular 
12,40 € 21% 15,00 € 

 Arracades núm. 5, gris, taronja, 
rectangular 

12,40€ 21% 15,00 € 

 Anell de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Arracades de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Clip de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Broche de pit de ceràmica motius Palau 

Güell 
9,92 € 21% 12,00 € 

 Penjoll de ceràmica motius Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Polsera de coure daurada 57,85 € 21% 70,00 € 
 Polsera de coure daurada i negre 57,85 € 21% 70,00 € 
 Braçalet de fil d'or i coure 49,59 € 21% 60,00 € 
COMPLEMENTS Estoreta xemeneies Palau Güell 2,48 € 21% 3,00 € 
 Mug xemeneies Palau Güell 4,96 € 21% 6,00 € 
 Obrecartes drac 41,32 € 21% 50,00 € 
 Obrecartes pinacle Sagrada Família 41,32 € 21% 50,00 € 
 Campana xemeneies Palau Güell 53,72 € 21% 65,00 € 
 Lupa xemeneies Palau Güell 55,37 € 21% 67,00 € 
 Obridor mosaic xemeneia espiral Palau 

Güell 
4,96 € 21% 6,00 € 

 Pack-6 posagots dibuixos xemeneia Palau 
Güell 

7,44 € 21% 9,00 € 

 Pack-6 posagots imatges detalls Palau 
Güell 

7,44 € 21% 9,00 € 

 Obrecartes Casa Batlló 41,32 € 21% 50,00 € 
 Camussa vitralls Palau Güell, núm. 1 sala 

confiança 
1,65 € 21% 2,00 € 

 Camussa vitralls Palau Güell núm. 2, 
golfes 

1,65 € 21% 2,00 € 

 Camussa vitralls Palau Güell, núm. 3 blaus 1,65 € 21% 2,00 € 
 Camussa vitralls Palau Güell, núm. 4 detall 1,65 € 21% 2,00 € 
 Didal drac 4,13 € 21% 5,00 € 
 Mug Palau Güell 6,61 € 21% 8,00 € 
 Punter per tablet i smartphone 8,26 € 21% 10,00 € 
 Impermeable dins clauer 2,48 € 21% 3,00 € 
 Mug Barcelona 6,61 € 21% 8,00 € 
 Punt de llibre de pell Palau Güell, verd 5,79 € 21% 7,00 € 
 Punt de llibre de pell Palau Güell, vermell 5,79 € 21% 7,00 € 
 Punt de llibre de pell Palau Güell, beix  5,79 € 21% 7,00 € 
 Punt de llibre de pell Palau Güell, 

mostassa 
5,79 € 21% 7,00 € 

 Funda passaport Palau Güell, beix 16,53 € 21% 20,00 € 
 Funda passaport Palau Güell, marró 16,53 € 21% 20,00 € 
 Estoig per ulleres Palau Güell, taronja 20,66 € 21% 25,00 € 
 Estoig per ulleres Palau Güell, marró 20,66 € 21% 25,00 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Família Descripció P.V. IVA P.V.P 
 Estoig per ulleres Palau Güell, rosa 20,66 € 21% 25,00 € 
 Funda bolígraf signatura Gaudí 13,22 € 21% 16,00 € 
 Obridor Drac Parc Güell 11,57 € 21% 14,00 € 
 Obridor imant edificis Gaudí 3,72 € 21% 4,50 € 
 Obridor imant Punt de trobada 3,72 € 21% 4,50 € 
 Mug xemeneies Palau Güell 5,79 € 21% 7,00 € 
 Setrill modernista 5,79 € 21% 7,00 € 
 Estoig per ulleres, trencadís 9,92 € 21% 12,00 € 
 Estoig per ulleres, espiral 9,92 € 21% 12,00 € 
 Funda passaport Palau Güell, groga 16,53 € 21% 20,00 € 
 Funda passaport Palau Güell, rosa 16,53 € 21% 20,00 € 
 Targeter Palau Güell, negre 14,05 € 21% 17,00 € 
 Targeter Palau Güell, marró 14,05 € 21% 17,00 € 
 Targeter Palau Güell, taronja 14,05 € 21% 17,00 € 
 Mug Barcelona, negre 5,79 € 21% 7,00 € 
 Mug Barcelona, blanc 5,79 € 21% 7,00 € 
 Ventall Palau Güell 1,24 € 21% 1,50 € 
ALTRES Fulles de xocolata 70% cacau 3,64 € 10% 4,00 € 
 Fulles de xocolata amb llet 3,64 € 10% 4,00 € 
 Ametllons 7,27 € 10% 8,00 € 
 Xocolatina 70% cacau, 18 grs. 0,45 € 10% 0,50 € 
 Xocolatina 50% cacau, 18 grs. 0,45 € 10% 0,50 € 
 Xocolatina amb llet, 18 grs. 0,45 € 10% 0,50 € 
 Xocolatina blanca, 18 grs 0,45 € 10% 0,50 € 
 Ametllons capsa petita 3,64 € 10% 4,00 € 
 Fulles xocolata blanca amb maduixa 5,45 € 10% 6,00 € 
 Caixa mints Palau Güell, xemeneia verda 2,73 € 10% 3,00 € 
 Caixa mints Palau Güell, mosaics 2,73 € 10% 3,00 € 
 Caixa regalèssia Palau Güell, xemeneia 

espiral 
2,73 € 10% 3,00 € 

INFANTIL Quadern amb pintures Palau Güell 9,92 € 21% 12,00 € 
 Llibreta per acolorir Gaudí 4,13 € 21% 5,00 € 
 Barcelona colors 9,05 € 21% 10,95 € 
 Peix vitrall Palau Güell 14,88 € 21% 18,00 € 
 Gatet Palau Güell 14,88 € 21% 18,00 € 
 Chimigüell verd 20,66 € 21% 25,00 € 
 Chimigüell taronja 20,66 € 21% 25,00 € 
 Chimigüell espiral 20,66 € 21% 25,00 € 
 Pack-2 clips Palau Güell 4,96 € 21% 6,00 € 
 Fermall Palau Güell 5,79 € 21% 7,00 € 
 Estoig Palau Güell 7,44 € 21% 9,00 € 
 Moneder Palau Güell 7,44 € 21% 9,00 € 
 Necesser Palau Güell 8,26 € 21% 10,00 € 
 Mini-chimiguell verd 11,57 € 21% 14,00 € 
 Mini-chimiguell espiral 11,57 € 21% 14,00 € 
 Pitet PG 9,92 € 21% 12,00 € 
 Drac Parc Güell 7,44 € 21% 9,00 € 

 
Per la diada de Sant Jordi, s'aplicarà un 10% de descompte en els llibres venals, d'acord amb el que 
s'estableix a l'article 11 de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques. 
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GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 

 
TAXES 

 
SERVEIS I ACTIVITATS  

  EUR 
I. Serveis de reproducció de la informació de publicacions oficials 

Preu per cada plana  0,10 
     

PREUS PÚBLICS 
 
I. Venda de publicacions en format paper   

  EUR 
1. Col·lecció Estudis   

Sèrie:   
Benestar Social  9,62 
Desenvolupament Econòmic  9,62 
Educació  9,62 
Esports  9,62 
Govern Local  9,62 
Igualtat i Ciutadania  9,62 
Medi Ambient  9,62 

Recursos Culturals  9,62 
Salut Pública  9,62 
Territori  9,62 
   

2. Col·lecció Documents de Treball   
Sèrie:   
Benestar Social  4,81 
Desenvolupament Econòmic  4,81 
Educació  4,81 
Esports  4,81 
Govern Local  4,81 
Igualtat i Ciutadania  4,81 
Medi Ambient  4,81 
Recursos Culturals  4,81 
Salut Pública  4,81 
Territori  4,81 
   

3. Altres publicacions   
Tipus Format Enquadernació  
Llibres de Sant Jordi 25x18 cm cartoné 17,31 
Catàlegs del CCCB 24x18 cm rústica 14,42 
Catàlegs d’exposicions 24x17 cm rústica 4,81 
Contes de biblioteques 17x12 cm cartoné 0,96 
Xara i Pau 27x23 cm grapat 2,88 
Llibres Caixa 21x22 cm rústica 14,42 
Palau Güell 25x18 cm cartoné 19,23 
Guies Palau Güell 21x15 cm rústica 4,81 
Casa Serra 21x21 cm rústica 9,62 
 
Mapes 

   

1:150.000 24x14 cm plegat 4,96 
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1:350.000 11x8 cm plegat 2,48 
 
4. Llibres no editats per la Diputació de Barcelona 

  

Els llibres no editats per la Diputació de Barcelona els és 
d’aplicació la normativa que es recull a la Llei 10/2007, de 22 de 
juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, en especial la 
que regula el preu fix, article 9, les exclusions al preu fix, article 
10 i les excepcions al preu fix, article 11. 
 

  

5. Diverses publicacions editades entre els anys 1950 i 2009  
  

1. Preu de venda   
   

CODI ANY TÍTOL EUR 
13638 1950 Deputació del General de Catalunya en los siglos XV y XVI, la 9,62 
13239 1964 Miscelánea en homenaje al Abate Henri Breuil, 1877-1961 4,81 
13245 1974 Miscelánea arqueológica: XXV Aniversario de los cursos 

internacionales de prehistoria i arqueología de Ampurias, 1947-
1971 

4,81 

13343 1984 Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 45-
46 (1983-1984) 

4,81 

13630 1986 Passió i mite a l'esport: Un viatge artístic i literari per la Catalunya 
contemporània 

9,62 

13603 1987 Joventut a Catalunya al segle XX, la: Materials per a una història 4,81 
13950 1987 Col·lecció de facsímils dels fons documentals: La Sirena. Cinc 

escenògrafs catalans. L'Auca del senyor Esteve. La almoneda del 
diablo. Joan Morales 

24,04 

13240 1989 Restos humanos de Orce y Cueva Victoria, los 4,81 
13344 1989 Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 47 

(1985) 
4,81 

13211 1990 Història monetària catalana : La moneda catalana local, s. XIII-
XVIII 

4,81 

14024 1990 Ciutat de la sal, la: Pla especial de protecció i millora de la 
muntanya de sal de Cardona i de la vall salina / La ciudad de la sal: 
Plan especial de protección y mejora de la montaña de sal de 
Cardona y del valle salino 

9,62 

14168 1990 Institut del Teatre, 1913-1988, l': Història gràfica 14,42 
13582 1991 Parcs naturals de Barcelona: Un passeig 4,81 
13584 1991 Parques naturales de Barcelona: Un paseo 4,81 
13203 1992 Adrià Gual: Mitja vida de modernisme 14,42 
13318 1992 Paleontologia i evolució, núm. 24-25 (1992) 9,62 
13990 1992 Escola de bibliotecàries, 1915-1939 4,81 

13345 1993 Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 48-
50 (1986-1989) 

4,81 

14034 1993 Obra feta: Intervenció arquitectònica en el patrimoni d'ús públic de 
la Diputació de Barcelona, 1986-1992 

9,62 

14924 1993 Empúries: Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, núm. 48-
50 (1986-1989) 

4,81 

13355 1994 Piano Santos Piano 19,23 
9689 1995 Segle del cinema, el 14,42 
9737 1995 Paleontologia i evolució, núm. 26-27 (1993) 9,62 

11219 1995 Cartografia mallorquina 14,42 
9591 1997 Paleontologia i evolució, núm. 28-29 (1995) 9,62 
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9705 1997 Lisboes de Pessoa, les 14,42 
10400 1998 Artefactes parateatrals: Tradició, innovació 9,62 
12647 1998 Bertolt Brecht: Teatre complet: La Bíblia. Baal. Timbals a la nit. El 

casament. El captaire o el gos mort. Qui expulsa un dimoni. Lux in 
tenebris. La pesca. Prada. A la jungla de les ciutats. Vida d'Eduard 
II d'Anglaterra. Home per home. L'òpera de tres rals. Ascens i 
cauguda de la ciutat de Mahagonny 

14,42 

12597 1999 Món tv: La cultura de la televisió 14,42 
12604 1999 Paleontologia i evolució, núm. 30-31 (1997) 9,62 
14381 1999 Cosmos: Del romanticismo a la vanguardia, 1801-2001 14,42 
17167 2000 Restauració monumental a Catalunya, segles XIX-XX: Les 

aportacions de la Diputació de Barcelona 
14,42 

20497 2001 Escrits de Jeroni Martorell i Terrats (fins al 1914) ; Exhumació, 
estudi i inhumació definitiva de les restes de Ramon Vila Capdevila 
; Conferències ; Treballs de recerca / Escritos de Jeroni Martorell i 
Terrats (hasta 1914) ; Conferencias ; Trabajos 

9,62 

23891 2002 I Biennal de la restauració monumental: L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), del 23 al 26 de novembre del 2000 

4,81 

24970 2002 Joglars, els: Espais 4,81 
25059 2002 Història dels hospitals de Catalunya : Els hospitals del Vallès i del 

Maresme 
4,81 

25629 2003 Cartografia de la província de Barcelona, 1833-2000 9,62 
26524 2003 Artistes plàstics de l'EADAG, els 4,81 
27322 2003 Formes urbanes del litoral català, les 4,81 
27635 2003 Feliu Formosa: Teatre i paraula 9,62 
28218 2003 De la terra al rebost: Un passeig gastronòmic per la província de 

Barcelona 
14,42 

28706 2003 Jirí Kylián: Somniador de danses 9,62 
35849 2006 Territori dels geòmetres, el: Cartografia parcel·lària dels municipis 

de la província de Barcelona, (1845-1895) 
24,04 

36421 2006 Urbanitzacions a la província de Barcelona, les: Localització i 
característiques dels sistemes de baixa densitat residencial 

14,42 

37134 2007 Història de la Diputació de Barcelona, 1812-2005 24,04 
37766 2007 Història de les carreteres del territori de Barcelona 24,04 
38562 2007 Santiago Rusiñol: L'artista total 24,04 
40549 2008 Història de les carreteres de la província de Barcelona 24,04 
40573 2008 Historia de las carreteras de la provincia de Barcelona 24,04 
42963 2008 Ponts de la província de Barcelona: Comunicacions i paisatge 24,04 
43822 2008 Sant Llorenç del Munt 24,04 
43741 2009 Modernismo en torno a Barcelona: Arquitectura y paisaje 24,04 
46127 2009 Modernisme a l'entorn de Barcelona: Arquitectura i paisatge 24,04 

   
II. Venda de publicacions en format electrònic  EUR 

   
1. Col·lecció Estudis   

Sèrie:   
Benestar Social  3,39 
Desenvolupament Econòmic  3,39 
Educació  3,39 
Esports  3,39 
Govern Local  3,39 
Igualtat i Ciutadania  3,39 
Medi Ambient  3,39 
Recursos Culturals  3,39 
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Salut Pública  3,39 
Territori  3,39 

   
2. Col·lecció Documents de Treball   

Sèrie:   
Benestar Social  3,39 
Desenvolupament Econòmic  3,39 
Educació  3,39 
Esports  3,39 
Govern Local  3,39 
Igualtat i Ciutadania  3,39 
Medi Ambient  3,39 
Recursos Culturals  3,39 
Salut Pública  3,39 
Territori  3,39 

 
A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent 
 
EXEMPCIONS: 
 
Restaran exemptes del pagament del preu públic per l’adquisició de les col·leccions Estudis i 
Documents de Treball en format digital i en format paper quan: 
 

1- El destinatari del servei sigui un ens de l’Administració local de la província de 
Barcelona. 

2- El destinatari del servei sigui una biblioteca de la xarxa de biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. 

3- Els destinataris del servei siguin universitaris i estudiants. 
 
Aquestes exempcions no seran aplicables als preus públics de l’apartat 3 i 4 de l’epígraf I. 
Venda de publicacions en format paper, que corresponen a “Altres Publicacions” i “Llibres no 
editats per la Diputació”, respectivament. 
 

SERVEI BUTLLETÍ OFICIAL PROVÍNCIA BARCELONA I ALTRES PUBLICACIONS 
OFICIALS 

 
TAXES 

 
SERVEIS I ACTIVITATS  
 
I. Serveis prestats pel Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions 
Oficials 
 
La base imposable es determina en la publicació d’anuncis i edictes per l’extensió del text, el tipus 
d’anunci, el tipus d’anunciant i per la tramitació ordinària, urgent o edició exprés. 
 
La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud de la inserció de l’anunci i/o del servei d’edició exprés, 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 
 
Els textos a publicar es tramiten pel servei d’edició exprés, amb independència del seu caràcter gratuït o 
de pagament, quan l’anunciant sol·licita la publicació per a:  
 

 el dia hàbil següent a la data de recepció, 

 el dia hàbil següent a la data de pagament en el cas d’insercions de pagament previ, 
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1. Tarifes de caràcter general   
  EUR 
Tramitació ordinària, per caràcter  0,04  
Import mínim d’una publicació  80,00    
Import màxim d’una publicació 
Tramitació urgent, per caràcter 

 1.000,00 
 

0,07 
Import mínim d’una publicació 
Import màxim d’una publicació 

 100,00 
2.000,00 

 
2. Tarifes bonificades 
 

  

1. En les insercions que provenen d’ens que pertanyen a l’Administració local de 
l’àmbit de la província de Barcelona, s’apliquen les següents tarifes: 
 

  

Preu fix per anunci:  80,00 
Preu fix per anunci d’inserció urgent: 
 

 100,00 

2. No obstant l’apartat anterior, en el cas d’insercions que provenen dels 
ajuntaments de la província de Barcelona, el preu dels anuncis s’estableix segons 
la seva capacitat pressupostària en relació als trams següents: 

  

 
Capacitat pressupostària Tramitació ordinària Tramitació urgent 

Preu fix per anunci Preu fix per anunci 
Fins a 3.000.000 EUR   0,00  EUR     0,00  EUR 
Més de 3.000.000 fins a 6.000.000 EUR 50,00  EUR   75,00  EUR 
Més de 6.000.000 fins a 12.000.000 EUR 60,00  EUR   85,00  EUR 
Més de 12.000.000 fins a 30.000.000 EUR 70,00  EUR   90,00  EUR 
Més de 30.000.000 EUR 80,00  EUR 100,00  EUR 
 
Les tarifes per capacitat pressupostària s’apliquen d’ofici, segons les dades dels pressupostos dels 
ajuntaments de la província de Barcelona referents a l’any anterior al de la liquidació de la taxa. Aquesta 
informació és de caràcter i aplicació anual. Els ajuntaments notificaran al BOPB l’import del seu 
pressupost liquidat quan aquest impliqui un canvi entre aquests trams. 
 
No s’apliquen les tarifes bonificades quan el cost de la inserció sigui repercutible a un tercer, hi hagi 
interessat, beneficiari o adjudicatari en el procediment, o aquest s’hagi incoat per un particular. Quan 
s’hagi sol·licitat la inserció mitjançant el servei d’edició exprés, a aquestes tarifes s’hi afegiran les 
corresponents a aquest servei d’edició. 
 
3. Servei d’edició exprés, a afegir sempre a la tarifa aplicable de caràcter general o bonificada: 
 

EUR 
Tramitació, per caràcter   0,12  
Import mínim d’una publicació 
Import màxim d’una publicació 

 200,00 
3.000,00 

   
Treballs de caràcter especial 
 
En qualsevol cas, i prèvia valoració justificada, el Servei del BOPB i altres Publicacions Oficials es 
reserva la facultat de dictaminar la impossibilitat de procedir a la publicació en la data demanada per 
part de l’anunciant, per als casos en què la complexitat de l’anunci comporti la impossibilitat de publicar-
lo en el termini sol·licitat. 
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Pagament 
 
Estan subjectes al pagament de la taxa les publicacions següents: 
 

a) Els anuncis publicats a instància de particulars. 
b) Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes, d’acord amb el que estableix la 

legislació específica. 
c) Els anuncis oficials de l’Administració de justícia a instància de particulars. 
d) Els anuncis, el cost dels quals sigui repercutible als interessats segons les disposicions 

aplicables. 
e) Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament d’una taxa, preu públic o 

un altre tipus de drets econòmics. 
f) Els anuncis que puguin reportar, directament o indirectament, un benefici econòmic al 

remitent o sol·licitant, o tinguin contingut econòmic. 
g) Els anuncis que puguin o hagin de publicar-se, a més a més, en un mitjà de 

comunicació escrit diari segons disposició legal o reglamentària. 
 
Les publicacions al BOPB que no estiguin exemptes són de pagament previ a la inserció, exceptuant les 
que tinguin domiciliat el pagament en un compte corrent d’un establiment bancari. 
 
Si, transcorreguts tres mesos des de la data de notificació de la liquidació, no s’ha ingressat l’import de 
la taxa, la sol·licitud d’inserció s’anul·larà d’ofici. 
 
En general, per als serveis prestats per la inserció d’anuncis al BOPB, el pagament de la taxa s’abona 
mitjançant domiciliació bancària sol·licitada pels subjectes passius. 
 
El pagament de les quotes no domiciliades es pot realitzar per qualsevol dels mitjans admesos a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Exempcions 
 
1. Estan exempts del pagament de la taxa per la publicació d’anuncis, segons la Llei 5/2002, de 4 
d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies: 
 

a) La publicació de disposicions i resolucions d’inserció obligatòria, sempre que no es 
publiquin a instància de particulars. 

b) Els edictes i anuncis de jutjats i tribunals, quan la inserció sigui ordenada d’ofici. 
c) Les citacions per ser notificades per compareixença en els procediments de recaptació dels 

tributs o exaccions parafiscals, en els casos en què, intentada la notificació a l’interessat o 
representant per part de l’Administració tributària o entitats i corporacions de dret públic a 
les quals correspon la seva recaptació, aquesta no hagi estat possible. 

d) Altres anuncis oficials d’inserció obligatòria, no compresos entre les publicacions subjectes 
al pagament de les taxes. 

 
2. Les insercions de la pròpia Diputació, estan exemptes de pagament sempre i quan no siguin 
repercutibles a tercers, segons les disposicions aplicables. 
 
3. L’establiment del servei d’edició exprés no està subjecte a cap tipus d’exempció ni bonificació. 
 
Còmput de terminis 
 
Segons l’establert en la Llei 5/2002, de 4 d’abril, de butlletins oficials de les províncies i en el Reglament 
de gestió del BOPB, la publicació dels anuncis es realitza, amb caràcter general, en el termini de 15 dies 
hàbils posteriors al pagament de la taxa corresponent, cas que aquesta sigui procedent o, en el seu 
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defecte, a comptar des de la recepció de l’ordre d’inserció a les oficines del BOPB. Si la publicació es 
declara de tramitació urgent per l’autoritat competent de l’òrgan remitent, el termini màxim de publicació 
és de 6 dies hàbils posteriors a la recepció de l’ordre d’inserció o al pagament de la taxa quan 
correspongui. 
 
L’hora de tancament de l’edició del BOPB, per al còmput dels terminis per a la publicació dels anuncis, 
és les 13.00 hores dels dies d’edició, segons l’establert en el Reglament de gestió del BOPB. 
 
Als efectes de l’establert en l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte que el butlletí s’edita de dilluns a 
divendres, excepte els festius. 
 
Convenis de col·laboració 
 
Per tal de facilitar la liquidació i pagament de la taxa, a l’empara del que preveu l’article 12 de la Llei 
5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels butlletins oficials de les províncies, la Diputació de Barcelona pot 
aprovar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions públiques i amb 
persones físiques o jurídiques que, en l’exercici de la seva activitat professional o mercantil legalment 
autoritzada, realitzin habitualment la presentació, la gestió i el pagament d’insercions per compte dels 
seus clients o representants. 

 
OFICINA D’ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS 

 
TAXES 

 
DOMINI PÚBLIC  
 
I. Utilització d’espais    
  EUR 
1. Pati Manning   

1.1. Claustre:   
- Per acte:   

Cerimònia religiosa o altra activitat en dies 
laborables 

 124,00 

Cerimònia religiosa en dissabtes, diumenges i 
festius amb accés per la porta principal 

  
140,00 

- Per mitja jornada   
Altres tipus d’activitats  260,00 

- Per dia:   
Altres tipus d’activitats  552,00 

1.2. Aula I:   
- Mitja jornada (matí o tarda)  131,00 
- Una jornada   261,00 

1.3. Aula II:   
- Mitja jornada (matí o tarda)  131,00 
- Una jornada   261,00 

1.4. Auditori amb traducció simultània:   
- Mitja jornada (matí o tarda)  196,00 
- Una jornada   392,00 

1.5. Plató   
- Mitja jornada (matí o tarda)  169,00 
- Una jornada   339,00 
   

- La taxa corresponent a l'ús de cada espai inclou el seu propi equipament. 
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- Els imports corresponents a les activitats detallades en aquest epígraf, no inclouen les despeses que 
es puguin causar per vigilància, assegurances, assistència tècnica, neteja o altres conceptes, 
especialment quan hi concorri la nocturnitat, les quals van a càrrec del sol·licitant, segons el detall que 
se li lliura en protocol ad hoc. 
 
- L’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals pot denegar les sol·licituds d’utilització d’espais si les 
activitats no són congruents amb les finalitats de la Diputació de Barcelona o són incompatibles amb 
el seu funcionament ordinari, o discriminen per contingut o dret d’accés per causa de gènere, raça, 
cultura o religió. 
 
Exempcions de pagament i bonificacions per a la utilització d’espais: 

- Estan exemptes de pagament de la taxa les entitats amb seu al recinte o edificis corporatius 
quan tinguin reconegut per conveni de col·laboració el dret d’ús. No cal autorització expressa. 

- Estan exempts de pagament de la taxa els organismes autònoms i les entitats públiques 
empresarials de la Diputació de Barcelona. Així mateix estan exemptes de pagament aquelles 
activitats d’alt interès institucional que es justifiquin per l’àmbit de Cultura. 

- Les institucions o entitats sense afany de lucre, sempre que acreditin documentalment 
 aquesta condició, quan tinguin el suport d’alguna Àrea corporativa i la seva activitat sigui 
congruent amb la finalitat de la Diputació de Barcelona, tenen una bonificació del 50% de la taxa 
establerta prèvia apreciació del Cap de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals. 

 
Les bonificacions no són acumulables. 
 
En cap cas s’autoritza la utilització d’espais per activitats amb finalitats comercials o de promoció de 
productes. 
 
En el supòsit d’exempció o bonificació en l’import de la taxa establerta, van a càrrec del sol·licitant 
totes les despeses addicionals que es puguin generar per vigilància, assistència tècnica, neteja, 
personal de suport i altres, segons detall que es presenta en el protocol a signar.  
 
SERVEIS I ACTIVITATS 
 

  

I. Drets de reproducció de documents i béns   
  EUR 
1. Transmissions, enregistraments, impressions o fotografies fetes a 

l’edifici o al recinte de domini públic, però amb efectes a fora 
  

1.1. Dret a fotografiar:   
- Per hora de treball  114,00 

1.2. Dret de filmar:   
- Utilització de qualsevol espai per a filmar amb equips 
complexos de filmació (mànegues, càmeres múltiples, 
trens, tràvelings, extres, figurants, atrezzo, llums, etc.), 
tant si és sessió única com en sessions diverses. Per 
hora 

  
 
 
 

338,00 
 
- Excepcionalment les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o 
informatiu, o les que sense tenir aquesta intenció ni una finalitat publicitària tinguin prou valor 
específic per a la divulgació de l'edifici, el recinte o l’activitat, poden ser gratuïtes. 
 
Regles: 
 
1a Si no es disposa altrament, els negatius o un exemplar de les cintes o del mitjà reproductiu 
passaran a ser propietat de la Diputació, la qual se’n reserva l’explotació en tots els sentits, llevat de 
l’estricta utilització autoritzada. Els negatius es lliuren al servei instal·lat a l’edifici del recinte 
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corresponent.  
 
2a Quan el beneficiari no pertany a la UE, s’aplicarà sempre la regla anterior, si no consta que sigui 
una biblioteca pública, un museu adscrit a l’Internacional Council of Museums (ICOM) o una institució 
cultural de prestigi reconegut.  
 
3a S’aplicarà una reducció del 50% en cas de treballs d’interès cultural degudament justificat. 
 
4a Els imports corresponents a les activitats detallades als epígrafs anteriors, no inclouen les 
despeses que es puguin causar per vigilància, assegurances, assistència tècnica, neteja, o altres 
conceptes, especialment quan hi concorri la nocturnitat, les quals van a càrrec del sol·licitant, segons 
el detall que se li lliura en protocol ad hoc. 
 
5a En cas de sol·licituds d’entitats i institucions sense afany de lucre, i institucions culturals i socials 
per a la realització d’activitats científiques, acadèmiques o de divulgació cultural, la utilització pot ser 
gratuïta, sempre amb l’autorització del director de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals. 
   
II. Serveis de reproducció de documentació   
  EUR 
1. Fotocòpies   

1.1. Blanc i negre de documents per a estudis i treballs. Per 
unitat DIN A-4 

  
0,06 

1.2. Blanc i negre de documents per a estudis i treballs. Per 
unitat DIN A-3 

  
0,12 

 
PREUS PÚBLICS 

 
I. Cursets i seminaris    
  EUR 
1. Jornades, seminaris, taules rodones, conferències i cursos de 

formació i reciclatge de naturalesa cultural, en matèria sòcio-
assistencial i altres, per hora 

  
 

9,00 
   
2. Seminaris, tallers i cursos de formació i reciclatge de naturalesa 

cultural, adreçats als tècnics municipals de cultura de la 
província de Barcelona, d’una durada superior a les vuit hores, 
per hora 

  
 

7,00 

 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES 

 
TAXES 

 
SERVEIS I ACTIVITATS 
 
I. Serveis de préstec interbibliotecari     
  EUR 
1. Sol·licitud i obtenció de documents   

1.1. Despeses de transport per cada sol·licitud  1,50 
Aquesta taxa no serà exigible per a sol·licituds realitzades a un 
bibliobús 

  

   
II. Servei de carnet de biblioteca     
   
1. Obtenció del duplicat del carnet de biblioteca   
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1.1.Despeses d’expedició de cada carnet duplicat 
Aquesta taxa no serà exigible quan es justifiqui documentalment la 
sostracció del carnet de biblioteca 

 
 

1,00 

 
III. Serveis de reproducció de documentació   

  

   
1. Servei d’obtenció d’imatges digitals del Dipòsit digital   

1.1. Reproducció d’imatges digitals d’alta resolució   1,00 
 

PREUS PÚBLICS 
 

I. Serveis de consulta a Internet     
  EUR 

1. Impressió de fulls, per unitat   
1.1. En negre 

1.1.1. DIN A4 
1.1.2. DIN A3 

  
0,10 
0,25 

1.2. En color   

1.2.1. DIN A4  0,40 

1.2.2. DIN A3 
 

 0,75 

2. Suports per a la gravació d’informació de les consultes a través 
d’internet: 

  

2.1. Gravació en CD, per unitat 
2.2. Gravació en memòria USB, per memòria 

 

 0,50 
3,00 

3. Escolta d’informació    

3.1. Subministrament auriculars  2,00 

   

II. Venda de llibres obsolets     
   

1.1. Llibres de format estàndard i àlbums il·lustrats per a 
infants 

  
5,00 

1.2. Llibres de butxaca i llibres per a infants  3,00 
   

III.- Venda d’altres materials obsolets   

   

1.1. Revistes  1,00 

1.2. CD  3,00 

1.3. DVD  3,00 

   

IV. Venda de productes promocionals de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals   

  

   

1.1. Samarretes promocionals  10,00 
1.2. Bosses promocionals  1,50 

   

Aquests preus públics porten l’IVA inclòs 
 

  

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS 
TAXES 
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SERVEIS I ACTIVITATS  
  EUR 
I. Drets d’examen 
 

  

Convocatòries corresponents al torn lliure de l’Oferta Pública 
d’Ocupació, d’aplicació als processos selectius per a la provisió de 
places dels grups de classificació A, B, C, D i E que integren la 
plantilla fixa de personal funcionari i laboral de la Corporació i dels 
seus organismes autònoms. 

  
 
 
 

5,00 
 

- Gaudeixen d’exempció les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o situació 
anàloga de pobresa. 
 
- Les Bases generals dels processos selectius podran fixar un procediment específic per al pagament 
de la taxa. 
 
- La falta de pagament dins el termini fixat significa a tots els efectes que es desisteix de la sol·licitud 
presentada. 
 
- En el supòsit que la persona interessada no fos admesa en el procés selectiu, l'import de la taxa es 
podrà retornar prèvia petició expressa d'aquesta. 

 
SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA  

 
TAXES 

 
I. Utilització de caràcter ocasional dels béns de domini públic que es relacionen 
 
 Per hora 

EUR 
Per dia 

EUR 
1. Recinte Escola Industrial   

1.1. Edifici El Vagó   
- Despatxos (capacitat fins a 10 persones) 9,01 58,74 
- Sales petites (capacitat fins a 20 persones) 29,35 175,07 
- Sala mitjana (capacitat fins a 50 persones) 34,99 221,43 
- Sala d’actes (capacitat fins a 110 persones) 81,92 519,42 

1.2. Edifici del Rellotge   
- Pati central  2.423,50 
Si només es lloga mig dia, es cobra el 50% de l’import   
- Sala de reunions planta baixa (fins a 14 persones) 29,35 175,07 

1.3. Edifici 25   
- Sala Vidrieres (capacitat fins a 16 persones) 29,35 175,07 
- Aules petites (capacitat fins a 20 persones) 29,35 175,07 
- Aules mitjanes (capacitat fins a 50 persones) 34,99 221,43 
- Aula gran (capacitat fins a 84 persones) 70,02 443,97 
- Aula S7 (capacitat fins a 110 persones) 81,92 519,42 

1.4. Edifici 14   
- Aula 1 (capacitat fins a 24 persones) 34,99 221,43 
- Aula 2 (capacitat fins a 18 persones) 29,35 175,00 

   
2. Recinte Maternitat   

2.1. Pavelló Garbí. Sala gran (capacitat fins a 50 persones) 34,98 221,43 
   
3. Recinte Mundet   
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3.1. Edifici Serradell-Trabal   
- Sales mitjanes (capacitat fins a 45 persones) 34,99 221,43 
- Sala gran (capacitat fins a 91 persones) 70,02 443,97 

3.2. Pavelló Nord – Sala annexa (capacitat fins a 35 persones) 34,99 221,43 
3.3. Pavelló Migjorn   

- Sala polivalent (capacitat fins a 54 persones) 70,02 443,97 
- Sala d’actes (capacitat fins a 152 persones) 81,92 519,42 
- Despatxos (capacitat fins a 10 persones) 9,01 58,74 

   
4. Espai Francesca Bonnemaison   

4.1. Aules   
- petites 46,30 --- 
- grans 70,01 --- 

4.2. Sales:   
-.La Cuina   

• sala (capacitat fins a 135 persones) 92,36 575,69 
• escenari: muntatge o preparació espectacles 23,71 --- 

- La Sala   
• sala (capacitat fins a 268 persones) 223,79 1.676,78 
• escenari: muntatge o preparació espectacles 58,74 --- 

4.3. Terrassa 250,78 1.878,74 
 
5. Edifici Londres 55-57 

  

- Despatx (capacitat fins a 8 persones) 9,01 58,74 
- Sala mitjana (capacitat fins a 30 persones) 34,98 221,43 

   
6. Aparcament de vehicles al recinte Torribera   

- Primera hora gratuïta  
- Cada hora d’excés o fracció d’hora 0,75  
- En el cas de pèrdua de tiquet  4,20 
Abonaments:   
Vehicles de quatre rodes   

- mensual  10,60 
- anual  84,75 

Motocicletes   
- mensual  5,30 
- anual  42,35 

   
7. Superfícies exteriors dels recintes a partir de 1.000 m

2
 100,00 711,24 

   
Supòsits de no subjecció a les taxes establertes per a la utilització d’espais 
 
No estan subjectes a taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar l’autorització corresponent: 
   
a) Les entitats amb seu als recintes o edificis de la Diputació de Barcelona que per conveni tinguin 

reconegut el dret d’ús dels espais del recinte o edifici en el qual estan ubicats. 
b) Els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials de la Diputació de Barcelona. 
c) La utilització d’espais per part d’entitats públiques i/o persones físiques o jurídiques alienes a la 

Diputació de Barcelona, per a la realització d’activitats coorganitzades per la Corporació o que disposin 
del suport institucional acreditat mitjançant el corresponent informe justificatiu. 

d) Els sindicats amb representació a la Diputació de Barcelona, per a realitzar l’activitat sindical pròpia de 
la corporació. 

e) L’aparcament al recinte Torribera dels següents vehicles: 
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- Els vehicles corporatius i els oficials autoritzats. 
- Els vehicles privats autoritzats per raons d’interès públic. 
- Els vehicles de servei públic (ambulàncies, bombers, taxis en servei, vehicles de protecció civil, 

vehicles dels cossos de seguretat, etc.). 
- Els vehicles els conductors dels quals tinguin reconegut el dret a la targeta d’aparcament de 

vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, i així ho acreditin documentalment. 
- Les bicicletes. 
- Els vehicles dels treballadors de les entitats amb centre de treball al recinte que tinguin reconegut 

aquest dret. 
- Els vehicles dels empleats públics de la corporació autoritzats. 

 
SERVEIS I ACTIVITATS 
 
I. Realització de sessions fotogràfiques i de filmació  
 Preu hora EUR 
Sessions fotogràfiques i de filmació, i enregistraments televisius de caràcter 
informatiu, publicitari o comercial que es facin amb finalitat lucrativa i amb 
equips complexos (mànegues, càmeres múltiples, trens, tràvelings, extres, 
figurants, attrezzo, focus,...) 

 
 
 

305,78 
   
Supòsits de no subjecció a taxa per a la realització de sessions fotogràfiques i de filmació 
 
No estan subjectes a taxa, amb independència de l’obligació de sol·licitar l’autorització corresponent: 
 

a) Els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials de la Diputació de Barcelona. 
b) La realització de sessions fotogràfiques i de filmació per part d’entitats públiques i/o persones 

físiques o jurídiques alienes a la Diputació de Barcelona en activitats coorganitzades per la 
Corporació o que disposin del seu suport institucional acreditat mitjançant el corresponent informe 
justificatiu. 
 

II. Serveis associats a la utilització d’espais   
   
 Per hora 

EUR 
Per dia 

EUR 
1. Equipament no inclòs a l’espai cedit   

- Per aparell: 2,82 29,35 
2. Servei de suport tècnic audiovisual (per persona)   

- Horari diürn 22,78 --,-- 
- Horari nocturn 26,38 --,-- 
- Horari festiu 26,38 --,-- 

3. Serveis de caràcter extraordinari   
- Auxiliar de sala o subaltern  13,44 --,-- 
- Seguretat (per persona) 16,75 --,-- 

4. Servei de neteja   
- Neteja d’edificis 14,54 --,-- 
- Neteja d’exteriors 16.82 --,-- 
   

Es considera que l’horari de la neteja és diürn o nocturn segons allò establert en el conveni del sector de 
la neteja. 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 

 Les tarifes de les taxes de la Subdirecció de Logística inclouen la utilització de l’espai, l’ús 
del seu equipament i la prestació dels serveis de seguretat, de personal auxiliar de sala i de 
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personal subaltern de caràcter habitual en la franja d’horari ordinari del centre o recinte. 
Quan per les característiques de la utilització de l’espai i de l’activitat que s’hi hagi de dur a 
terme sigui necessari un increment de personal per a la prestació d’aquests serveis, l’import 
corresponent ha d’anar a càrrec de l’usuari, d’acord amb les tarifes establertes. 
 
Si la utilització de l’espai i les prestacions d’aquests serveis es fan fora de l’horari ordinari, 
s’ha d’aplicar un recàrrec del 25% sobre l’import de les tarifes establertes. 
 
L’usuari s’ha de fer càrrec de qualsevol altra despesa derivada de l’activitat realitzada en 
l’espai sol·licitat i del restabliment de les condicions inicials de l’espai; com també, del 
subministrament d’equipament específic, de la prestació dels serveis de neteja i del suport 
tècnic audiovisual o de caràcter extraordinari. 
 

 Amb antelació a l’ús de l’espai, es pot exigir un dipòsit en metàl·lic del 20% del pressupost 
total, el qual es descomptarà de la liquidació final. 
 

 Els sol·licitants de targetes d’abonament d’aparcament del recinte Torribera han de deixar 
en dipòsit 3,55 euros en garantia de la devolució de la targeta. Quan hagi caducat el període 
de validesa de l’abonament, hi ha un termini de dos mesos per retornar la targeta i recuperar 
el dipòsit. Transcorregut aquest període, es considerarà extingit el dret a recuperar la 
garantia dipositada. 
 
En cas de pèrdua, deteriorament o destrucció de la targeta d’abonament de l’aparcament 
del recinte Torribera, no es retornarà el dipòsit i caldrà constituir-ne un de nou per a obtenir 
un duplicat. 
 

 Les condicions per a la utilització de caràcter ocasional de les sales de reunions i dels 
espais dels edificis i recintes de la Diputació de Barcelona que gestiona la subdirecció de 
Logística es troben previstes al marc general d’aplicació a la cessió d’ús de caràcter 
ocasional dels espais de la Diputació de Barcelona publicada a la web de la Diputació de 
Barcelona, document en el que consten les referències oportunes a la Ordenança Fiscal 
Reguladora de les Taxes dels Centres Gestors de la Corporació. 
 

OFICINA DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 
 

TAXES 
 

DOMINI PÚBLIC 
  
I. Ocupació del subsòl  

 
1.1. Dipòsit sota el camp de futbol de la Universitat Industrial per a la recollida d’aigües pluvials, 

per any 
 

L’import de la taxa és de 9.015,81 EUR. 
 

1.2. Canalitzacions de cablejat i instal·lacions anàlogues en el subsòl dels diferents recintes i 
finques de la Diputació de Barcelona, per any. 

 
L’import de la taxa és de 43,65 EUR per metre lineal. 

 
GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 

 
PREUS PÚBLICS 
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I. Observatori astronòmic de la Serra de Castelltallat    

  EUR 
1. Preus generals   

1.1. Escoles 
1.1.1. Activitat diürna (1 hora 30 minuts) 
1.1.2. Activitat nocturna (2 hores) 
1.1.3. Activitat “L’Observatori a l’escola” (*) 

  
4,87 

10,74 
8,26 

1.2. De 8 a 12 anys i jubilats 
1.2.1. Activitat especial (30 minuts) 
1.2.2. Activitat diürna (1 hora 30 minuts) 
1.2.3. Activitat nocturna (2 hores) 

  
4,13 
8,84 

10,74 
1.3. Adults 

1.3.1. Activitat especial (30 minuts) 
1.3.2. Activitat diürna (1 hora 30 minuts) 
1.3.3. Activitat nocturna (2 hores) 
1.3.4. Activitat nocturna (6 hores) 
1.3.5. Activitat en exclusivitat (**) 

  
4,13 

10,74 
14,65 
33,88 
12,40 

 
Observacions 

  

(**) Consisteix en la utilització en exclusiva de la instal·lació per 
participar en activitats relacionades amb l’observació de 
l’astronomia. El grup mínim de persones serà de 10 i el preu 
mínim de l’activitat serà de 123,97€. 

  

 
Descomptes del 20% 

  

- (*) Per a grups de més de 20 alumnes   
- Reserves d’activitats per a grups de més de 20 persones   
- Reserves d’activitats realitzades via on-line   
   
A aquests preus públics, caldrà afegir-hi l’IVA corresponent 
 

OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
 

PREUS PÚBLICS 
 
 
I. Serveis del “Cercle de Turisme” 
  EUR 
1. Quota anual  150,00 
   
Descompte del 20% de la quota: (no acumulable) 
- Antics membres de programes de la Gerència de Serveis de Turisme (membres 

donats d’alta a 31 de desembre de 2012). 
- Membres acreditats d’associacions, gremis, institucions o ens amb els quals la 

Gerència de Serveis de Turisme ha signat acords. 
- Empreses participants al Programa de Punts d’Informació Turística o a altres 

programes de qualitat de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de 
Barcelona. 

 

   
Descompte del 20% de la quota (acumulable) 
- Empreses i serveis que participen al projecte del Sistema Integral de qualitat 

Turística en Destinacions i que estan distingides en l’any en curs. 

 

   



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Exempcions de quota: 
- Els membres del Barcelona Province Convention Bureau. 
- Els col·laboradors i convidats del Cercle de Turisme. 

 

   
A aquest preu caldrà afegir l’IVA corresponent   
   
Observacions 
Els membres del Cercle de Turisme que es donin de baixa abans del 30 de juny 
se’ls facturarà només la meitat de la quota. Igualment, aquells membres que es 
donin d’alta amb posterioritat al 30 de juny, només se’ls facturarà la meitat de la 
quota. 

 

   
II. Serveis associats a la participació en les jornades de treball (workshops) 
 

Quota de participació pels associats EUR 

- Workshops amb seu a la província de Barcelona 200,00 

- Workshops amb seu fora de la província de Barcelona 400,00 

Observacions 

Estaran exempts d’aquesta quota els col·laboradors de l’acte ja que la seva contribució serà col·laborar 
en l’organització i la difusió d’aquest esdeveniment. 

Els participants als workshops que siguin membres o col·laboradors del Cercle de Turisme pagaran 
només el 50% de la quota de participació 

A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent 

 
III. Serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció 
 

 EUR 

Import que s’haurà de satisfer per l’assistència a l’esdeveniment. 
 
Aquest preu inclou tenir presència al mostrador, l’obtenció dels passis per 
accedir a la fira i una agenda individual amb un mínim de 5 contactes en el cas 
de fires professionals. 

1.500,00 
 
 
 

Observacions 

És necessari efectuar un dipòsit previ del 25% de l’import dels preus públics 
amb anterioritat a la celebració de l’esdeveniment. 

 

Només poden accedir a aquest servei ens territorials de gestió turística, 
col·laboradors i membres del Cercle de Turisme. 

 

 
A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent 
 

GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPORTS 
 

PREUS PÚBLICS 
 
I. Servei d’instal·lacions esportives    
  EUR 
1. Escola Industrial de Barcelona   

1.1. Inscripció a les sessions d’activitat física de dues hores 
setmanals: 

  

- Per mes  10,00 
   

GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT 
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TAXES 
 
SERVEIS I ACTIVITATS  
 
I. Concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres o instal·lacions en zona de domini 
públic de les vies provincials (trams urbans i no urbans de carretera)  
1. Conduccions en general 
Aquelles permeses per les lleis i que ocupin les vies provincials o les 
seves zones de domini públic, la taxa s’estableix per metre lineal 
d’ocupació, de la manera següent: 

  

a) Conduccions en ponts, per m lineal  126,60 

b) Conduccions subterrànies, per m lineal  31,64 
c) Conduccions aèries, per m lineal  6,33 
En qualsevol cas, el mínim pels apartats b) i c) és  63,29 
   

2. Instal·lació de cartells indicatius i informatius. Els permesos per la 
llei en la zona de domini públic de la via provincial. Per unitat. 

  
               31,64 

   
3. Accessos   

La quantia s’estableix de la manera següent:   
a) En supòsits d’accessos que tinguin fins a 4 metres 

d’amplada 
  

50,63 
b) En accessos superiors 4 metres d’amplada, per m lineal 

d’ocupació de la cuneta 
  

18,99 
   

- La superfície de la zona de domini públic que s’ocupi amb els carrils d’acceleració o desacceleració no 
està subjecta al pagament perquè es considera millora permanent per al trànsit de la carretera. 
   
4. Resta d’obres, activitats o actuacions 

En la resta d’obres, activitats o actuacions compatibles amb la 
llei, en què s’ocupi la via provincial o la seva zona de domini 
públic, la taxa es determina per la quantitat de  m

2 
ocupats. Per 

m
2 

 

  
 
 
 

12,66 

5. Ocupacions temporals i reduccions   
5.1. Ocupacions temporals de la via provincial o de la seva 

zona de domini públic en els supòsits que aquesta sigui 
permesa. La taxa queda fixada sobre la base del temps 
que comporti l’ocupació. S’assenyala la quantitat de 
48,08 EUR com a mínim per a tots els casos, que 
s’incrementarà en 12,02 EUR per cada hora d’ocupació 
o fracció. 
Si l’activitat que comporta l’ocupació no produeix cap 
benefici econòmic per al seu sol·licitant, no està 
subjecta al pagament. 

  

5.2. Reducció per desistiment o renúncia del sol·licitant  50,63 
 
II. Concessió d’autoritzacions per a la realització d’obres o instal·lacions en zona de servitud o 
afectació de les vies provincials (trams no urbans de carretera) 
   
1. Obres de nova construcció i ampliació d’edificis. Per m

2
 de planta 

i sostre 
  

0,95 
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2. Obres de reforma i reparacions d’edificis i construccions 
provisionals, incloent-hi els hivernacles desmuntables de plàstic. 
Per cada petició 

  
 

50,63 
   
3. Obres de construcció i instal·lació de tanques i murs de contenció 

i sosteniment. Per m lineal 
  

3,17 
4. Tancaments diàfans sobre suports metàl·lics subjectats amb 

formigó 
  

0,95 
   
5. Obres d’urbanització. Per m lineal de longitud dels vials  7,59 
   
6. Ocupació temporal i a precari amb marquesines, tendals, taules, 

cadires i qualssevol objectes, materials o eines, incloent-hi 
materials de la construcció, a la zona de servitud. Per m

2  
 

  
 

1,90 
 

7. Instal·lacions per a explotacions mineres. Serà el producte de 
0,90 EUR per m

2
 de planta i sostre, pels m

2
 reals que ocupen les 

instal·lacions 

  

   

8. Moviments i explanacions de terres que ultrapassin els 500 m 
lineals de projecció sobre la carretera amb finalitats agrícoles. 
Per m lineal de projecció 

  
 

0,16 
   
9. Conduccions subterrànies d’aigua, gas, electricitat, clavegueram, 

telefòniques i altres de similars, incloent-hi els túnels: 
  

- Fins a 1 m
2
 de secció. Per m lineal  6,33 

- Superior a 1 m
2
 de secció. Per m lineal  12,66 

- Per la implantació de càmeres de registre o similars. Per unitat 
 

  
50,63 

10. Línies i estructures aèries, telefòniques, telegràfiques, elèctriques 
i altres d’anàlogues: 

  

- De baixa tensió. Per m lineal  0,63 
- D’alta tensió, superior als 2.000 V. Per cada estructura  316,44 
   

11. Instal·lacions d’estacions de servei:   
- Per tots els elements, fins al límit de 6 aparells distribuïdors de 
carburant 

  
759,43 

- Per cada distribuïdor de més 
 

 158,21 

12. Instal·lació de rètols informatius. Per unitat de cartell instal·lat   
50,63 

13. Reducció per desistiment o renúncia del sol·licitant  50,63 
   
III. Servei d’emissió d’informes   
  EUR 
1. Informes per a la:    

1.1. Realització, en trams urbans de carretera, de les 
actuacions següents:  
obres de construcció, ampliació, reformes i reparació 
d’edificis; construcció i instal·lació de tanques i de murs 
de contenció i sosteniment; obres d’urbanització; 
ocupació temporal i a precari amb marquesines, 
tendals, taules, cadires i qualssevol objectes, materials 
o eines, incloent-hi materials de la construcció; 
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instal·lacions per a explotacions mineres; tala d’arbres; 
moviments o explanacions de terres; obres de 
conduccions subterrànies, d’aigua, gas, electricitat, 
clavegueram, telefòniques i d’altres similars, incloent-hi 
els túnels; instal·lacions de línies i estructures aèries, 
telefòniques, telegràfiques i altres d’anàlogues; 
instal·lacions d’estacions de servei i instal·lacions de 
rètols. 

 
 
 
 
 

50,63 

1.2. Tramitació d’expedients administratius en general  50,63 
 

SERVEI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL 
 

TAXES 
 
SERVEIS I ACTIVITATS  
 
I. Serveis de reproducció de documentació   

  
 

Altres còpies 
EUR 

1. Fotocòpies:   
1.1. Per a ús privat o d’investigació de documentació 

escrita: 
 0,09 

1.2. Per a ús privat o d’investigació de documentació 
gràfica: 

 0,60 

   
2. Digitalització   

2.1. (PDF) per a ús privat o d’investigació de qualsevol tipus 
de documentació : (€/pàgina) 

 0,09 

2.2. (JPG, TIFF) per a ús privat o d’investigació de qualsevol 
tipus de documentació: (€/unitat) 

 6,01 

   
3. Reproducció i comunicació pública de documents   

Per la reproducció i comunicació pública en qualsevol 
mitjà de qualsevol tipus de document amb independència 
de la seva data i suport. 

  
 

30,05 
   
4. Aquells treballs específics sol·licitats no contemplats en les 

presents tarifes seran atesos a laboratoris externs on s’aplicaran 
els preus de mercat vigents en la data de la comanda. Per 
aquests casos concrets l’usuari pagarà l’import directament al 
laboratori. 

  

 
Exempció de pagament: 
 
Els ajuntaments de la província de Barcelona estaran exempts del pagament dels serveis de 
reproducció de documentació, prèvia petició escrita adreçada a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
i segons disponibilitat de recursos pressupostaris suficients. 

 
GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPAIS NATURALS 

 
TAXES 

 
 
SERVEIS I ACTIVITATS   
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I. Filmacions i sessions fotogràfiques associades a 
activitats publicitàries. 
   

Vigilància associada a les activitats publicitàries  
(per dia) 

  
585,19 

   
 

GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT 
 

PREUS PÚBLICS 
 
 
I. Venda publicacions    

  EUR 
1. Agenda escolar europea del Medi Ambient i el Desenvolupament   

1.1. Per exemplar  1,00 
   

2. Calendari escolar del Medi Ambient   
2.1. Per exemplar 
 

(Aquests preus porten inclòs l’IVA corresponent) 
 

EXEMPCIONS: 
Les primeres 50 unitats del calendari, que sol·licitin els municipis i 
altres ens territorials, restaran exemptes de pagament. 

 1,00 

   
GERÈNCIA DE SERVEIS RESIDENCIALS D’ESTADES  

TEMPORALS I RESPIR 
 

TAXES  
 
SERVEIS I ACTIVITATS  
 
I. Serveis i activitats assistencials d’estades temporals   
  EUR 
1. Tarifa màxima estades:   

1.1. Servei d’Atenció Urgent a la Vellesa (SAUV)   
- Per dia  37,05 
- Per mes  1.111,37 

   

Aquesta activitat no està subjecta a IVA   

   

Aquesta tarifa és la quota màxima que pot arribar a pagar la persona usuària. El preu final podrà anar 
des de l’exempció fins a aquesta quota màxima, en funció de la seva capacitat econòmica i les seves 
càrregues familiars. 
 

2. Normes de gestió: 
a) El preu del servei es calcula en base a la capacitat econòmica que disposa anualment la 

persona usuària, en còmput mensual, que es determina atenent a la seva renda, incrementada 
en un percentatge del seu patrimoni net, un cop descomptada la quantitat mínima garantida per 
a despeses personals i aplicades les reduccions de les que pugui ser beneficiària per càrregues 
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris establerts a l’Ordre 
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BSF/130/2014, de 22 d’abril. 
 

b) Pel que fa a la renda, si l’usuari ha optat per una declaració de renda en modalitat conjunta amb 
el seu cònjuge, es considera a efectes d’ingressos el 50% de l’import declarat. 
En cas que l’usuari estigui separat per sentència legal, no es consideren ingressos computables 
les quantitats que la sentència esmentada dictamini que ha de pagar al seu cònjuge. 

 
c) A efectes de patrimoni, en el supòsit de cotitularitat de béns, únicament es tindrà en 

consideració el percentatge de propietat que correspongui a la persona usuària. 
L’habitatge habitual de la persona usuària només computa quan el seu valor sigui igual o 
superior a 300.000 € i en el mateix no hi romangui cap de les persones que es consideren al 
seu càrrec. 

 
d) En tot cas, l’import a abonar no superarà mai el que s’estipula a la present tarifa.  

 
e) La quota a satisfer és de càlcul diari. El darrer dia de l’estada no computa si la sortida es realitza 

abans de les 13:30 hores. 
 

3. Quantitat mínima garantida i reduccions: 
a) Per a persones usuàries sense càrregues familiars es deduirà de la quota mensual, en concepte 

de quantitat mínima garantida per a despeses personals, un 40% de l’Indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de publicació d’aquesta tarifa, d’acord amb 
els percentatges que figuren a l’Annex de la referida Ordre, segons el tipus de servei 
residencial. 

 
b) Per a persones usuàries amb càrregues familiars, a banda de la deducció anterior com a 

garantia de lliure disposició, s’aplicaran les següents reduccions:  
- Per cònjuge a càrrec, la reducció serà la diferencia entre l’import de l’IRSC i els ingressos 

del cònjuge. 
- Per ascendents a càrrec, la reducció serà la diferència entre el 70% de l’IRSC i els 

ingressos de l’ascendent. 
- Per fills menors de 25 anys, el 70% de l’IRSC, per a cada fill o filla a càrrec. 
- Per fills majors de 25 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, una 

reducció del 150% de l’IRSC per cada fill o filla a càrrec. 
 
Es consideren a càrrec de la persona usuària, els membres de la unitat familiar que en 
depenguin econòmicament, per tenir unes rendes iguals o inferiors a l’IRSC. 
 
S’entén per membres de la unitat familiar:  
- El cònjuge o convivent estable en parella. 
- Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin a l’habitatge familiar. 
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 

25 anys, que convisquin a l’habitatge familiar. 
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, 

que tinguin un grau de discapacitat iguals o superior al 33%, sempre que convisquin a 
l’habitatge familiar.  

 
c) Per compensar el manteniment de la llar, en el cas que les persones que es consideren que 

estan al seu càrrec romanguin al domicili familiar:  
- En el cas que hi hagi lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, la reducció serà l’import 

d’aquesta càrrega, fins un màxim equivalent al 100% de l’IRSC. 
- En el cas que l’habitatge  habitual sigui de propietat i estigui lliure de càrregues, la reducció 

serà l’equivalent al 20% de l’IRSC. 
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d) Quan ambdós cònjuges disposin d’ingressos, o en el supòsit de declaració conjunta de la renda, 
l’import de la reducció per càrregues familiars per fill o filla i/o per compensar el manteniment de 
la llar s’ha de dividir al 50% entre els dos cònjuges. 

 
 

PREUS PÚBLICS 
 
I. Serveis i activitats assistencials de llarga estada   
  EUR 
1. Tarifa màxima estades:   

1.1. Permanents per a gent gran:   
- Per mes  1.018,34 

   

- Aquesta activitat està exempta d’IVA. 

   

II. Serveis i activitats assistencials d’estades temporals   
  EUR 
2. Tarifa màxima estades:   

2.1. Respir per a gent gran:   
- Per dia  37,05 
- Per mes  1.111,37 

2.2. Respir per a persones amb discapacitat intel·lectual:   
- Per dia  54,03 
- Per mes  1.620,98 

   

- Aquesta activitat està exempta d’IVA. 

   

Aquestes tarifes (I i II) són la quota màxima que pot arribar a pagar la persona usuària. El preu final 
podrà anar des de l’exempció fins a aquesta quota màxima, en funció de la seva capacitat econòmica i 
les seves càrregues familiars. 
   

3. Normes de gestió: 
a) El preu del servei es calcula en base a la capacitat econòmica que disposa anualment la 

persona usuària, en còmput mensual, que es determina atenent a la seva renda, incrementada 
en un percentatge del seu patrimoni net, un cop descomptada la quantitat mínima garantida per 
a despeses personals i aplicades les reduccions de les que pugui ser beneficiària per càrregues 
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris establerts a l’Ordre 
BSF/130/2014, de 22 d’abril. 

 
b) Pel que fa a la renda, si l’usuari ha optat per una declaració de renda en modalitat conjunta amb 

el seu cònjuge, es considera a efectes d’ingressos el 50% de l’import declarat. 
 
En cas que l’usuari estigui separat per sentència legal, no es consideren ingressos computables 
les quantitats que la sentència esmentada dictamini que ha de pagar al seu cònjuge. 

 
c) A efectes de patrimoni, en el supòsit de cotitularitat de béns, únicament es tindrà en 

consideració el percentatge de propietat que correspongui a la persona usuària. 
 
L’habitatge habitual de la persona usuària només computa quan el seu valor sigui igual o 
superior a 300.000 € i en el mateix no hi romangui cap de les persones que es consideren al 
seu càrrec. 

 
d) En tot cas, l’import a abonar no superarà mai el que s’estipula a la present tarifa.  
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e) Per als serveis assistencials d’estades temporals la quota a satisfer és de càlcul diari. El darrer 

dia de l’estada no computa si la sortida es realitza abans de les 13:30 hores. 
 

f) Per al servei assistencial de llarga estada la quota a satisfer és de caràcter mensual. Es 
facturarà sempre el mes sencer, amb independència que la persona usuària no hagi gaudit del 
servei residencial tots els dies del mes, ja sigui per defunció o per alta voluntària. 

 
4. Quantitat mínima garantida i reduccions:  

a) Per a persones usuàries sense càrregues familiars es deduirà de la quota mensual, en concepte 
de quantitat mínima garantida per a despeses personals, un percentatge de l’Indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de publicació d’aquesta tarifa, d’acord 
amb els percentatges que figuren a l’Annex de la referida Ordre, segons el tipus de servei 
residencial: 
- Servei de llarga estada   (1.2.3.3.2.1 permanent)             20% IRSC 
- Respir gent gran    (1.2.3.3.2.2.3)   40% IRSC 
- Respir persones amb discapacitat              (1.2.6.2.3.3.1)   40% IRSC 
 

b) Per a persones usuàries amb càrregues familiars, a banda de la deducció anterior com a 
garantia de lliure disposició, s’aplicaran les següents reduccions:  
- Per cònjuge a càrrec, la reducció serà la diferencia entre l’import de l’IRSC i els ingressos 

del cònjuge. 
- Per ascendents a càrrec, la reducció serà la diferència entre el 70% de l’IRSC i els 

ingressos de l’ascendent. 
- Per fills menors de 25 anys, el 70% de l’IRSC, per a cada fill o filla a càrrec. 
- Per fills majors de 25 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, una 

reducció del 150% de l’IRSC per cada fill o filla a càrrec. 
 
Es consideren a càrrec de la persona usuària, els membres de la unitat familiar que en 
depenguin econòmicament, per tenir unes rendes iguals o inferiors a l’IRSC. 
 
S’entén per membres de la unitat familiar:  
- El cònjuge o convivent estable en parella. 
- Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin a l’habitatge familiar. 
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 

25 anys, que convisquin a l’habitatge familiar. 
- Els descendents o persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, 

que tinguin un grau de discapacitat iguals o superior al 33%, sempre que convisquin a 
l’habitatge familiar.  

 
c) Per compensar el manteniment de la llar, en el cas que les persones que es consideren que 

estan al seu càrrec, romanguin en el domicili familiar:  
- En el cas que hi hagi lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, la reducció serà l’import 

d’aquesta càrrega, fins un màxim equivalent al 100% de l’IRSC. 
- En el cas que l’habitatge habitual sigui de propietat i estigui lliure de càrregues, la reducció 

serà l’equivalent al 20% de l’IRSC. 
 
d) Quan ambdós cònjuges disposin d’ingressos, o en el supòsit de declaració conjunta de la renda, 

l’import de la reducció per càrregues familiars per fill o filla i/o per compensar el manteniment de 
la llar s’ha de dividir al 50% entre els dos cònjuges. 

 
e) El servei de Respir per a persones amb discapacitat intel·lectual és gratuït per a les persones 

usuàries menors de 18 anys. 
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OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

PREUS PÚBLICS 
 
I. Servei de menjador de caràcter laboral   
  EUR 
1. Per als funcionaris de la Diputació i els seus organismes 

autònoms: 
  

1.1. Esmorzar   
- Complet  1,22 
- Només beguda  0,65 

1.2. Àpat  3,60 

   

2. Per al personal aliè a la Diputació i als seus organismes 
autònoms, però amb vinculació a les activitats dels serveis: 

  

2.1. Esmorzar  1,51 
2.2. Àpat  4,48 
   

3. Per als alumnes de l’IES Llars Mundet i del CE La Ginesta 
ubicats al Recinte Mundet, en el marc del conveni de 
col·laboració subscrit amb Consorci d’Educació de Barcelona. 

  

3.1. Àpat  2,87 
   

A aquests preus públics caldrà afegir l’IVA corresponent   

 
OFICINA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT I DRETS CIVILS 

 
TAXES 

 
SERVEIS I ACTIVITATS 
I. Serveis administratius de l’Escola 
 EUR 
1.1. Matrícula (*) 10,00 
1.2.   Expedició de Diplomes 24,00 
1.3.   Expedició informe acreditatiu de l’expedient acadèmic 18,00 
1.4.   Expedició de duplicats 6,00 

 
(*) Import que s’abona en concepte de la gestió administrativa en la tramitació i es meritarà en 
la primera matrícula. 
 

PREUS PÚBLICS  
 
Ensenyaments no reglats 
1. Escola de la Dona 
 

1.1. Preu (inclou hores de formació i assegurança): 

Durada Preu Durada Preu 

10 hores 36,00 € 30 hores 106,00 € 

12 hores 45,00 € 40 hores 116,00 € 

14 hores 52,00 € 45 hores 124,00 € 

15 hores 55,00 € 60 hores 141,00 € 

16 hores 59,00 € 90 hores 191,00 € 
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1.2. Assignatures amb un cost addicional 

 
El preu públic de 

determinades 
assignatures de cuina 
corresponent a cada 
modalitat horària s’ha 
d’incrementar amb un cost 
addicional en concepte 
dels aliments facilitats per 
l’Escola. 
 

 
En concepte de sortides algunes assignatures dels ensenyaments de Llengües i Humanitats 
que preveuen sortides regulars en el seu programa curricular tenen un cost suplementari per 
les entrades als recintes. Aquest cost no inclou els desplaçaments. 
 
 
 
 
 
Aquests preus públics estan exempts d’IVA per aplicació de l’art. 20.ú.9 de la Llei 37/1992, de 
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 
 
DESCOMPTES: 
 

 A les persones amb discapacitat o en situació d’atur, les famílies monoparentals i 
nombroses prèvia presentació de la documentació que ho acrediti, se’ls aplicarà una 
reducció d’un 20% sobre el preu curs. 

 
 El personal de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i consorcis 

gaudiran també d’una reducció del 20% del preu. 
 

 Els titulars del carnet jove gaudiran d’una bonificació d’un 10%. 
 

Les anteriors bonificacions són aplicables a la formació però no pas als materials. 
 
EXEMPCIONS: 
 

 El preu del curs serà gratuït per al personal tècnic de la Diputació i ajuntaments quan la 
seva sol·licitud estigui autoritzada pel cap del servei i/o regidor/a, i l’esmentat curs 
estigui relacionat amb la tasca que hi desenvolupa. 
 

 Aquelles persones que mitjançant informe de l’assistent social del seu districte, 
justifiquin trobar-se en una situació de precarietat, també podran gaudir de la gratuïtat 
del curs.  

 
DEVOLUCIONS 
 
La devolució de les quanties abonades s’efectuarà: 
 

18 hores 67,00 € 120 hores 222,00 € 

20 hores 75,00 € 180 hores 299,00 € 

Ensenyaments de cuina amb cost adicional Material 

Cuina Taller I 194,00 € 

Cuina Taller II 273,00 € 

Pastisseria Taller 125,00 € 

Taller perfeccionament de pastisseria i cuina 273,00 € 

Petits Tallers  39,00 € 

Cuina demostració 32,00 € 

Tastagust comarques 16,00 € 

Tastagust cultures 16,00 € 

Història de la cuina i la gastronomia 16,00 € 

Ensenyaments Llengües i Humanitats- 
Assignatures amb sortides 

Sortides 

Museus de Barcelona 48,00 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

a) Per causes imputables a l’Escola 
b) Per motius laborals, prèvia justificació, sempre i quan no es pugui fer un canvi de grup, 

i no hagués començat el curs. 
c) Per malaltia, prèvia justificació i sempre quan no hagi començat el curs. 
d) Per defunció de l’alumne, sempre que ho sol·licitin. 

 
GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ  

 
TAXES 

 
DOMINIC PÚBLIC 

 
I. Utilització d’espais  
  EUR 
1. Aules  
 
  1.1. Realització d’activitats formatives: 

     Sala d’actes/aules especials 
     (habilitació per a una capacitat superior a 40 persones) 217,00 

     Tallers, laboratoris 361,00 

     Aules i espais polivalents  
     (habilitació per a una capacitat màxima de 40 persones) 73,00 
    Els imports fixats s’entenen per dia i d’acord amb l’horari del Centre. 
 
  1.2. Realització d’esdeveniments especials: 

     Sala d’actes/aules especials 
     (habilitació per a una capacitat superior a 40 persones) 361,00 
 
      Quan l’activitat o l’esdeveniment que generi la sol·licitud d’utilització 

d’espais de l’epígraf I, sigui d’interès especial per l’Àrea, l’ús 
d’aquests podrà ser gratuït, sempre que es determini expressament 
per la presidència delegada de l’Àrea. 

 
Quan es tracti d’una activitat formativa continuada que comporti com a 
mínim la utilització dels espais més de 2 mesos, i sempre que aquesta 
utilització no superi les 3 hores diàries, s’aplicarà una reducció del 
50%.  
 

SERVEIS I ACTIVITATS 
 

I.  Drets de reproducció de documents i béns 
  EUR 
1. Dret de fotografiar: 
  1.1. Espais exteriors, fins a 5 vegades 24,00 
  1.2. Aules i resta d’espais interiors, fins a 5 vegades 30,00 
   1.3.   Objectes: per cada fotografia 7,21 
   
2. Dret de filmar 
  2.1. Utilització de qualsevol espai per filmar amb equips  
     complexos (mànegues, càmeres, llums, figurants, etc.). 
     Per hora 289,00 
 
 Quan l’activitat o l’esdeveniment que generi la sol·licitud d’utilització de 

mitjans de transmissió sigui d’interès especial per l’Àrea, aquests seran 
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de caràcter gratuït, prèvia autorització de la presidència delegada de 
l’Àrea. 

 
II. Serveis de reproducció de documentació   
  EUR 
1. Dossiers 

   Enquadernació 1,24 
 
2. Fotocòpies 

   Blanc i negre 0,05 

   Color  0,14 
 
3. Activitats fotogràfiques

 

 

  
3.1.  Manuals (mida en cm.): 

        9 x 14 3,52 

      13 x 18 4,72 

      18 x 24  7,78 

      24 x 30 12,18 

      30 x 40 19,30 

      40 x 50 25,19 

      40 x 60 27,14 

      50 x 60 30,84 

      50 x 75 36,89 
 
  3.2. Reproduccions i internegatius (mida en cm): 

      Pas universal (24 x 36) 6,10 

      Placa (9 x 12) 14,30 
 
4. Dossiers i similars en format multimèdia 

   CD 3,55 

   DVD  5,07 

   Disquet 1,00 
 
5. Plastificacions 

   DIN A3 1,52 

   DIN A4 1,00 
 
 Quan l’activitat o l’esdeveniment que generi la sol·licitud de l’activitat 

fotogràfica sigui d’interès especial per l’Àrea, aquests seran de caràcter 
gratuït, prèvia autorització de la presidència de l’Àrea. 

 
PREUS PÚBLICS 

 
I. Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de 

Canet de Mar).   
  EUR 
 
 1. Serveis d’Investigació i Assessorament Tècnic (SIAT) 
 
 1.1. Apartat general (G): 

 G01. Optimització de processos 41,45 

 G02. Condicionament de fibres, fils i teixits (UNE-EN 20139) 34,48 
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 G03. Fotomicrografia     45,78 

 G04. Microfotografia de les seccions de fibres   59,36 

 G05. Neteja d’elements de tissatge     34,48 
 

   1.2  Fibres Tèxtils (M) 

 M01. Identificació qualitativa de fibres i mescles                    59,36 

 M02. Identificació qualitativa i quantitativa de fibres 
i mescles de fibres  (UNE 40110/UNE 40327)    68,41 

 M03. Longitud de fibres (UNE 40152/UNE 40309)   34,48 

 M04. Grau de maduresa del cotó (UNE 40141)   34,48 

 M05.  Mesura del diàmetre de les fibres    59,36 
 

 1.3. Fils (F) 

 F01. Composició i característiques del fil  
   (UNE 40110/UNE 40327)      68,41 

 F02. Títol (UNE 40151/UNE-EN ISO 2060)    40,10 

 F03. Títol del fil d’un teixit (UNE 40078)    59,37 

 F04. Torsió i retorsió (UNE-EN ISO 2061/NFG 07 079 / 
        UNE 40016/UNE 40600-4/Une 4002/ UNE 40223)   34,48 

 F05. Regularitat de massa lineal (UNE 40225-1 i 2)      57,09 

 F06. Coeficient de fricció         40,10 

 F07. Mesura del grau d’humitat (UNE 40325)       40,10 

 F08. Avaluació de l’aspecte (A.S.T.M.)       34,48 

 F09. Potencial d’encongiment dels fils texturats      40,10 

 F10. Anàlisi de fils de multifilaments        34,48 

 F11. Resistència i allargament al trencament 
            (UNE-EnISO2062/UNE-EN13985)                       40,10 

 F12.  Elasticitat          40,10 
 
  1.4.Teixits. Genèriques (T) 

 T01. Etiquetatge de composició. (Reial Decret 928/ 
        1987/Reial Decret 1748/1998/Reial Decret 396/1990/                          
         Reial Decret 2322/2004)                            34,48 

 T02. Etiquetatge de conservació (UNE-EN 23758)    34,48 

 T03. Densitat (UNE-EN 1049-2/prEN 14971NF G07-169/ 
UNE-EISO5084/UNE-EN ISO 2286/3)     34,48 

 T04. Espessor o gruix del teixit 
            (UNE-EN 26330/UNE-EN 25077/UNE 40485)    34,48 

 T05. Massa per unitat de superfície (Gramatge) 
 UNE-EN ISO 12127/UNE 40339)(UNE-EN ISO 3759/   34,48 

 T06. Determinació de les variacions dimensionals dels teixits. 
 (UNE-EN ISO 3759/ UNE-EN 26330/ 
 UNE-EN25077/UNE 40485)      40,10 

 T07. Formació de borrissol i boletes “Pilling” 
 (UNE-EN ISO 12945-1/UNE-EN ISO 12945-2)   40,10 

 T08. Resistència a la penetració del aigua. Assaig sota  
   pressió hidroestàtica. (UNE-EN 20811)    40,10 

 T09. Resistència al mullat superficial  
   (UNE-EN 24920)       40,10 

 T10. Resistència i deformació a l’esclat. 
   (UNE–EN ISO 13938-1 i 2)      40,10 
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 T11. Resistència al fregament 
   UNE-EN ISO 12947-1,2,3 i 4/ 

 UNE-EN ISO 5470-2/UNE-EN 13770)    40,10 

 T12. Desviació angular d’un teixit o una peça de vestir 
   Entregirat. 
  (ISO/CD16322-1,2 i 3/NF G07-168)     34,48 

 T13. Resistència a la tracció(trencament) 
   (UNE-EN ISO 13934-1)      40,10 

 T14. Resistència a l’esquinçament 
   (UNE 40413/UNE-EN ISO 13397-2,3 i 4 
    UNE-EN ISO 467/1)      40,10 

 T15. Resistència a l’esquinçament per elements punxants 
       (UNE 40413)       40,10 

 T16. Elasticitat 
       (UNE 40395/TTM 076 CK/PrEN 14704-1)    57,09 

 T17. Resistència a l’enganxada(NF G 07-118)   40,10 

 T18. Barrat de nivell 1.      40,10 

 T19. Barrat de nivell 2.      79,72 

 T20. Barrat de nivell 3.      119,34 

 T21. Barrat de nivell 4.      158,96 

 T22. Barrat de nivell 5. 
  (NF-G07-101/PrEN-14970)      198,53 

 T23. Característiques estructurals nivell 1    34,48 

 T24. Característiques estructurals nivell 2    68,42 

 T25. Característiques estructurals nivell 3    102,36 

 T26. Obtenció d’estructures laminars tricotades   40,10 

 T27. Capacitat d’obtenció d’un teixit de punt a partir de fil   91,04 

 T28. Caiguda del teixit (caient)(NF G07-109)    34,48 

 T29. Extensibilitat (A.S.T.M- D-1058-51)     40,10 

 T30. Longitud de malla. Consum i títol 
  (NF-G07-101/PrEN-14970)       38,90 

 T31. Factor de cobertura        34,48 

 T32. Determinació de la rigidesa      34,48 

 T33. Adherència del recobriment.(resistència a desenganxar-se) 
  (UNE-EN ISO 2411)       40,10 

 T34.  Mètodes d’assaig per avaluar els teixits de tapisseria. 
  (UNE-EN 14465)        59,37 

 T35. Determinació de la galga      35,60 

 T36. Determinació del diàmetre de fabricació d’un teixit circular.    35,60 
 

   1.5. Ennobliment  (E) 

 E01.  Realització de mostraris de tintura    59,36 

 E02.  Assessorament i realització de processos de preparació i tintura  59,36 

 E03.  Colorimetria. Coordenades La*b* y LC *h*.diferències de color  59,37 

 E04.  Reproducció del defecte.     59,36 

 E05.  Preparació: rentatge/descruatge i blanqueig   59,36 

 E06.  Tintura        59,36 

 E07.  Detecció de la presencia de ferro    43,98 

 E08.  Determinació del PH del teixit en extracte aquós  40,10 
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  1.6. Solidesa del color de les tintures (EST) 

 EST01. Al rentatge (UNE-EN 20105 (C01-C05/   
  UNE-EN ISO 105 C06-C09)      59,36 

 EST02. A la neteja en sec (UNE-EN 105 -D01-D02)    59,36 

 EST03. Als agents aquosos (UNE-EN 105 -E01-E11)   59,36 

 EST04. Als agents de blanqueig (UNE-EN ISO 105 5 
   (X05,X08,X12)       59,36 

 EST05. Solidesa al frec en sec i en humit     33,11 

 EST06. Solidesa al clor     33,11 

 EST07. Solidesa a la suor      33,11 
 
  1.7. Confecció Industrial (C) 

 C01. Comportament dels teixits de punt al cosit   40,10 

 C02. Comportament dels teixits de punt al planxat   40,10 

 C03. Estudis de patronatge i optimització del teixit   59,37 

 C04. Estudis de peces de vestir conformades    40,10 

 C05. Resistència de les costures 
 (UNE-EN ISO 13935-1)      40,10 
 

 C06. Resistència al lliscament dels fils de la costura 
(UNE-EN ISO 13936-1)       40,10 

 
1.8. Idioma (I) 

 I01  Traducció català/anglès, anglès/català     20,00 

 I02  Assessorament lingüístic i documental     33,34 
 

En el supòsit que el personal d’aquest centre, com a conseqüència de la prestació d’un dels 
serveis enumerats, sigui requerit per citació judicial o per altra via com a perit o similar, el 
beneficiari del SIAT haurà de rescabalar a la Diputació de Barcelona dels costos que comporti 
aquesta actuació (dietes, locomoció, costos de personal, etc.)  

 
2. Visita guiada  EUR 

 
 Visita guiada (per persona)  3,64 

 
3. Lloguer màquines tèxtils 
 

 EUR 

 Lloguer màquines tèxtils (per dia) 15,35 
 
Als preus públics dels apartats 1 i 3 anteriors caldrà afegir-hi l’IVA corresponent. 
 

ORGANISMES AUTÒNOMS 
 

ORDENANÇA FISCAL. TAXES DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
 

Fonament i naturalesa 
 
Article 1 
 
En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 132.1, 20.3 i 20.4, en relació amb els articles del 15 al 19, del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
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de 5 de març, aquesta Diputació estableix les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 
per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial, en el cas de 
l’ús d’espais, i la prestació de serveis o la realització d’activitats pels serveis administratius, els 
ensenyaments reglats, les assegurances escolars, els drets de reproducció de documents i 
béns, la reproducció de documentació i l’obtenció de documents. 
 
Fet imposable 
 
Article 2 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes l’ús dels espais dels teatres Ovidi Montllor i Estudi, 
Espai Scanner, vestíbul, aules, plató, auditori, atri, sala d’edició de vídeo, laboratori 
d’enregistrament d’àudio, espais dels centres del Vallès i d’Osona; la prestació de serveis 
administratius per l’expedició i tramitació de certificats i títols, duplicats i exàmens 
extraordinaris, ensenyaments reglats, assegurances escolars, drets de reproducció de 
documents i béns, per drets d’imatge de l’edifici, per fotografiar i per filmar; la reproducció de 
documentació per fotocòpies, impressions, imatges digitals, suports per ser utilitzats en les 
reproduccions, i les reproduccions del fons documental amb finalitats lucratives, audiovisuals 
propis, tramesa de documents, còpies de documents i préstec interbibliotecari a centres 
d’Espanya i centres estrangers. 

 
Subjectes passius 
 
Article 3  
 
1. Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària (LGT): 

 
a) A favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o les que es beneficiïn de 

l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
b) Les que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats que 

constitueixen el fet imposable. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a la Diputació. 
 
Responsables 
 
Article 4 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
LGT i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret  
públic provincials (Ordenança general). 
 
En els casos de menors d’edat, són responsables del deute tributari i estan obligats a satisfer 
les obligacions tributàries els pares, els tutors o altres persones legalment responsables. 
 
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos en la LGT. 
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Beneficis fiscals  
 
Article 5 
 
1. No es poden reconèixer altres beneficis fiscals en el pagament de la taxa que els 
expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats 
internacionals. 
 
Malgrat el que es disposa en l’apartat anterior, en matèria d’exempcions, bonificacions i 
reduccions, s’aplica el que figura a la tarifa annexa a aquesta Ordenança. 

 
2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar la taxa si 
sol·liciten llicència per als aprofitaments especials detallats a la tarifa annexa necessaris per als 
serveis públics de comunicació que explotin directament i per altres usos que interessin 
immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
Quota tributària 
 
Article 6 
 
1. La quota tributària és la que figura a la tarifa annexa a aquesta Ordenança. 

 
2. L’import de les taxes previstes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic provincial es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat 
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini 
públic. 

 
3. Si s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor 
econòmic de la proposta sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació. 

 
4. En altres casos d’aprofitaments especials, la taxa ha de ser igual o superior a la valoració. 

 
5. Tret que l’estudi econòmic corresponent no justifiqui una altra cosa, es parteix de l’aplicació 
del tipus d’interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest 
valor no ha de ser necessàriament el que figura a l’inventari, sinó que pot ser, a elecció de 
l’Administració, el valor cadastral de la zona, el que s’ha pagat per expropiacions a la mateixa 
zona, el que deriva de peritatges de tècnics o d’agents de la propietat immobiliària, etc.  
 
Acreditació 
 
Article 7  
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir: 
 

a) Quan s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que a aquest 
efecte s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si ha estat sol·licitada. 

 
 b) Quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat. 
 
 c) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, s’efectua el pagament 

corresponent. 
 
En tot cas, es pot exigir el dipòsit previ parcial o total de l’import. 
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2. Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, quan es presenta la sol·licitud 
d’autorització per a l’ocupació del domini públic local pels casos previstos a la tarifa annexa, 
s’ha de dipositar l’import de la taxa corresponent. 

 
3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta 
Ordenança sense sol·licitar la llicència, l’acreditació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o 
aprofitament. 

 
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o 
el dret a la utilització o l’aprofitament del domini públic no es presta o no s’exerceix, es 
retornarà l’import corresponent. 

 
5. En els casos d’ocupació del domini públic que s’estenen a diversos exercicis, l’acreditació té 
lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
Liquidació 
 
Article 8 
 
Nascuda l’obligació de tributar, es fa la liquidació corresponent i es notifica al subjecte passiu. 
 
Règim de declaració 
 
Article 9 
 
1. L’Administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 
consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les 
comprovacions oportunes. 

 
En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, 
l’Administració pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades que posseeixi i de 
l’aplicació dels índexs adients. 

 
2. L’Administració, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot suspendre 
l’aprofitament especial si els subjectes passius incompleixen l’obligació d’aportar les 
declaracions o dades sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les 
quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats. 
 
3. Si les taxes no es satisfan al seu venciment, l’Administració pot exigir, a més de les quotes 
vençudes, els interessos de demora, d’acord amb LGT i l’Ordenança general. 

 
Article 10 
 
1. Per al pagament de la taxa, l’organisme pot establir períodes de venciment mitjançant el 
reglament del servei o per acords de caràcter general. 

 
2. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracta de prestació de serveis de tracte successiu, 
el venciment és l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha de fer per ingrés directe, el 
venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el moment del 
requeriment del pagament. 
 
La gestió de la recaptació d’aquesta Ordenança fiscal es pot encomanar íntegrament a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
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Una vegada exhaurida la via de cobrament en període voluntari, es procedirà al cobrament per 
via executiva. 
 
Infraccions i sancions 
 
Article 11  
 
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents 
està subjecte al que disposen la LGT i l’Ordenança general. 
 
Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic 
 
Article 12 
 
Pel que fa a les responsabilitats que es deriven de la destrucció o el deteriorament del domini 
públic local, s’està subjecte al que disposen el TRHL i l’Ordenança general. 
 
L’Institut del Teatre cobrarà a l’obligat de la taxa l’import del desperfecte i els costos de la 
gestió administrativa que se’n deriven. 
 
Concessió o autorització d’aprofitaments especials 
 
Article 13 
 
1. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació 
directa o immediata d’una porció de domini públic que en limiti o n’exclogui la utilització per part 
dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporta la transformació o la 
modificació del domini públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.  

 
2. Les concessions, partint de l’import de tarifa, s’adjudiquen mitjançant concurs segons la 
normativa del reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret del Consell Executiu 
de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels 
ens locals. Amb caràcter supletori és d’aplicació el Reglament de béns de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 12 de juny.  

 
3. En la resta de supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments 
especials correspon a l’òrgan que tingui atribuïda la competència. 
 
Disposició final 
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la Diputació 
de Barcelona del dia.................de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada el dia................de 
2016, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent mentre no es modifiqui 
o es derogui expressament. 

 
ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 
TARIFA DE TAXES 

 
DOMINI PÚBLIC    
   
I. Utilització d’espais    
  EUR 
1. Teatre Ovidi Montllor   

1.1. Per ½ jornada- 5h  2.014,17 
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1.2. Per dia- 8h  3.222,67 
2. Teatre Estudi   

2.1. Per ½ jornada- 5h  1.007,09 

2.2. Per dia- 8h  1.611,34 
3. Espai Scanner   

3.1. Per hora  163,48 

3.2. Per dia- 8h  1.307,84 
4. Vestíbul del teatre   

4.1. Per hora  150,00 
4.2. Per dia- 8h  1.200,00 

5. Aules de moviment   
5.1. Senzilla:   

 Per ½ jornada- 3h  90,36 

 Per dia- 8h  240,97 

5.2. Doble:   

 Per ½ jornada- 3h  151,06 

 Per dia- 8h  402,83 

5.3. Teòrica, per hora  40,16 
5.4. Informàtica. Per dia (2 aules)  604,86 

6. Plató   
6.1. Per dia   

 Per ½ jornada- 5h  839,74 

 Per dia- 8h  1.343,59 

7. Auditori   
7.1. Per hora  113,18 
7.2. Per dia- 8h  905,44 

8. Atri. Per dia -8h   
8.1. Publicitat  2.014,17 
8.2. Cinematografia  805,66 
8.3. Representació escènica  1.208,50 
8.4. Muntatge  402,83 

9. Sala d’edició de vídeo. Per hora  70,59 
10. Laboratori enregistrament àudio. Per hora  40,16 

11. Sala Maria  Plans (Centre del Vallès)   

 Per ½ jornada- 5h  378,04 

 Per dia- 8h  604,86 

12. Aula 34 (Centre del Vallès)   

 Per hora  30,12 

 Per dia- 8h  240,97 

13. Teatre Laboratori (Centre d’Osona)   

 Per ½ jornada- 5h  503,54 

 Per dia- 8h  805,66 

14. Aules (Centre d’Osona)   

14.1. Aules 1 i 4   

 Per hora  30,12 

 Per dia- 8h  240,97 

14.2. Aula 2   

 Per hora  12,17 

 Per dia- 8h  97,36 

14.3. Aula 3   

 Per hora  15,21 

 Per dia- 8h  121,70 
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Els imports detallats a l’epígraf anterior no inclouen les despeses que es puguin causar per vigilància, 
suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres conceptes, les quals aniran a càrrec del 
sol·licitant, inclosos els impostos corresponents, segons el detall que li serà presentat en protocol ad 
hoc. El suplement per les esmentades despeses es determinarà i s’aplicarà en funció dels metres 
quadrats, de les hores i conceptes que intervenen en la utilització de l’espai. 

-  
- Els usuaris de l’Institut del Teatre signaran el protocol que els sigui exigible, segons la naturalesa de 

l’acte i les condicions en què se celebri. 
 
Els anteriors imports no inclouen els suplements a carregar per les despeses individuals extraordinàries 
que es puguin causar en la utilització dels espais per hores extres en serveis de vigilància, en suport 
tècnic, neteja, subministraments, materials, en estris musicals, elèctrics, electrònics o altres conceptes 
que seran facturats, d’acord amb la legislació vigent, al usuari de l’espai segons es desprengui del preu 
resultant del corresponent contracte d’adjudicació del licitador amb l’Institut del teatre. 
 
En el cas de les aules de moviment serà possible cedir la utilització d’espais entre mitja jornada (3 
hores) i jornada completa (8 hores), per fraccions d’hora, aplicant un preu proporcional. 
 
Si l'Institut del Teatre rep sol·licituds d’utilització d'espais singulars (bar, hall entrada principal, hall 
entrada -2, pàrquing, passadís S2, zona càrrega, etc.), que es troben fora del catàleg detallat a la tarifa, 
s’aplicarà un preu hora de: 
         .  Fins 200 m2                                                                                              0,64 €/hora m2 
         .  Més de 200 m2                                                                                         0,37 €/hora m2 
 
La utilització d’espais singulars s’ha d’autoritzar per resolució de l’òrgan competent on s’identifiqui 
l’espai i la superfície cedida, el temps d’utilització i es quantifiqui l’import de la taxa que resulta a pagar. 
 
Tarifes reduïdes 
 

- La taxa per a la utilització d’espais de l’Institut del Teatre per part d’entitats públiques o institucions, 
empreses privades i/o persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats científiques, 
acadèmiques, de divulgació cultural, coincidents amb objectius de l’Institut del Teatre, es merita en 
el 50% del seu import, sempre i quan s’hagi signat un conveni de col·laboració aprovat per l’òrgan 
competent. Aquest conveni pot establir que la taxa es pugui liquidar totalment o parcialment 
mitjançant contraprestació en espècie; en aquest cas, en el mateix conveni es recolliran les 
condicions per a fer-ho. 

 
- Quan l’activitat estigui coorganitzada amb l’Institut del Teatre, i així s’acrediti per resolució de 

l’òrgan competent, no serà exigible la taxa.  
 

- Les entitats públiques i institucions, o entitats privades sense afany de lucre no estaran 
subjectes a la taxa d’utilització d’espais per a la realització d’activitats de caràcter social, 
sempre que s’acrediti, per resolució administrativa de l’òrgan competent, la concurrència 
d’aquests requisits. 
 

- Els sindicats amb representació a l’Organisme Autònom Institut del Teatre o bé la Diputació de 
Barcelona, no estaran subjectes a la taxa per realitzar l’activitat sindical pròpia de la Corporació. 

 
A la taxa d'espais se li aplicaran els impostos que corresponguin segons la legislació vigent. 
 
SERVEIS I ACTIVITATS   
   
I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2017-2018   



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

  EUR 
1. Expedicions   

1.1. Certificats d'expedient acadèmic i trasllat de matrícula o expedient  23,50 
1.2. Altre certificacions  10,63 

 
2. Tramitacions    

2.1. Títol superior Art Dramàtic i Títol Superior de Dansa  29,61 
2.2. Títol professional de Dansa  23,39 
2.3. Altres  16,91 
2.4. Reexpedició (expedició de duplicats)  6,55 
2.5. Títol de Màster Oficial  32,72 
2.6. Gestió matrícula i d’expedient:    

2.6.1. Gestió matrícula i d’expedient anual estudis de grau  67,83 
2.7. Segons i successius estudis superiors de grau a l’Institut del Teatre  

(preu del crèdit de tot el grau amb un 40% d’increment)    
3. Duplicat carnet estudiant  4,25 
   
II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2017-2018   
   
 EUR EUR (*) 
1. Matrícules   

1.1. Prova d'accés 95,00 47,50(*) 
1.2. Dansa, grau professional:   

   
- Curs: 1.090,58 545,29(*) 
 
L'import de la matrícula del curs podrà fraccionar-se i ajornar-se de la següent 
manera: 

 

 El 60% de l'import de la matrícula durant el període del 15 al 31 de juliol 
abans de l'inici del curs acadèmic. 

 El 20% de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació 
bancària durant el mes de gener. 

 El 20% restant de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant 
domiciliació bancària durant el mes de març. 

 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del 
cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

 

 

- Assignatures:   
   

 Prova extraordinària 6è curs 55,59  

 Assignatura per finalització d’estudis oficials. Preu hora 1,69  

 Sense efectes acadèmics, Per hora 10,62 -- 

 Assignatura completa de formació continuada, per hora 8,33 -- 

 Descompte per matrícula d'honor= 
      nombre d'hores x 0,60 EUR 

 

   
1.3. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic:   

- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) 32,18 16,09(*) 

   
L'import de la matrícula dels estudis de grau podrà fraccionar-se i ajornar-se de la 
següent manera: 
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 El 60% de l'import de la matrícula s’haurà d’abonar entre el mes de juliol i 
el mes de setembre. 

 El 20% de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació 
bancària durant el mes de gener. 

 El 20% restant de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant 
domiciliació bancària durant el mes de març. 

 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del 
cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

 

 En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la 
cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent pèrdua dels 
efectes acadèmics de la mateixa. 

 La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 40€, 
en concepte de devolució i despeses de gestió. 

 Descompte per matrícula d'honor, es descomptarà al curs següent la 
quantitat resultant de multiplicar el nombre de crèdits de l'assignatura amb 
matrícula d'honor del preu del crèdit. 

 A l'import dels crèdits ECTS per segona matrícula se li aplicarà un 
coeficient al preu d’1,5.  

 A l'import dels crèdit ECTS per tercera matrícula i següents se li aplicarà 
un coeficient al preu d’1,8.  

 Reconeixement de crèdits per activitats, s'aplicarà el 25% del preu unitat 
de crèdit ECTS vigent a l’Institut. 

 Reconeixement, transferència i validació de crèdits, s'aplicarà el 25% del 
preu de crèdit ECTS vigent a l'Institut. 

 Assignatura sense efectes acadèmics = nombre crèdits ECTS x preu crèdit 
x 3. (alumnes I. Teatre x 1,5) 

 Mòdul d'assignatura sense efectes acadèmics = nombre de crèdits x preu 
crèdit x 3. (alumnes I. Teatre x 1,5) 

 
2. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle   

2.1. Prova d'accés 137,02 68,51(*) 
2.2. Matrícula (preu per crèdit): 57,00 28,50(*) 

   

 L’import de la matrícula s’abonarà en dos pagaments per semestre, cadascun 
del 50% de l’import a satisfer, que es faran efectius, el primer al formalitzar la 
matrícula i el segon a la meitat de cada semestre, segons calendari anual del 
curs. 

 Excepcionalment, a petició de l'alumne, la matrícula podrà fer-se efectiva dins 
del mateix semestre, abans de la qualificació corresponent i, en el cas de 
beques de l'estranger, en els terminis propis que aquestes estableixin. 

 

   
2.3. Assignatura única:   

   

 Sense efectes acadèmics (oients externs) = nombre de crèdits assignatura x 
preu crèdit x 1,5. 

 Sense efectes acadèmics (oients interns) = nombre de crèdits assignatura x 
preu crèdit x 0,5. 

 Alumnes cursant regularment estudis a l’ESTAE = nombre de crèdits 
assignatura x preu crèdit  

 Convalidació, reconeixement, transferència i validació de crèdits, s’aplicarà el 
25% del preu unitat de crèdit vigent al mateix Institut. 
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2.4. Examen sense escolaritat 96,15 48,07(*) 
 

Exempcions: 
 
.- Persones amb grau de discapacitat del 33%: 
Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 
documentalment justificada tenen dret a l'exempció total de les taxes fixades 
en la present ordenança. 
 
Aquesta condició es pot acreditar mitjançant: 
 
Fotocòpia compulsada/acarada del certificat o notificació de la resolució del grau 
de disminució. Aquest certificat serà expedit o validat per l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) o l'òrgan equivalent de la Comunitat Autònoma. 
 
Targeta acreditativa de la discapacitat que expedeix el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 
.- Víctimes d'actes terroristes: 
Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la 
seva cònjuge i els seu fills o filles tenen dret a l'exempció total de les taxes 
fixades en l’ordenança present. 
Aquesta condició es justifica mitjançant la presentació de la resolució 
administrativa que acrediti com a víctimes del terrorisme. En el cas del/de la 
cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar fotocòpia acarada del llibre de família. 

 
.- Víctimes de violència de gènere: 
Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents, 
tenen dret a l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present. 
Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació, dins del termini de 
matriculació, d’algun dels següents documents en vigor, amb la indicació de 
les dates de vigència de la sentència, ordre o informe, així com el llibre de 
família en el cas de fills o filles dependents: 
 
Sentència judicial definitiva per la qual es condemna a l’agressor. L’exempció 
tindrà com a màxim la duració de la pena fixada a la sentència judicial. 
 
Ordre de protecció judicial concedida a la víctima. 
 
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant 
està sent objecte violència de gènere. 
 
.- Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat: 
Les persones que en el moment de sol·licitar l’exempció, acreditin 
documentalment el compliment de mesures privatives de llibertat, tenen dret a 
l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present. 

 

 

Els alumnes que obtinguin un ajut de l'Institut gaudiran d'una reducció de fins al 
50% sobre el pagament de la matrícula del curs anterior en el qual se'ls hagi 
concedit l'ajut esmentat. 

 

   
3. Màsters Oficials 64,00 32,00(*) 
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(*)Imports reduïts per família nombrosa. Imports d’aplicació a famílies nombroses de 1a 
categoria (categoria general) i les persones membres de famílies monoparentals. Les 
famílies nombroses de 2a categoria (categoria especial), gaudiran d’una exempció del 
100% en els imports de la taxa. 
 
L’Import reduït per família nombrosa no serà d’aplicació a l’import de les assignatures 
sense efectes acadèmics. 
 
Aquesta condició s’ha d’acreditar documentalment. 

 

 

III. Assegurances escolars   
   
  EUR 
1. Assegurances:   

1.1. Curs acadèmic  17.00 
1.2. Cursos no reglats:   

 De més d'1 setmana de durada 

 Fins 1 setmana de durada 

17,00 
7,00 

1.3. Prova d'accés   7,00 
1.4. Ampliació de cobertura alumnes de l’Escola de Tècnics  30,00 
1.5. Per prova de nivell  7,00 
   

IV. Drets de reproducció de documents i béns   
   

  EUR 
1. Drets d'imatge de l'edifici   

1.1. Fotografiar:   

 Per motius publicitaris 1.367,49 

 Per publicacions 512,25 

2. Dret a filmar  1.709,36 
   
V. Serveis de reprografia   

   
  EUR 
1. Fotocòpies   

1.1.  Fotocòpia o impressió de pàgina, per unitat    

 DIN A4, en blanc i negre 

 DIN A4, en color 

 DIN A3, en blanc i negre 

 DIN A3, en color 
 

      1.2.  Targeta autoservei 
 

0,05 
0,35 
0,06 
0,69 

 
3,42 

2. Impressions per a alumnes:   

 Plotters, per metre lineal  34,19 

3. Servei de còpia de DVD escoles (inclou suport), per unitat:  7,02 

 Servei restringit a membres de l'Institut del Teatre sempre que es compleixin 
determinades condicions respecte dels drets d'autor i d'imatge. Les imatges 
contingudes en el DVD no poden ser utilitzades per fins comercials ni 
exhibides en locals públics.  

 

4. Servei de reproducció de CD, per unitat:  12,00 

 Prestació del servei de lliurament en aquest suport, de gravacions   
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fetes, a l’empara de la legalitat vigent, en els espais de l’Institut 
del Teatre. 

5. Suport CD-ROM per ser utilitzat en les reproduccions, per unitat:  1,14 
6. Tramesa de documents:   

6.1. Tramesa postal, fins a 350 g    

 Espanya  4,56 

 Internacional  11,40 

 En les trameses de més de 350 g s'afegirà la tarifa postal de correu 
corresponent. 

 

   
VI. Serveis del Centre de Documentació   
   
  EUR 
1. Préstec interbibliotecari de documents bibliogràfics i audiovisuals  

 Centres d'Espanya 

 Centres d'Europa 

 Centres de la resta del món 
 

8,43 
34,19 
41,02 

2. Còpies digitals:  

 Imatges en format PDF del fons bibliogràfic, preu per pàgina 
(import mínim per comanda: 3€) 

 Imatges en format JPG (en baixa resolució), preu per imatge 
(import mínim per comanda: 3 €) 

 Imatges en format TIFF (o similar) fins a 72 Mb, preu per imatge 

 Imatges en format TIFF (o similar) a partir de 73 Mb, preu per imatge 

0,15 
 

0,58 
 

5,15 
10,29 

  
Exempcions i reduccions:  
- Queden exempts de pagar aquests preus els documents sol·licitats per les 

biblioteques i institucions de caràcter cultural o acadèmic amb les que s'hagi 
establert algun tipus de conveni o acord de caràcter regular. 

- S'aplicarà un 25% de descompte per a estudiants i professors de la pròpia 
institució, i per a comandes de llibres antics sencers. 
 

El pagament de les còpies no eximeix als usuaris de demanar, si escau, els 
corresponents permisos als titulars dels drets de propietat intel·lectual. 

 
TARIFA DE PREUS PÚBLICS  

 
I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris)  

     

Mínim d'alumnes per grup 25 alumnes 20 alumnes 15 alumnes 10 alumnes 

Preu per hora cursos EUR EUR EUR EUR 

     

1. Cursos d'Iniciació:     

 Menys de 40 hores 

 Entre 40 i 99 hores 

 100 o més hores 

8,19 
 5,42 
 3,63 

10,30 
 6,77 
 4,58 

13,55 
 9,12 
 6,00 

20,37 
13,53 
 9,35 

2. Cursos bàsics:     

 Menys de 40 hores 

 Entre 40 i 99 hores 

 100 o més hores 

10,84 
 8,19 
 6,39 

13,53 
10,30 
 7,91 

18,16 
13,53 
10,56 

27,21 
20,44 
15,91 

3. Cursos de perfeccionament:     
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 Menys de 40 hores 

 Entre 40 i 99 hores 

 100 o més hores 

13,53 
10,84 
 9,12 

17,02 
13,55 
11,26 

22,70 
18,16 
15,06 

34,02 
27,21 
22,70 

4. Cursos especials:     

 Es fixarà en cada cas segons el cost, d’acord amb la fórmula següent: 
P= DD x 1,2 - SUB 

    M 
  
on DD és la despesa directa prevista pel curs (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.), SUB és el 

conjunt d’ajuts externs rebuts per a l’activitat i M és el nombre de matrícules completes previstes. 
 
Els alumnes de cursos reglats de l’Institut del Teatre gaudiran d’una reducció del 25% del preu de 
seminaris i cursets 
 
En el cas que un curs pugui admetre alumnes oients, la matrícula per a aquests serà del 40 % del preu 
corresponent. 
 
En el cas que un curs pugui admetre graduats de l’Institut del Teatre, la matrícula per als cursos 
d’iniciació, bàsics i de perfeccionament tindran una reducció del 15% sobre el preu establert. La 
matrícula per a la resta de cursos (cursos especials) tindrà una reducció del 20%. 
 
La matrícula dels cursos de durada superior a 3 mesos que es realitzen al Centre de Vic podrà 
fraccionar-se de la següent manera: 
 

 El 60% de l'import de la matrícula abans de l'inici del respectiu curs. 
 

 El 40% restant de l'import de la matrícula es satisfarà en acomplir-se el 40% de la durada total 
del curs. 

 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del cobrament dels interessos 
de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 
 
II. Activitats teatrals  

  
 EUR 

1. Teatre Ovidi i Teatre Estudi  
1.1. Sessió ordinària 
1.2. Sessió extraordinària 
1.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 
1.4. Tallers. Pràctiques d'escoles i projectes final de carrera 

17,15 
22,79 
13,72 

5,00 

2. Aula taller   
2.1. Sessió ordinària 
2.2. Sessió extraordinària 
2.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 

13,72 
22,79 
10,29 

3. Preus reduïts   
3.1. Grups escolars o similars, per alumne  4,54 
3.2. Descomptes:   

 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants 

 25% per a les associacions teatrals i culturals 

 50% servei de tiquet 3 

 50% per als menors de 12 anys 

 
 

 
 

4. Entrades   
4.1. En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes  
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en el conveni corresponent. 
 

 

4.2. Promocionals:   

 Programació infantil  2,33 

 Programació adult  3,44 

   
III. Activitats de la Jove Companyia IT Dansa   
   

  EUR 
1. Preu per actuació 2.380,37 
 
Les despeses de personal de serveis tècnics (llums, so, maquinista, regidor, etc.) i 
transports de l’escenografia i de la companyia aniran a càrrec de les entitats 
contractants. 

 

  
A aquest import s’hi  haurà d’afegir l’IVA corresponent en el territori nacional. Fora del 
territori nacional s’aplicarà la normativa establerta en cada cas, d’acord amb la 
legislació del país. 

 

  
IV. Serveis Tècnics   

   
  EUR 

1. Serveis Tècnics, per hora:   
1.1. So, maquinària escènica i luminotècnia   

1.1.1. Tipus I  25,00 
1.1.2. Tipus II  23,23 

1.2. Coordinació tècnica    
1.2.1. Tipus I  26,29 
1.2.2. Tipus II  23,23 

1.3. Vídeo  37,55 
1.4. Porter de sala   

1.4.1. Tipus I  17,64 
1.4.2. Tipus II  25,55 

1.5. Regidor   
1.5.1. Tipus I  26,29 

1.5.2. Tipus II  23,23 
1.5.3. Tipus III  26,82 
   

A aquests imports s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent. 
   
V. Activitats de festivals   

   
  EUR 

1. Preus entrades   
1.1. Teatre Ovidi Montllor  10,29 
1.2. Teatre Estudi  6,86 
1.3. Altres espais  4,54 

2. Preus entrades reduïdes   
2.1. Grups escolars o similars. Per persona  4,54 
2.2. Promocionals   

 Programació infantil  2,33 

 Programació adult  3,44 

2.3. Descomptes   

 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants  
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 50% per a les associacions teatrals i culturals 

 50% servei de tiquet 3 

 
 

3. Entrades venudes a través de BBVA-CX.   

 En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes en 
el conveni corresponent. 

 

   
VI. Servei de menjador Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de 

Dansa(EESA/CPD).  
   
  EUR 

1. Servei/alumne/dia Centre Integrat Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa: 

 

1.1. Menú normal   (IVA exempt)                                                                   6,20 
1.2. Menú vegetarià  (IVA exempt)                                                                       6,20 

2. Servei de Monitoratge (IVA exempt)  2,25 
   
VII. Venda de productes promocionals   
   

  EUR 
Samarretes (per unitat)  8,26 
   

A aquest import s’haurà d’afegir l’IVA corresponent   
 

ORDENANÇA FISCAL DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS NECESSÀRIES 
PER A L’EXERCICI DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 
 

Article 1r Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que es preveu als articles 132 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de 
conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 d’aquest text legal, la Diputació de 
Barcelona estableix les taxes de l’Organisme de Gestió Tributària per la prestació de serveis i 
realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic i pels serveis de reproducció de documentació, que es 
regiran per la present Ordenança. 
 
Article 2n Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de les taxes la prestació de serveis i realització d’activitats 
administratives per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
necessàries per a: 
 

a. Exercir les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic, quan els Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques titulars dels 
susdits ingressos hagin delegat en la Diputació de Barcelona les seves facultats, a 
l’empara del que es preveu a l’article 7.1 del TRHL. 

b. Col·laborar en l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic, quan els Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques titulars dels 
susdits ingressos hagin sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Barcelona, a l’empara 
del que es preveu a l’article 8 del TRHL. 
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c. Recaptar els ingressos de dret públic liquidats per altres administracions, diferents de la 
municipal, i per entitats de dret públic quan les funcions recaptadores hagin d’exercir-se a 
la província de Barcelona i s’hagi subscrit el corresponent conveni. 

 
2. Així mateix, constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
a) Els serveis de reproducció de documentació per la realització de fotocòpies. 
b) La realització de les activitats administratives necessàries per a la tramitació i resolució dels 

procediments selectius de personal. 
 

Article 3r Subjectes passius 
 
1. Estan obligats al pagament de les taxes per la prestació de serveis i realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic, regulada en la present Ordenança, els ajuntaments i altres administracions i entitats 
de dret públic en interès dels quals s’hagin prestat els serveis o realitzat les activitats que 
constitueixen el fet imposable determinat al punt 1 de l’article anterior. 
 
2. Pel que fa als serveis del punt 2 de l’article anterior, són subjectes passius de la taxa les 
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària que sol·licitin els serveis que constitueixen el fet imposable o en resultin beneficiades. 
 
Article 4t Quota tributària 
 
La quota a satisfer es determinarà per aplicació de les tarifes següents: 
 
EPÍGRAF A – TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
NECESSÀRIES PER A L’EXERCICI DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I 
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
 
A.1. RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA 
 

a. Tributs o altres ingressos de dret públic, llevat de les multes de trànsit imposades 
pels Ajuntaments: 

 
La taxa resultarà d’aplicar a les quantitats efectivament recaptades pel concepte de quota 
inicialment liquidada, i, quan escaigui, el corresponent recàrrec d’extemporaneïtat i els 
interessos de demora, amb exclusió del recàrrec provincial de l’IAE, el percentatge que d’acord 
amb el càrrec de l’exercici els pertoca, segons l’escala següent llevat dels supòsits 
expressament especificats en altres apartats d’aquest epígraf: 
 

Ajuntaments o altres administracions o entitats públiques amb càrrec fins a 
4.000.000 EUR 

2,50% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
4.000.000 EUR i fins a 6.000.000 EUR 

2,00% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
6.000.000 EUR i fins a 8.000.000 EUR 

1,75% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
8.000.000 EUR i fins a 10.000.000 EUR 

1,60% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
10.000.000 EUR i fins a 12.000.000 EUR 

1,45% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
12.000.000 EUR i fins a 14.000.000 EUR 

1,30% 
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Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
14.000.000 EUR i fins a 16.000.000 EUR 

1,15% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
16.000.000 EUR i fins a 18.000.000 EUR 

1,10% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
18.000.000 EUR i fins a 20.000.000 EUR 

1,05% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
20.000.000 EUR i fins a 22.000.000 EUR 

1,00% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
22.000.000 EUR i fins a 24.000.000 EUR 

0,95% 

Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 
24.000.000 EUR 

0,90% 

 
A efectes del què disposa l’apartat anterior, s’aplicaran les regles següents: 
 
1a. S’entén per càrrec de l’exercici la suma dels càrrecs en voluntària, menys les baixes en 
voluntària, de les quotes integrants dels padrons i les liquidacions d’ingrés directe, la gestió o la 
recaptació voluntària de les quals s'hagi iniciat al llarg de l'any per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, llevat dels següents: 
 
- ingressos no pressupostaris corresponents a Fiances o IVA 
- quotes urbanístiques o contribucions especials  
 
Atès que aquests conceptes tenen tipus específics de taxa de voluntària.  
 
En el cas de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, s'inclou el Recàrrec de la Diputació en 
l'import del càrrec. 
 
2a. En general, llevat que hi concorrin circumstàncies especials, es considerarà que el volum 
del càrrec de l’exercici és d’igual quantia que el càrrec de l’any anterior. Tanmateix, el 
percentatge a aplicar podrà modificar-se dins l’exercici, en el cas que un càrrec de caràcter 
extraordinari faci que l’ajuntament o altres entitats públiques se situïn en un tram al qual 
correspongui un percentatge inferior. 
 
Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui i tindrà vigència des del mes següent 
a aquell en què s’ha produït el càrrec extraordinari. 
 
3a. En la determinació definitiva de la taxa a satisfer per la prestació dels serveis es tindran en 
compte els límits i reduccions següents: 
 
1. La quantia màxima de la taxa corresponent a la recaptació d’un rebut o d’una liquidació, 

dins el mateix exercici, serà de 3.000 EUR. En el cas de padrons amb cobrament 
fraccionat, es considerarà l'import de totes les fraccions del mateix objecte tributari com un 
sol rebut. 

2. En el cas de recaptació de l’Impost sobre béns immobles que han de satisfer els titulars de 
béns de característiques especials, la quantia de la taxa màxima a satisfer per 
l’Ajuntament a l’ORGT pels rebuts i liquidacions exigits a un titular en un any serà de 3.000 
euros. 

3. Les reduccions previstes anteriorment no seran aplicables a liquidacions provinents 
d’actuacions de control tributari, ja sigui en fase de gestió, en fase d’inspecció o en fase de 
recaptació, ni a cobraments realitzats com a resultat de resolució de recursos, 
fraccionaments i ajornaments. 
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b. Gestió i recaptació d’altes d’IVTM: 
 

1. La taxa a satisfer per la gestió i recaptació de les altes en l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, quan no s’hagi delegat en la Diputació la recaptació del padró de l’IVTM, resultarà 
d’aplicar a les quantitats efectivament recaptades el percentatge del 4%. 
 
2. Quan s’hagi delegat la recaptació del padró, s’aplicarà la taxa resultant de l’escala 
continguda a l’epígraf A.1.a. 
 

c. Imposició, liquidació i recaptació de sancions tributàries: 
 
Quan l’actuació d’aplicació dels tributs i altres ingressos de dret públic que hagi dut a terme 
aquest Organisme posi de manifest que s’ha comés una infracció tributària lligada directament 
al perjudici econòmic que l’acció o omissió irregulars van generar en els ingressos tributaris de 
l’entitat pública titular dels corresponents drets, i a resultes de la qual s’imposi la sanció que 
pertoqui, la taxa a satisfer serà del 20% de l’import recaptat per aquest concepte, tant en 
voluntària com en executiva.  
 
Quan la sanció que s’imposi no derivi d’un deute tributari diferencial sinó de la falta de 
col·laboració, resistència, obstrucció, excusa o negativa, o de l’incompliment d’obligacions 
formals, la sanció que s’imposi correspondrà íntegrament a l’Organisme, en tant que 
Administració tributària que ha dut a terme el procediment escaient d’aplicació dels tributs 
l’eficàcia i eficiència del qual s’han vist perjudicades seriosament per aquests motius. 
 

d. Recaptació d’ingressos no pressupostaris: 
 
No s’exigirà cap tipus de taxa pels cobraments en concepte de Fiances o IVA. 
 

e. Quotes urbanístiques o contribucions especials: 
 
Pel que fa als càrrecs que realitzen els ajuntaments o altres ens públics, llevat dels ingressos 
de les entitats urbanístiques col·laboradores, pels conceptes de quotes urbanístiques o 
contribucions especials la taxa es determinarà aplicant com a màxim l’1% sobre les quotes 
recaptades. 
 
La quantia màxima de la taxa corresponent a la recaptació d’una o més liquidacions per quotes 
urbanístiques o contribucions especials liquidades a un mateix subjecte passiu, en virtut d’un 
expedient d’actuació administrativa, serà de 3.000 EUR. Aquesta reducció no serà aplicable a 
cobraments realitzats com a resultat de resolució de recursos, fraccionaments i ajornaments. 
 
A.2. RECAPTACIÓ EXECUTIVA: 
 
La taxa a satisfer per la prestació del servei de recaptació en període executiu, llevat de les 
multes per infracció de circulació imposades pels Ajuntaments, de les sancions tributàries 
especificades al punt A.1.c anterior, i dels ingressos de les entitats urbanístiques 
col·laboradores, és una quantitat equivalent al recàrrec del període executiu establert a la 
normativa. 
 
Serà d’aplicació la taxa en tots els supòsits en què es recapti el deute en període executiu, 
qualsevol que sigui el mitjà de pagament, tant si aquest es fa en efectiu o en espècie. 
 
Quan la cancel·lació, total o parcial, del deute no s’hagi fet mitjançant pagament en efectiu, 
s’aplicaran les normes següents: 
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a) Quan el deute es liquidi mitjançant l’adjudicació a l’ens creditor dels béns que no han estat 
adjudicats per subhasta pública, la compensació econòmica serà equivalent al recàrrec de 
constrenyiment cobert amb el preu de l’adjudicació. 

b) Si s’ha fet el pagament en espècie, per una modalitat diferent de l’adjudicació del bé, la 
compensació a satisfer per l’ens creditor serà la mateixa que s’hauria abonat cas que el 
deute s’hagués cobrat en període de pagament voluntari. 

c) Quan el deute es trobi en període executiu, l’ens creditor haurà d’abonar les costes del 
procediment. 

 
A.3. MULTES PER INFRACCIÓ DE CIRCULACIÓ IMPOSADES PELS AJUNTAMENTS 
 
1. La taxa resultarà d’aplicar a les quanties efectivament recaptades els percentatges següents: 
 
Recaptació voluntària 
 

Municipis amb càrrec fins a 5.000.000 EUR 14% 

Municipis amb càrrec superior a 5.000.000 EUR i fins a 7.000.000 EUR 12% 

Municipis amb càrrec superior a 7.000.000 EUR i fins a 10.000.000 EUR 10% 

Municipis amb càrrec superior a 10.000.000 EUR 8% 

 
Recaptació executiva: 30%. 
 
2. Al finalitzar l’exercici, es calcularan els costos suportats per l’ORGT que siguin directament 
imputables a la realització de funcions de recaptació de multes de circulació de cada 
ajuntament delegant. Si el volum total de costos ultrapassa el de les compensacions 
econòmiques obtingudes per aplicació de la taxa establerta en aquest apartat, es practicarà 
una liquidació per la diferència. 
 
L’ORGT percebrà la quantia d’aquesta liquidació mitjançant compensació amb ingressos 
posteriors del mateix concepte de multes de circulació. No es practicaran liquidacions per 
import inferior a 50,00 euros. 
 
A.4. RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS D’ENTITATS URBANÍSTIQUES 
 
La taxa resultarà d’aplicar a les quotes recaptades els percentatges següents: 
 

. Recaptació voluntària: 5%. 

. Recaptació executiva: Import equivalent al recàrrec de constrenyiment i els 
interessos de demora satisfets. 

 
EPÍGRAF B - SERVEIS DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PER L’ADMISSIÓ I 
TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN ELS PROCESSOS SELECTIUS DE 
PERSONAL 
 
A.1. Serveis de reproducció de documentació 

 
Per cada fotocòpia 0.06 euros. 
 
A.2. Serveis per admissió i tramitació de sol·licituds de participació en processos selectius de 
personal 
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I – Drets d’examen  EUR 
 
Convocatòries corresponents al torn lliure de l’Oferta Pública d’Ocupació, 
d’aplicació als processos selectius per a la provisió de places dels grups de 
classificació A. B. C. D i E que integren la plantilla fixa de personal 
funcionari i laboral de l’Organisme de Gestió Tributària 

 
 
 
 

5,00 
 
- Gaudiran d’exempció les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o 

situació anàloga de pobresa. 
- Les Bases generals dels processos selectius podran fixar un procediment específic per al 

pagament de la taxa. 
- La falta de pagament dins el termini fixat significarà a tots els efectes que es desisteix de la 

sol·licitud presentada. 
- En el supòsit que la persona interessada no fos admesa en el procés selectiu, l’import de la 

taxa es podrà retornar prèvia petició expressa d’aquesta. 
 
Article 5è Meritació 
 
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona realitza la funció de recaptació dels ingressos de dret públic, la titularitat 
dels quals correspon als Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques en interès 
dels quals hagin prestat el servei. 
 
2. En el cas de la taxa per la prestació del servei de reproducció de documents per la 
realització de fotocòpies o drets d’examen, aquesta es merita i neix l’obligació de contribuir 
quan se sol·licita la prestació del servei. 
 
Article 6è Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa resultant d’aplicar les tarifes previstes a l’epígraf A de l’article 4t d’aquesta 
Ordenança s’abonarà en la data en què l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona ordeni la transferència dels ingressos per quina recaptació s’hagi meritat la taxa. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona liquidarà la taxa i notificarà a 
l’ajuntament o l’Ens creditor, mitjançant un comunicat comptable quinzenal, quin ha estat el 
volum total de recaptació i la quantia de la taxa, alhora que ordenarà la transferència de l’import 
equivalent a la diferència entre recursos recaptats i taxa meritada. 
 
2. En cas que sigui procedent aplicar les reduccions establertes en aquesta Ordenança, es 
practicarà la pertinent regularització en el mes de desembre de l’exercici en què es recaptin els 
ingressos que motivin la reducció. 
 
3. La taxa resultant d’aplicar la tarifa prevista a l’epígraf B de l’article 4t d’aquesta Ordenança 
es liquidarà en el moment en què es produeixi la seva meritació. 
 
Article 7è Repercussió de la despesa 
 
La taxa regulada en aquesta Ordenança Fiscal s’exigirà sens perjudici de les despeses que 
resultin repercutibles als ens creditors dels deutes subjectes de recaptació segons la previsió 
continguda en l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels ingressos de dret 
públic de la Diputació de Barcelona, respecte de les quals no es veurà minorada. 
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Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la Diputació 
de Barcelona del dia.................de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada el dia................de 
2016, entra en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent mentre no es modifiqui 
o es derogui expressament. 
 
Barcelona,  
La interventora general     Aprovat per Acord núm. ................ 
Teresa M. Raurich Montasell    Petra Mahillo García 

 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Regull (CiU) i s’hi incorpora la 
diputada senyora Recasens (CiU). 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Aquesta modificació de les ordenances fiscals conté elements que 
considerem positius. Considerem positiu que hi hagi una unificació tècnica en un sol 
document, bàsicament són modificacions tècniques. Nosaltres ja, l’any 2015, parlàvem 
de qüestions metodològiques que no ens semblaven adequades i així ho vam 
manifestar en el seu dia. Dintre d’aquesta modificació de les ordenances, nosaltres no 
la podrem subscriure en tant que entenem que el recàrrec provincial de l’IAE es torna 
a congelar i al nostre entendre caldria una revisió. Votaríem contràriament. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Simplemente indicar que nuestro Grupo está estudiando la 
posibilidad de presentar algún tipo de alegaciones en relación, sobre todo, a precios 
públicos y que, por lo tanto, en esta aprobación inicial nuestro voto será de 
abstención.” 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Mostrar el 
nostre posicionament. Ja se’ns han explicat les ordenances, fins i tot vam fer una 
sessió específica en el seu moment perquè se’ns expliqués, i ja vam plantejar en 
aquell moment que, evidentment, hi ha una part de les ordenances que tenen a veure 
amb l’activitat de la província, però és petiteta, al final les ordenances de la casa són 
sobres poques coses, en definitiva, perquè la gent ens entengui. Si que és veritat que 
el recàrrec de l’IAE requeriria, segurament, d’un replantejament i nosaltres també 
creiem que seria el moment de replantejar-se si en les de la casa podem aplicar allò 
que vam aprovar el 2012, que és intentar establir un sistema de tarifació social. Ho 
vam aprovar el 2012 per majoria de tots els Grups que en aquell moment estàvem en 
aquest Plenari, des del 2012 no hem avançat massa. Som conscients que, per 
exemple, a l’Institut del Teatre es va debatre l’altre dia la possibilitat que a alguns dels 
preus i taxes de l’Institut del Teatre s’hi pogués aplicar una certa tarifació social. 
 
Creiem que la casa, dins de la pròpia casa, hauria d’intentar aplicar allà on sigui 
possible, evidentment no estem parlant d’una samarreta del Palau Güell, de la tarifació 
social, sinó que estem parlant d’aquelles taxes que tinguin a veure amb possibilitats de 
tenir recorregut en mesura de les possibilitats de cada família i de cada persona. I 
creiem que la pròpia casa hauria d’activar, sabem que no és aquest punt, allò que vam 
aprovar en aquella moció que també és assessorar els ajuntaments de com la tarifació 
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social la poden aplicar en les seves pròpies ordenances fiscals. Per tant, nosaltres 
creiem que ja fa quatre anys d’això i trobem que no s’ha avançat gens, ho hem dit en 
altres moments, crec que ho diem cada vegada que aprovem unes ordenances, per 
tant, el nostre Grup, amb voluntat d’intentar que això s’apliqui, de moment, farem una 
abstenció. 
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, qui diu: Molt breument. En tot 
cas, les ordenances no inclouen cap augment. Per entendre’ns, si mirem les 
ordenances, veiem que les variacions es donen, sobretot, a la botiga del Palau Güell 
que són preus que tenen els productes que es venen a la botiga; per tant pocs 
moviments econòmics i moviments en aquestes ordenances més tècnics que no altra 
qüestió. 
 
En tot cas, a la referència que feia el diputat Funes, la tarifació social s’està treballant. 
De fet, el lloc més possible en què es pugui adequar és l’Institut del Teatre; vostè feia 
referència que a la darrera sessió se’n parlava, perquè justament és allà on és més 
possible que aquesta necessitat sigui molt més evident, donat que estem formant 
persones que tenen diferents possibilitats econòmiques i que, per tant, aquesta es 
podria aplicar. 
 
Quant a la resta, exactament ara no sé com va aquesta qüestió, però intentarem si no 
s’està fent així, que sí que s’està fent, aplicar aquesta tarifació quant a les activitats 
directes de la Diputació. I sí que estem assessorant els ajuntaments en com aplicar 
aquests tipus d’ordenances. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (10), el vot en contra de CUP - Poble Actiu (3) i l’abstenció d’Entesa (6), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 
33 vots a favor, 3 vots en contra i 12 abstencions. 
 
4.- Dictamen de data 10 d’octubre de 2016, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels Pressupostos de la Corporació 
i dels seus organismes autònoms, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2016, així com del moviment de la Tresoreria per a operacions pressupostàries, 
extrapressupostàries i de la seva situació. 
 
“D’acord amb el que disposa la base 7a.A.1 de les Bases d’execució del pressupost 
general de la corporació per a l’exercici 2016, en relació a l’article 207 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, la Intervenció General presentarà trimestralment al Ple de la corporació 
l’estat d’execució del seu pressupost i dels organismes autònoms, així com el 
moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de 
la seva situació. 
 
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la 
corporació i dels seus organismes autònoms del tercer trimestre d’enguany, a partir de 
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la informació que figura als registres informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen 
l’execució del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis 
tancats de la corporació. La informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els 
quals reflecteixen l’execució de les fases que s’han considerat més significatives i 
mostra una visió genèrica de l’execució pressupostària i no pressupostària de la 
corporació i dels seus organismes autònoms del tercer trimestre d’enguany.  
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 

A C O R D 
 
ÚNIC.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la informació presentada per la Intervenció 
General, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, relativa a l’estat 
d’execució pressupostària de la corporació i dels seus organismes autònoms, del 
tercer trimestre de 2016, segons els estats d’execució, i la informació complementària 
que s’acompanyen com a annexos I i II al present dictamen.” 
 
La Presidència dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Ja vam fer una intervenció a la Comissió Informativa d’Hisenda i 
reiterarem el que allà vam exposar. Si no es contemplen les variacions del diferents 
actius i passius financers de la Diputació, un pot entendre que si el grau d’execució és 
del 75% i estem parlant del tercer trimestre, és un nivell d’execució més que correcte i 
més que adequat. 
 
Considerem positiva la cancel·lació que ha tingut la Diputació del deute pendent per 
les liquidacions negatives dels anys 2008, 2009 i 2013. També observem que en la 
recaptació de l’IAE, pel que fa a 2016, hi ha hagut un increment significatiu de 21,5 
milions d’euros, que contrasta amb la recaptació que hi va haver l’any 2015 de 9,2 
milions d’euros. També destaquem l’increment de la participació dels impostos de 
l’Estat, de vint-i-cinc milions d’euros. Igualment millora la tresoreria i l’endeutament a 
curt termini que està amortitzat.  
 
Ara bé, igual que hi ha llums, també hi ha ombres que nosaltres volem remarcar en 
aquest estat d’execució. Veiem que en aquest any 2016 hi ha una reducció molt 
important de la inversió real que fa la Diputació; aquest import es tradueix en un 17%, 
és a dir, la inversió real de la Diputació es redueix en un 17% respecte l’any passat. 
Significatiu. Igualment, i tornem a referir-nos a l’IAE pel qual hem votat contràriament a 
les ordenances fiscals, veiem, i sabem el per què, veiem que hi ha dificultats de 
cobraments en la gestió de determinats ajuntaments per aquest tribut, concretament 
per un import de 11,6 milions d’euros. I, finalment, també ens preocupa, dins d’aquesta 
situació general, l’import que queda pendent de pagament de la Diputació cap a 
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l’Institut de la Seguretat Social per un import de 29,3 milions d’euros que la Diputació 
deu a l’Institut de la Seguretat Social. 
 
I nosaltres llençàvem a l’aire a la Comissió Informativa la pregunta, difícil de 
respondre, ja ho entenem, entenent que l’any 2014 va haver una provisió de 
romanents de crèdit de tres-cents vuitanta-sis milions d’euros, l’any 2015 hi va haver 
uns tres-cents sis milions d’euros; vostè mateixa es va comprometre a la revisió per 
adequar aquesta situació en base a com es gestionaven els diners públics, els diners 
de tots, perquè aquests imports, entenem i enteníem, que eren importats i nosaltres 
llençàvem la pregunta a la Comissió d’Hisenda de quina podria ser la previsió de 
romanents de crèdit que, evidentment, serà molt inferior a anys anteriors. I, en tot cas, 
ens hauríem de replantejar tots si la manera de funcionar i de fer les previsions a futur 
a nivell econòmic és en base a romanents de crèdit. Avui mateix vostès aprovaven, 
amb el nostre vot contrari, una modificació de crèdit d’uns 34,5 milions, 
aproximadament, dels quals 28,5 milions eren de provisió de romanents de crèdit.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
per insistir en una idea que ja vam plantejar en el Ple passat amb el Compte General i 
en altres Plens en relació a les liquidacions. Entenem que, en aquests moments, tenim 
un problema, que torna a baixar el Capítol IV una altra vegada i tenim un escenari on 
les transferències corrents de la casa, el nivell d’execució cada cop és més baix, per 
tant hem d’entomar-ho. Entenem que no hem de culpabilitzar els ajuntaments ja que 
els fem arribar uns recursos que no poden gastar, per tant, busquem una solució 
intermitja i plantegem-nos si realment hem de fer algun tipus de servei específic que 
ajudi els ajuntaments a poder executar aquests recursos que la casa els transfereix. 
 
Al final, ens tornem a trobar Pressupost rere Pressupost i liquidació rere liquidació, 
cada cop que tenim uns números de la casa, veiem que anem baixant un 5%, anem 
baixant, i al final tenim uns números d’execució global de la Diputació baix, però 
específicament, una altra vegada, del Capítol IV de transferències corrents que la 
majoria, interpreto, va per aquí: Catàleg, Xarxa, etc. Per tant, com que és l’eina 
principal de la casa, comencem a tenir la sensació que tenim un problema i, per tant, 
hem de buscar una solució. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Des d’Esquerra Republicana, com a socis 
de Govern, el que hem de valorar és molt positivament l’estat d’execució del 
Pressupost perquè si miréssim altres anualitats i mirant des d’una perspectiva 
històrica, estaríem, segurament, en un dels anys en què hi ha un nivell d’execució del 
Pressupost més elevat. Si miréssim les dades d’ahir, ens trobaríem que tenim un nivell 
d’execució del 82% del Pressupost, reclamació que alguns Grups l’any passat ens 
vam fer que anéssim molt més enllà a nivell d’execució. 
 
Sobre el Capítol IV de transferències que es fan a ajuntaments i a altres 
administracions, precisament el nostre recolzament és permetre el màxim de sobirania 
possible al món local a l’hora de poder executar el recursos que nosaltres, com 
Diputació, posem a l’abast del món local. I amb això, què vull dir? Es donen uns 
terminis suficientment amplis perquè el món local, sobretot d’ajuntaments petits, però 
també de grans, tinguin capacitat per poder, en definitiva, executar els recursos que 
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posem a la seva disposició, bé siguin plans d’ocupació, per exemple, bé siguin 
programes complementaris, bé siguin transferències que es fan en diverses actuacions 
com pot ser el Catàleg de serveis, que es dóna un termini suficientment ampli. Per 
tant, no és qüestió d’apretar més el món local, sinó que és qüestió de buscar els 
mecanismes de com pot ser molt més àgil l’execució d’aquests recursos, però també, 
a la vegada, respectar el principi d’autonomia municipal a l’hora de poder executar els 
serveis o els recursos que posem a la seva disposició. 
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: A veure si sóc 
capaç de donar resposta a tot amb una resposta global. 
 
Hi ha una dada que han posat damunt la taula els portaveus que és una bona dada i 
és que ha augmentat la recaptació a través de l’IAE. Això significa que l’activitat 
econòmica ha crescut i que la situació de crisi tan angoixant que teníem fa uns anys, 
s’està suavitzat, no vol dir que sortim. Per tant, una bona notícia aquesta lectura que 
es fa d’aquesta aplicació d’aquest impost sobre l’activitat econòmica, vol dir que hi ha 
més activitat econòmica. Això lliga amb el fet que els ajuntaments també mostren que 
estan en una situació econòmica molt millor que en anys anteriors, amb la qual cosa 
anirem veient, i entenem que serà així, com l’execució de les partides que tenen per 
ajuntaments, transferències corrents Capítol IV, van a un ritme diferent i que hi haurà 
un canvi en aquest sentit. 
 
Hi ha una dada important, que el diputat Duran ens recordava, és com els romanents 
de tresoreria han anat baixant al llarg dels anys: el 2014, tres-cents vuitanta-sis; el 
2015, tres-cents sis; veurem com el 2016 haurà baixat aquesta quantia. Estem 
intentant donar solució a aquella màxima que es portava al plenari dient que el 
romanent eren uns diners que estaven aturats i que no estaven donant servei als 
ajuntaments. En aquest sentit hi estem treballant i de valent. I és evident que, lligat 
amb tot això també i la intervenció que he sentit abans, és evident que el 2016 té 
menys inversió de la que tenia el 2015 i, segurament, tindrà més el 2017 que el 2016 i 
per una raó molt senzilla: el 2015 el programa Xarxa s’estava executant i els 
ajuntaments estaven al final d’un programa Xarxa i, per tant, la inversió a la 
demarcació era més important. Al 2016 tenim clar que no s’està executant aquesta 
inversió perquè els ajuntaments encara no han començat. La pròpia Diputació, a 
primers de mandat encara no han començat a fer totes les inversions que s’aniran fent. 
 
Veurem i anirem veient i en el proper Plenari en parlarem de l’any que ve i l’any 
següent, com aquest 17% de davallada serà un 17% d’augment o potser molt més 
d’un 17 i d’un 25 i un 30% perquè estarem en disposició d’executar les inversions que 
els Pressupostos han anat preveient, però que, insisteixo, que no s’han anat produït al 
2016 perquè era any d’inici de mandat. 
 
Intervé de nou el senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: senyor García Cañizares, 
amb carinyo, nosaltres hem posat llums i ombres de l’estat d’execució d’aquest 
Pressupost. A les ombres hem posat la reducció del 17% a la qual s’estava referint ara 
mateix, i a la part de llums ja hem assenyalat l’increment de la recaptació de l’IAE del 
9,2% al 15% i als 21,5 als 16%. Justament això, aquest impost era el que justificava el 
nostre vot contrari per la seva congelació a les ordenances fiscals, llavors vostè ens 
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parla de recuperació econòmica quan el 30% de la població de la demarcació de 
Barcelona està en risc de pobresa. En tot cas, sí que hi ha una recuperació 
econòmica, però també és just que si aquesta recuperació econòmica afavoreix 
aquelles empreses que facturen més d’un milió d’euros, és just i necessari que 
contribueixin també amb el recàrrec provincial de l’impost al bé de tothom.  
 
Intervé de nou el senyor Funes (Entesa), qui diu: Només per afegir un element a la 
intervenció que feia el diputat. Hi ha un element més dins del que avui es té en compte 
en aquest plenari i és que la casa té un nivell d’endeutament molt baix, per tant, 
podem fer més coses. Una mica la conclusió nostra és que podem encara endeutar-
nos més, podem fer més polítiques adreçades a la gent, adreçades als ajuntaments, al 
medi... per tant, tenim capacitat per fer-ho. El que ens preocupa és, si nosaltres ara els 
proposem fer més programes perquè tenim capacitat d’endeutament, però després 
resulta que els ajuntaments no poden executar les polítiques, tenim un problema. I per 
tant, una mica la conclusió és que nosaltres creiem que els comptes ens permeten fer 
més polítiques i en aquesta línia van les nostres propostes. 
 
De nou intervé el senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Breument, tornem a estar, 
a veure si sóc capaç de dir tot en una intervenció curta. 
 
No barregem. Senyor Duran, quan jo parlava de que hi ha una certa recuperació 
econòmica em referia al que diuen les xifres i que és el primer any que donem 
aquestes xifres que són positives. Per tant, ens preocupa com a Govern la situació 
econòmica que estan vivint moltes famílies de la demarcació i del país, per tant, 
només em referia a les dades econòmiques, és evident que no em referia a que la 
societat estigués en una situació molt recuperada, ans el contrari. Justament, si hi ha 
recuperació econòmica podrem fer polítiques que vagin adreçades directament a 
aquest sector que ho passa malament. 
 
Respecte a la intervenció que feia el diputat Funes, certament podem endeutar-nos 
teòricament, però no ens podem endeutar legalment, perquè hi ha una llei que ens 
obliga a executar els Pressupostos d’una manera concreta. Els he explicat algunes 
vegades que si demanem crèdit, no el podem gastar perquè la Llei d’anivellament 
pressupostari no ens permet comptabilitzar les despeses, amb la qual cosa, si 
demanem un crèdit no pot constar com a ingrés i la despesa sí, amb la qual cosa, si 
demanem un crèdit de 50 milions, no podem declarar l’ingrés, però en canvi la 
despesa sí que l’haurem de declarar, amb la qual cosa ens carreguem la regla de la 
despesa. Ja sé que és difícil i és injust, però és la realitat amb què estem treballant els 
Pressupostos des de que la famosa Llei d’acompanyament de l’Estat ens obliga a fer 
aquestes qüestions. 
 
Per tant, taxa d’endeutament baix, sí. A la que puguem demanar crèdit i justificar 
l’ingrés i fer la despesa, també. I a més, pensin que la Diputació al 2016 està amb un 
Pla econòmic i financer, amb la qual cosa hem de complir allò que ens vam 
comprometre per poder estabilitzar el Pressupost.  
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 
5.- Dictamen de data 13 d’octubre de 2016, pel qual es proposa l'aprovació 
provisional de la modificació de l’Ordenança general de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa. 
 
“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 o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa, essent necessari que les esmentades normes, pel seu caràcter, 
estiguin actualitzades i adaptades a la legislació de general aplicació. 
 
A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració 
moderna, que realitza múltiples funcions, sovint 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.  
 
Segons es justifica en la memòria de la gerent de l’ORGT, de data 29 de setembre de 
2016, en el moment present convé modificar l'Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos per tal d'adequar-la a les novetats legislatives introduïdes 
per les següents disposicions legals: la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de 
modificació parcial de la Llei General Tributària; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les Administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i d’acord amb el 
que preveu l’article 28 apartats 1 b) i 2 a) dels Estatuts de l’Organisme de Gestió 
tributària aquesta Presidència (BOPB de 4 de maig de 2015), a proposta de la Junta 
de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària i previ dictamen de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, eleva al 
ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents,   
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa, el text de la qual s’acompanya com Annex 1.  
 
Segon.- SOTMETRE l’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. 
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Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu. 

 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ES REALITZA MITJANÇANT COL.LABORACIÓ 
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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ES REALITZA MITJANÇANT COL.LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA 

 
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 i altre normativa aprovades pels municipis i altres entitats 
públiques que han delegat en la Diputació de Barcelona les seves facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic o be han subscrit el corresponent 
conveni de col·laboració per l’exercici de les mateixes, 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. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
1. La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos públics quan les entitats 
públiques titulars hagin delegat en la Diputació les facultats referides a l’article 1 o bé hagin 
subscrit el corresponent conveni de col·laboració.  
 
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. 
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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. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus 
termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis 
tributaris. 
 
4. Les referències realitzades en aquesta Ordenança a òrgans dels municipis o d’aquest 
Organisme s’entendran realitzades als òrgans de la Comunitat Autònoma o d’altres entitats 
públiques que tinguin atribuïda la competència per raó de la matèria.  

 
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 
podrà, 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 en matèria tributària que dicti l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT 
les notificarà el/la cap d’unitat o del departament corresponent. 
 
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. 
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 aquest 
Departament i hagin de ser tramesos als jutjats o tribunals de justícia, a la fiscalia, a la 
sindicatura de comptes, al Síndic de Greuges o qualsevol altre òrgan de control o fiscalització. 
f)- El/la Secretari/a de l’Organisme, o qui legalment el substitueixi o li delegui aquesta funció, en 
tots els supòsits, sempre que no afectin la gestió, inspecció o recaptació de tributs o altres 
ingressos de dret públic i a les multes de trànsit. 
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g)- El/la Director/a de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis quan els documents es 
trobin en els Serveis Centrals i no pertanyin als grups anteriors.  
 
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 d’aquests últims i els que van ser 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.  
 
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 mitjà de representant, aquest haurà d’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. 
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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 Mejia Lequerica, 12 de Barcelona. 
 
Article 5. Accés a la informació pública, arxius i documents  
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes 
establerts a la Constitució, a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector 
públic, a la Llei General Tributària, a la Llei del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de 
juliol, d’Arxius i Documents i a la normativa sobre transparència.  
 
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.  
 
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.  
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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 o a qualsevol altre entitat pública 
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. 

 
Article 7. Còmput de terminis  
 
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores, s'entén 
que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un dia hàbil. 
 
Els terminis expressats per hores es computaran d'hora en hora i de minut en minut des de 
l'hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti i no podria 
tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per dies. 
 
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. 
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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’utilitzaran els 
mitjans electrònics, sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans i a ésser-hi 
atesos. 
 
2. Els subjectes relacionats a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estaran obligats a relacionar-se a 
través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. 
 
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 o entitat pública titular del recurs objecte de 
gestió.  
 
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, 
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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 l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT, 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:  
 
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.  
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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, tindrà efectivitat en 
l’exercici en  què s’acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; cas 
contrari s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament següent 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. 
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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. 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.  
 
7. 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.  
 
8. 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 
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.  
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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).  
 
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.  
 
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. 
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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. 
 
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 es beneficiari de l’ús.  
 
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 
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. Els padrons, la gestió dels quals s'hagi delegat en favor de la Diputació de Barcelona, 
s’aprovaran per l’òrgan competent, segons els estatuts 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, mitjançant l'aplicatiu informàtic de 
l'ORGT, a efectes del seu seguiment i comptabilització.  
 
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 
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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 l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT 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 la Diputació de Barcelona. 
 
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. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la Província, 
s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats.  
 
En el cas que l'Ajuntament titular dels ingressos ho tingui establert mitjançant Ordenança 
Fiscal, els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment 
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en els terminis que figurin en el calendari fiscal 
publicat, en les condicions i termes que prevegi la seva ordenança.  
 
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. 
 
2. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de 
deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. 
 
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. 
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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 la funció de publicar 
l’anunci de cobrament a què es refereix el Reglament general de recaptació i també la funció 
de conèixer l'exposició pública dels ingressos que els Ajuntaments hagin delegat les funcions 
de gestió en favor de la Diputació de Barcelona.  
 
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. 
- Conforme les instruccions específiques de banca electrònica de cada entitat financera. 
 
Es podran realitzar els pagaments mitjançant targeta de crèdit tant des de la web com via 
telefònica sempre i quan l’import del deute no sigui superior a 3.000 euros.  
 

▪ 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. El darrer dia de pagament només es pot oferir 
alternatives als sistemes de pagament electrònic en l’horari d’atenció al públic. 

▪ 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 l'enviament de documents de cobrament 
que permetin el pagament del deute , en els casos en que es consideri necessari. 
 
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. 
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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 del Servei de Gestió Tributària competent.  
 
4. L’aprovació de liquidacions practicades a l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic 
locals, realitzada per delegació dels ajuntaments, anirà a càrrec de l’òrgan competent, segons 
els estatuts 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. 
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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: 
 
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.  
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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. Pràctica de les notificacions  
 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan 
l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i 
comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública, mitjançant els models normalitzats 
que l'Organisme posa a la seva disposició, per tal que les notificacions successives es 
practiquin per mitjans electrònics. 
 
3. 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 del seu 
enviament o posada en disposició, de la recepció o accés per l'interessat o el seu representant, 
de les dates i hores, del contingut íntegre i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari de 
la mateixa.  
 
5. 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.  
 
6. 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.  
 
7. L’exposició pública dels padrons regulada a l’article 17 de la present Ordenança constitueix 
el mitjà pel qual l’ORGT o, en el seu cas, l'Ajuntament, segons qui hagi aprovat el padró, 
realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions.  
 
Article 23. Pràctica de les notificacions en paper  
 
En el supòsit que l’intent de notificació personal hagi 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, dins dels tres dies següents al primer intent. Si el primer intent s'ha realitzat 
abans de les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a 
l'inrevés, havent deixat un marge de tres hores entre el primer i el segon intent. De resultar 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

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'operador postal. Altrament, 
es podrà dipositar el document a la bústia del domicili de l’interessat. 
 
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 administratives d’ingressos de dret públic, llevat de les del 
procediment sancionador per multes per infraccions de circulació, en cas de resultar 
infructuosos els intents de lliurament a l’article 23, 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 al Butlletí Oficial de l'Estat . 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 l'Estat. 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. 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.  
 
4. 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 l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT 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 l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT 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. Els beneficis fiscals podran aplicar-se en el propi exercici en què es sol·licitin, sempre 
que la sol·licitud es formuli abans que la liquidació o el rebut de venciment periòdic hagi quedat 
consentida i ferma i concorrin en la data de meritació els requisits necessaris per al gaudiment 
del benefici fiscal.  
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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 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 Servei de Gestió d’IBI o pels Serveis Perifèrics, que formularà 
proposta de resolució.  
 
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. 
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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 
caràcter general o perquè ratifiquin la facilitada anteriorment, tret que es tracti d’informació 
sobre moviments financers.  
 
No obstant l'establert al paràgraf anterior, quan en el curs del procediment l'obligat tributari 
aporti, sense requeriment previ, la documentació comptable a l'objecte d'acreditar la 
comptabilització de determinades operacions, l'Organisme podrà examinar aquesta 
documentació als sols efectes de constatar la coincidència entre el que figuri a la documentació 
comptable i la informació de la que disposi l'Administració Tributaria. L'examen d'aquesta 
documentació no impedirà ni limitarà la ulterior comprovació de les operacions a la que la 
mateixa es refereixi en un procediment d'inspecció. 
 
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 l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT 
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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

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 economicoadministratives. 
 
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 la desestimació del recurs de reposició dels 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 
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 desestimació 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.  
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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. 
 
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: 
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a) Quan s’aporti garantia consistent en: 
- dipòsit de diners o valors públics 
- aval de caràcter solidari d’entitat de crèdit  
- Fiança personal i solidaria d’altres contribuents de reconeguda solvència pels 

supòsits que s’estableixi en la normativa tributaria, per deutes d’import inferior a 
1.500 euros. 

 
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, l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT 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. 
 
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 resultin procedents en el moment de l’execució. 
 
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. 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. 
 
6 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. 
 
7. 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. 
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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. 
 
8 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. 
 
9. 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.  
 
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.  
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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.  
 
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 
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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 l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT.  

 
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 
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 l’òrgan competent, segons 
els estatuts de l’ORGT.  
 
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.  
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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.  
 
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.  
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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. 
 
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 
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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 IBAN 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.  
 
5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la hisenda 
municipal per deutes en període executiu, l’òrgan competent, segons els estatuts 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 garantia.  
 
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 o entitats públiques 
titulars dels crèdits.  
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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.  
- Recursos de cassació interposats desprès de la reforma de la Llei de la Jurisdicció 

Contenciosa-Administrativa operada per la Llei 7/2015, de 21 de juliol.  
 
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.  
 
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 
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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 per infraccions de trànsit de competència municipal 

 
Article 51. Denúncies  
 
1. 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 amb 
totes les seves dades identificatives, així com la identitat del conductor, quan sigui coneguda. 
 
L’ORGT processarà la informació obtinguda de l’ajuntament i la completarà amb les dades 
relatives al titular del vehicle, si no ha estat possible identificar al conductor.  
 
2 La notificació de les denúncies es realitzarà d’acord amb la normativa vigent, continguda al 
Text Refós de la Llei de Seguretat Viària, aprovada per RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre i a 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Article 52. Notificació telemàtica de la denúncia 
 
1. Es notificaran telemàticament les denúncies al subjectes relacionats a l'article 14.2 de la Llei 
39/2015 i a les persones físiques que hagin elegit aquest mitja de notificació.  
 
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. 
 
Article 53. Notificació del procediment sancionador 
 
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 formal l’ORGT podrà remetre als 
interessats un document informatiu de les dades de la denúncia apte per pagar la multa. 
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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. La notificació es practicarà segons el procediment de notificació establert a l’article 22 de la 
present Ordenança. 
 
4. Les notificacions postals que no s’hagin pogut practicar, es publicaran en el  Butlletí Oficial 
de l’Estat.   
 
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. 
 
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 vint dies naturals per identificar el conductor responsable de 
la infracció. 
 
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 
naturals 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 
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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. 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. 
 
3. Les multes es podran pagar 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. 
 
4. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comés una infracció seran responsables 
subsidiaris en cas d’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 
 
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 (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 o la signatura d'un conveni de col·laboració interadministrativa, 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 l’òrgan competent, segons 
els estatuts de l’ORGT de l’ORGT.  
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4. Contra els actes dictats pels ens públics que hagin delegat funcions de recaptació en favor 
de la Diputació de Barcelona, es podrà interposar el recurs o reclamació que en cada cas 
correspongui. 
 
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 quedarà ultimat 
el procediment recaptatori.  
 
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  
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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  

 
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 
suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores, o mitjançant la seu electrònica de 
l'ORGT. 
 
2. 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. 
 
3. 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.  
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4. 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.  
 
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  
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1. L’ORGT, per a la realització dels ingressos de dret públic que ha de percebre per delegació 
dels ajuntaments o d’altres entitats públiques, així com per col·laboració interadministrativa, 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 
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. 
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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. 
 
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 l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT 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 l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT 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. 
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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, l’Ajuntament o entitat pública 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. 
 
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 les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys 
anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut de 
respondre d’aquestes obligacions.  
 
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.  
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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. 
 
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, o de les oficines de l’Administració 
titular del crèdit, 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: 
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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, a l’ens creditor 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.  
 
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 l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT 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.  
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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. 
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 l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l’ORGT.  
 
3. L’obligat al pagament de diversos deutes podrà, en realitzar el pagament en període 
voluntari, imputar-lo al que lliurement determini.  
 
4. L’obligat tributari pot obtenir, en tot moment, des de la seu electrònica, el justificant de 
pagament dels deutes que hagi fet efectius, mitjançant signatura electrònica.  
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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.  
 
7. Els lliuraments a compte en expedients executius minoraran proporcionalment els elements 
integrants dels deutes. 
 
8. Per raons de cost i eficàcia, no es seguirà procediment administratiu de constrenyiment per 
valors d’import inferior a 10 euros, excepte en el cas de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, taxes i preus públics.  
 
9. Per raons de cost i eficàcia, no s’acceptaran càrrecs de valors en executiva l’import del qual 
sigui inferior a 10 euros, excepte en el cas de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
taxes i preus públics.  
 
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. 
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.  
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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 per el/la Tresorer/a, que serà el/a President/a, 
per el/la Secretari/a de l’ORGT que serà el/la Secretari/a i per tres vocals: el/la cap de la 
Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis, el/la cap del Servei de la Unitat 
Central de Recaptació i l’Interventor delegat. 
 
Els membres de la Mesa de subhasta, en cas de impossibilitat d’assistència a les convocatòries 
i actes públics de l’òrgan col·legiat, seran substituïts pels funcionaris que directament designin 
i, en cas de no fer-ho, pels funcionaris que reglamentàriament els substitueixin en els seus 
càrrecs. En cas d’absència del President, exercirà les seves funcions el/la Cap del Servei de la 
Unitat Central de Recaptació. 
 
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 Butlletí Oficial de l'Estat, 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. 
 
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 
quinze minuts un cop conclosa la celebració de la primera licitació de tots els lots que no hagin 
estat adjudicats en primera convocatòria, 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. 
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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. 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. 
 
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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

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’ens creditor, qui adoptarà les mesures escaients per poder entregar 
d’immediat a les persones que acreditin el seu dret la quantitat dipositada. El manteniment del 
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, si s’escau, pugui formular a l’Alcalde proposta motivada 
d’adjudicació de béns a la hisenda pública en pagament dels deutes no coberts en el termini 
màxim de sis mesos. 
 
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 deutes i notificar l’acord d’adjudicació i la liquidació practicada. Un cop 
ferms aquests actes, l'ens creditor expedirà la Certificació administrativa als efectes d'inscripció 
en el Registre de la Propietat de la finca adjudicada a favor de l'ens creditor, de conformitat 
amb el fixat en la Llei Hipotecària. 
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En el supòsit que l’ens creditor acordi no adjudicar-se els béns o drets embargats, haurà de 
comunicar-ho a l’ORGT, mitjançant certificació expedida pel Secretari, per a la deguda 
continuació del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Transcorreguts sis mesos, comptats des de la recepció de l’expedient per l’ens creditor, sense 
que s’hagi dictat l’acord, es procedirà al descàrrec comptable dels deutes objecte del 
procediment, llevat que l’ens creditor justifiqui formalment la causa que impossibiliti l’adopció de 
l’acord en l’esmentat termini. 
 
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.  
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 presentarà al registre de l’ORGT. 
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2. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris fixats per l’ens titular del tribut, diferents dels 
previstos en aquesta Ordenança, la resolució correspondrà a l’òrgan competent de 
l’Administració delegant. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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 
l’import principal més el 20% del recàrrec de constrenyiment ordinari més els interessos de 
demora derivats del mateix.   
 
7.- 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. 
 
8.- Per raons de cost i eficàcia, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes 
d’import per principal inferior a 60 euros.  
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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 principal del deute, els interessos de demora meritats a partir del dia següent al del 
venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment del termini 
concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes. 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 
terminis de pagament dels deutes en període executiu, previstos a l’article 78 d’aquesta 
ordenança.  
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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 sobre la 
suma d’ambdós conceptes, 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 o entitat 
pública titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de 
l’expedient sigui inferior a 18.000 € . 
 
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 ens públic titular del deute 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, si s’escau, la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar.  
 
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.  
 
8. La resolució de les peticions sobre ajornaments o fraccionaments serà notificada, pel cap de 
la unitat, als interessats.  
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Contra la resolució de les peticions d’ajornament o fraccionament de pagament, podrà 
interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT 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. 
 
La prescripció establerta no afectarà al dret de l'Administració per realitzar comprovacions i 
investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la Llei general tributaria, llevat de 
l'establert a l'apartat segon de l'article 66 del mateix text normatiu. 
 
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: 
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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. 
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, l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT 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’ens titular del deute 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 o entitat pública, el tresorer de l’ens públic 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.  
 
3. Acreditada la impossibilitat de la compensació i la deducció sobre transferències de les 
obligacions pecuniàries per part dels ens deutors dels municipis, l’ORGT investigarà l’existència 
de béns patrimonials, no afectes a un ús o servei públic, 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 l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT, 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 de l’òrgan competent, 
segons els estatuts 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 o entitat pública titular dels deutes 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 l’òrgan competent, segons 
els estatuts 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 1.000 euros de declaració de crèdit incobrable que aprovi l’òrgan competent, segons 
els estatuts de l'ORGT. Per la resta de propostes, s’efectuarà un mostreig. 
 
En tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament o entitat pública 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, hagi estat infructuós l'embargament de 
fons. 
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b) L'import del deute sigui superior a 100 euros i inferior a 1.000 euros i hagin estat infructuosos 
els intents d'embargament de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt termini (quan 
l’import sigui igual o superior a 300 euros) i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute sigui igual o superior a 1.000 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. 
 
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 igual o 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 superior a  100 o inferior a 1.000 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, amb les limitacions establertes en els convenis corresponents. 
 
2.3. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 EUR que figurin a nom 
de persones físiques. Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els 
següents requisits:  
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.  
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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, llevat el cas que els béns que figuren en els 
referits padrons resultin inembargables en els termes previstos en l’article 169.5 de la LGT. 
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, sempre i quan les 
càrregues de les finques no superin el valor estimat de taxació.  
 
2.4. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 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 o entitat pública.  
 
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 1.000 EUR, només s’ordenaran les actuacions d’embargament 
següents:  
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a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR.  
- Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit  
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1.000 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 (quan l’import sigui igual o superior a 150 euros)- 
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 igual o superior a 1.000 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. 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.  
 
6. 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 o entitat pública, 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 o entitat pública 
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 
terme actuacions de comprovació i, si escau, investigació de la situació tributària dels 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. 
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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 a obtenir beneficis o incentius fiscals i 

devolucions tributàries o per a 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 o omissions 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 en dirigirà, impulsarà i coordinarà el seu 
desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’òrgan competent, segons els estatuts 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. 
 
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 
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autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici 
d'aquestes funcions. 
 
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. L’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, 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 
a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes dictades. 
 
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 o autonòmica. 
 
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 hi hagi i 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 puguin ser-hi examinats els antecedents o 

elements sobre els quals hagin de realitzar-se. 
 
2. Al final de l'actuació la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es reprendrà la pròxima, 
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 cert de desaparició d’elements de prova o quan 
l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’òrgan competent, segons els estatuts 
de l'ORGT, podrà autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la 
jornada laboral esmentada. 
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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, si fos el 

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 assenyali i tingui a disposició 
dels òrgans d’inspecció  o aporti la documentació i els altres antecedents que se li hagin 
demanat, 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 a 
desenvolupar. 
 
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 s'adverteix 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 regularitzats en l'actuació 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’hi hagi 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 previ o, si 
no ho dóna, 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 moment per a 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 
recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més s’hi ha de proposar, la regularització que 
escaigui o declarar que la situació tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels 
fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti el contrari; si els obligats tributaris 
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accepten els fets hi recollits, aquests es presumeixen certs i només podran rectificar-se 
mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet. 
 
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 l’òrgan competent, 
segons els estatuts 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 18 
mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte 
administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si la xifra anual de negocis de l'obligat 
tributari a inspeccionar iguala o supera l'import requerit per a auditar comptes, i s'informarà 
d'aquest termini en la comunicació d'inici de les actuacions. No obstant això, aquest termini es 
podrà suspendre o prolongar si s'esdevé alguna de les circumstàncies previstes als paràgrafs 
3r, 4t o 5è de l'article 150 de la Llei general tributària, de la qual cosa s'assabentarà l'obligat 
tributari.  
 
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, de 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 negativa a signar-les es 
considerarà un refús de la notificació i en cas d'incompareixença es suspendrà el còmput del 
termini de duració fins que s'aconsegueixi efectuar 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 a desenvolupar-los. 
 
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 l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT. 
 

Secció VI - Règim sancionador 
 

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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

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 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 sigui superior a 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 reiterada 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 reiterada 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 hagut d’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. 
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b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris per a practicar liquidacions. 

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. 
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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 
de 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 
de 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. 
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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 
de molt greu. 
 
Article 108. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius 
fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades 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 local, 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- omesa, inexacta o falsa referides a una 
mateixa persona o entitat. 

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 refereixen els paràgrafs 4t i 5è es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100% en el cas de comissió reiterada d’infraccions tributàries. 
 
Article 110. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària local. 
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1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària local. 
 
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) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin 

assenyalat. 
d) 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. 

e) 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; en aquest 
cas, s’aplicaran les multes pecuniàries que assenyalen aquests apartats. 
 
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 
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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 
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 tramita 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 l’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 d'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 
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fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte n'hi ha prou amb acreditar 
que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la resolució. Si s'hagués 
ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
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 l’òrgan competent, segons els 
estatuts de l'ORGT, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7. Les sancions tributàries s’imposaran per l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant de l’òrgan competent, segons els estatuts 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, informàtics i telemàtics 
 

Subsecció I - Disposicions generals 
 
Article 115. Ús de mitjans electrònics. 
 
1. Mitjançant 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. 
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. 
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2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Es podrà autoritzar que determinats ajuntaments o entitats públiques 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 o entitat pública, 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 pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 
 
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 dels sistemes d’identificació i autenticació per relacionar-se electrònicament 
amb l’Organisme de Gestió Tributària  
 
1. Les persones físiques o jurídiques podran utilitzar per relacionar-se electrònicament amb 
l’ORGT, a través dels canals que es trobin disponibles en cada moment, la firma electrònica 
avançada i altres sistemes d’identificació i autenticació electrònics. 
 
2. Els sistemes d’identificació i autenticació que es poden utilitzar són els següents: 
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a) Sistemes de signatura electrònica avançada incorporats al document nacional 
d’identitat. 

b) Sistemes de signatura electrònica avançada reconeguts per l’Administració Oberta de 
Catalunya. 

c) Altres sistemes d’identificació i d’autenticació, tals com la utilització de claus 
concertades en un registre previ, o l’aportació d’informació coneguda per l’ORGT i 
l’interessat. 

 
Per decret de la presidència de l’ORGT es concretaran els sistemes d’identificació i 
d’autenticació diferents de la firma electrònica avançada que poden utilitzar les persones 
físiques o jurídiques per relacionar-se amb l’Organisme de Gestió Tributària.  El decret es farà 
públic mitjançant un anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària, o en el Butlletí Oficial que es determini per 
normativa. 
 
3. 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 seu electrònica que 
permeten identificar la seu electrònica i la seguretat dels accessos. 
b) Sistemes de signatura electrònica mitjançant certificat d’entitat, de segell d’òrgan o 
d’aplicació, per a l’actuació administrativa automatitzada. 
c) Signatura electrònica del personal de l’ORGT, mitjançant certificats d’empleat públic 
d’identificació i signatura reconeguda en suport de targeta criptogràfica, i, si s’escau, amb 
càrrec, emesos per l’ Entitat de Registre Intern de l’ORGT. 
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. 
e) La còpia impresa en suport paper d’un document electrònic de l’ORGT signat amb certificat 
digital contindrà un codi de verificació general electrònicament que permeti en el seu cas 
contrastar la seva autenticitat accedint per mitjans telemàtics a l’original de l’ORGT. Aquest 
document produirà idèntics efectes a l’original electrònic del qual és còpia. 
 
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 
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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. 
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. Acreditacions de pagament telemàtiques  
 
1. Les acreditacions de pagament telemàtiques expedides per l’ORGT contindran les dades 
objecte de certificació, codi de verificació i certificat digital de l’ORGT.  
 
2. L’expedició d’acreditacions de pagament telemàtiques 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. Amb caràcter general, fins que no hagi transcorregut el termini per al compliment de les 
obligacions tributàries no podrà lliurar-se acreditació, 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.  
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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. Expedients i còpies electròniques 
 
1. Per expedient electrònic s’entén el conjunt de documents electrònics corresponents a un 
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que contingui.  
 
2. Per impulsar l’ús de l’expedient electrònic, tindran la consideració de còpies autèntiques, 
aquelles en suport paper realitzades per l’ORGT de documents electrònics emesos pel propi 
Organisme, per l’interessat o per altres Administracions Públiques. Quan calgui, es facilitarà als 
interessats un codi de verificació a fi de comprovar la coincidència de la còpia i el document 
original custodiat a l’ORGT. 
 
3. La impressió d’expedients, escrits o comunicacions arxivats informàticament, proveïts del 
codi de verificació corresponent, generarà documents aptes per a produir plens efectes 
administratius.  
 
4. 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. 
 
5. 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 o entitats públiques quan així procedeixi, amb plens efectes de 
reconeixement de la data d’entrada del document en paper en el registre de l’ORGT. 
 
6. Per resolució de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT es determinaran els 
documents que han de ser digitalitzats, a efectes de la seva incorporació a l’expedient 
electrònic. 
 
Article 123. Conservació i custòdia dels documents  
 
1. L’ORGT arxivarà els expedients electrònics tramitats i els documents electrònics 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 Director dels Serveis d’Informàtica, com a responsable de l’AVI, controlarà que els 
documents estiguin correctament custodiats. Igualment, 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.  
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4. 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 informàtic 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, l’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. 
 
5. Els documents en paper convertits en documents electrònics signats es destruiran d’acord 
amb el que estableix el Reglament general de gestió i inspecció tributària (Reial Decret 
1065/2007), i normes autonòmiques de general aplicació. 
 
De conformitat amb 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 pels documents d’avís de rebuda de les notificacions administratives i pels 
documents del registre d’entrada, que hagin estat escanejats, de manera que el tractament dels 
documents es portarà a terme en la forma següent: 
 
a) Les còpies digitals dels referits documents seran signades amb certificat digital i es procedirà 
al seu arxiu a la base de dades informatitzada de l’Organisme. 
 
b) Els documents originals 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 
conservaran com a mínim: 
 
- En el cas dels avisos de rebuda: durant el període mínim d’un any, comptador des de la data 
de la notificació corresponent.  
- En el cas dels documents del registre d’entrada: durant el període mínim de dos anys, 
comptador des de la data de registre corresponent. 
 
Transcorregut aquest termini es podrà procedir 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. 
 
6. D’acord amb les Taules d’Avaluació Documental publicades al DOGC, l’ORGT, per Decret de 
l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la conservació i, en el 
seu cas, eliminació de tota la documentació electrònica i en paper generada en el 
desenvolupament de les funcions delegades pels ajuntaments o entitats públiques de la 
província en la Diputació de Barcelona, que hagi esgotat el seu termini de conservació, prèvia 
comunicació a la CNAATD. 
 
7. L’ORGT transferirà a l’Arxiu Històric de la Corporació tota aquella documentació inactiva que 
esdevingui històrica o tingui establerta una conservació permanent, així com els mostrejos 
resultants dels processos de tria documental que es dugui a terme en aplicació del punt 
anterior.  
 
8. Per Decret de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la 
conservació i, en el seu cas, eliminació d’altre tipus de documents, d’acord amb les previsions 
anteriors. De la mateixa manera, també es podrà determinar l’aplicació de l’Acord 1/2010 a 
d’altres documents escanejats de forma segura.  
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Subsecció II - Relacions entre l’ORGT, els ajuntaments i altres entitats públiques 
 
Article 124. Consulta de les dades relatives als ingressos propis  
 
1. Les persones autoritzades per l’Ajuntament o entitat pública corresponent 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 o ens 
públic.  
 
2. L’aplicació informàtica de l’ORGT permetrà controlar els accessos efectuats des dels 
ajuntaments i entitats públiques.  
 
3. Cas que l’Ajuntament o entitat pública 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 ens públics, tindrà la condició d'encarregat del tractament. 
 
Article 125. Accessos generals  
 
1. Amb caràcter general, el mitjà de coneixement per part dels ajuntaments i entitats públiques 
de les dades relatives a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos, és l’accés a 
les bases de dades de l’ORGT, per part dels funcionaris degudament acreditats. 
Excepcionalment, les dades interessades es podran facilitar mitjançant la remissió d’ un fitxer 
informàtic. 
 
2. Regularment, es posen a disposició dels ajuntaments o entitats públiques 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.  
 
c) Relacions de baixes i altres documents originats per la gestió recaptatòria de suficient 
rellevància jurídica. Els fitxers es signaran electrònicament. 
 
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. 
 
3. Els ajuntaments i altres entitats públiques 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 2.a, podrà ser enviada des de l’Ajuntament a l’ORGT signada 
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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.  
 
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 
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l’àmbit de la província de Barcelona, i sempre que l’Ajuntament o ens públic 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 a Trànsit periòdicament. A aquests efectes s'adoptaran les mesures 
necessàries per tal que la remissió es realitzi telemàticament 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. 
 
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 procediments sancionadors 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. 
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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. 
 
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 les 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.  
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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 altra 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. Estaran obligats a relacionar-se i comunicar-se amb l'ORGT els subjectes relacionats a 
l'apartat segon de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu 
comú de les Administracions públiques. 

 
2. L'ORGT 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 sense 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 firma electrònica acreditativa 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:  
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a) Tributs que ha de pagar a l’Ajuntament o entitat pública.  
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 firma 
electrònica 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.  
 
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.  
 
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  
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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 a la presidenta 
 
S’autoritza a la Presidenta per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i aplicació de la present Ordenança.  

 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Ruiz (PSC-CP). 
 
La Presidència, dóna la paraula al president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Simplement per manifestar la nostra abstenció en aquest vot. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
dues coses ràpides. Una, agrair que en la Comissió Informativa se’ns expliqués no 
només aquest, sinó tots els decrets que tenen a veure amb l’organisme, amb el detall 
per estalviar-nos una intervenció i després, agrair que se’ns expliqués amb detall 
l’impacte de les delegacions en la plantilla i en l’estructura de l’organisme. I després 
per situar una idea que no he dit abans perquè era un tema més de l’organisme, 
nosaltres creiem que potser hauríem d’intentar començar a pensar en què els 
recàrrecs que establim als ajuntaments, potser també els hi hauríem de donar un cert 
criteri més progressiu en funció del tipus d’impost, del tipus de municipi, etc. D’això ja 
en parlarem en el seu moment, però creiem que pot ser, si no acaba sent injust, 
segurament, per als municipis petits i, per tant, potser hauríem d’anar treballant en 
aquesta idea. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (9), Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
l’abstenció de CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 3 
abstencions. 
 
6.- Dictamen de data 7 de setembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Igualada, 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 d'Igualada en data 26 de juliol de 2016 acordà 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. 
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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 4 de maig de 2015. 
 
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Igualada, en data 
26 de juliol de 2016 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 - Preus públics del Departament de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament 
 

 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. 
 
II - Preus públics d'Ig.Nova Tecnoespai 
 

 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. 
 

III - Altres preus públics de l'Ajuntament 
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 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. 
 
IV - Altres ingressos de dret públic no tributaris 
 

 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament d'Igualada 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 
 

 Emissió 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. 
 
II - Impost sobre activitats econòmiques 
 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut 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 a determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individual 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 - Taxes per: 
 
- Servei de gestió residus domiciliaris i comercials 
- Entrada de vehicles 
- Serveis del cementiri municipal 
 
Les funcions de recaptació delegades respecte de les esmentades taxes són: 
 

 Emissió 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. 
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V - Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 
competent. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 

 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. 
 
VI - Taxa per aprofitament especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general  
 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 
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. 

 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'interposi contra els actes anteriors. 

 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

 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. 
 

VIII - Taxa per expedició de documents administratius 
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 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. 
 
IX - Taxes dels Organismes autònoms dependents de l'Ajuntament 
 

 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. 
 
X - Taxes per: 
 
- Llicències urbanístiques 
- Llicències d'obertura d'establiments 
- Prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans 
- Publicitat 
- Aprofitaments i serveis dels mercats municipals 
- Retirada de vehicles abandonats 
- Utilització privativa i aprofitament especial del domini públic: sondatges i rases 
- Taxa per ocupació de terrenys de domini públic 
- Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada 
- Taxa per la utilització d'instal·lacions esportives 
- Taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i lleure 
 
Les funcions delegades són: 
 

 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. 
 
XI - Preus públics dels Organismes autònoms dependents de l'Ajuntament 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 
competent. 
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 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. 
 
XII - Altres ingressos tributaris 
 

 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. 
 
XIII - 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. 
 
XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 

 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. 
 
XV - Concessions administratives 
 

 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - Execucions subsidiàries 
 

 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. 
 
XVII - Sancions administratives 
 

 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. 
 

XVIII - Quotes urbanístiques 
 

 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. 
 
XIX - Preu públic per publicitat radiofònica 
 

 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. 
 

XX - Multes coercitives 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 
competent. 
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 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 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.” 
 
La Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo, tanto en el Pleno de julio como 
en el de septiembre, el posicionamiento que tuvimos en relación a las aceptaciones de 
delegación fue de abstención porque, como ya dijimos en los Plenos, entendíamos 
que no se nos justificaba cuál era la realidad de las oficinas en cuanto a personal, ni 
qué cargas de trabajo suponía aceptar esas delegaciones. Como bien ha dicho el 
diputado Funes, en la Comisión de Hacienda nos informaron, una por una, de las 
oficinas que tenemos que aprobar hoy, cuál era la situación en cuanto a personal y 
qué número de expediente suponía aceptar estas delegaciones. Reiteramos el 
agradecimiento que ya expresamos en la Comisión tanto al diputado delegado como a 
la gerente que nos informó y, simplemente, decir que, en esta ocasión, votaremos a 
favor de todas las delegaciones.”  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
7.- Dictamen de data 8 de juliol de2016, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, 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 Mataró en data 5 de maig de 2016 acordà la modificació 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. 
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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 4 de maig de 2015. 
 
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Mataró, en data 5 de maig de 2016, 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 - Preus públics per les activitats de 
 
- Direcció d'Esports 
- Direcció d'Ensenyament 
- Direcció de Cultura 
- Direcció de Promoció Econòmica 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 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. 
 
II - Quotes urbanístiques 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 

 Liquidació d'interessos de demora. 
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 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 - Cànon derivats de concessions administratives 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 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. 
 
IV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 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. 
 
V - Sancions tributàries 
 

 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. 
 
VI - Sancions no tributàries 
 

 Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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 
Organisme de Gestió Tributària. 
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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 pel 
Ple de l'Ajuntament de Mataró a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, 
l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 

 Emissió de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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 
 

 Emissió de documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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 - 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-rebuts 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 
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 Emissió de documents cobratoris. 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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. 
 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

 Emissió de documents cobratoris. 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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. 
 
VI - Contribucions especials 
 

 Emissió de documents cobratoris. 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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. 
 
VII - Taxes per: 
 
- Atorgament de llicències i autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles 

de lloguer. 
- Aprofitaments especials del domini públic local, a favor d'empreses explotadores 

de serveis de subministraments d'interès general. 
- Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 

públic local i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. 

- Expedició de documents. 
- Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. 
- Llicència d'obertura d'establiments. 
- Mercat municipal. 
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- Obertura de clots o rases en terrenys d'ús públic. 
- Ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

especial del domini públic municipal (OVP). 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb terrasses d'establiments de restauració o 

assimilats. 
- Prestació de serveis de manteniment, senyalització de guals i estacionaments 

reservats. 
- Prestació de serveis sanitaris. 
- Recollida, tractament i eliminació de residus urbans domiciliaris. 
- Retirada de vehicles. 
- Ús de l'escut de la ciutat, concessions de plaques i altres distintius. 
- Utilització dels horts municipals. 
 

 Emissió de documents cobratoris 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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. 
 
- Cementiri 
 

 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. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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 - Preus públics per 
 

- Servei de recollida i tractament de residus comercials. 
- Servei d'antena de radiodifusió del parc forestal. 
- Manteniment de franges de protecció contra incendis 
 

 Emissió de documents cobratoris 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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. 
 
- Activitats de la Direcció d'Esports, Direcció d'Ensenyament, Direcció de Cultura i 
Direcció de Promoció Econòmica 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 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. 
 
IX - Quotes urbanístiques 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 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. 
 
X  - Cànons derivats de concessions administratives 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 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 - Sancions tributàries 
 

 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. 
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XII - Sancions no tributàries 
 

 Notificació de les sancions imposades per l'Ajuntament. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en 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 - Execucions subsidiàries 
 

 Emissió de documents cobratoris. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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. 
 
XIV - Reintegrament de subvencions 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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 - 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. 
 
XVI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 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 tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 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 l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
8.- Dictamen de data 7 de setembre de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Orpí, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació executiva 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 d'Orpí en data 29 de juliol de 2016 acordà la delegació a favor 
de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació executiva 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. 
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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 4 de maig de 2015. 
 
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Orpí, en data 29 
de juliol de 2016, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació 
executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
I - Multes coercitives 
 

 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. 
 
II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 

 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. 
 
III - Altres ingressos de dret públic no tributaris 
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 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. 
 
IV - Altres ingressos de dret públic tributaris 
 

 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. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Orpí en 
data 29 de juliol de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona en relació a acords 
municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data de les facultats de gestió i/o 
recaptació del tribut que a continuació s’especifica, en el sentit que les funcions 
delegades són: 
 
- Taxa pel servei de cementiri municipal 
 

 Emissió de 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. 
 
3.- Restar assabentat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament d'Orpí en data 29 de 
juliol de 2016 de revocació de la delegació efectuada a favor de la Diputació de 
Barcelona en data 13 de juliol de 1994, respecte a les funcions de gestió i recaptació 
de la Taxa pel servei de clavegueram. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb 
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anterioritat pel Ple de l'Ajuntament d'Orpí a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació 
inspecció i 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 a 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. 
 
II - Impost sobre activitats econòmiques 
 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per a 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. 

 Revisió i comprovació de les declaracions i 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 a 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. 
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 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 a 
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. 
 
V - Taxes per: 
 
- Servei de recollida de residus domiciliaris i comercials. 
- Servei de subministrament d'aigua 
 
Les funcions delegades són: 
 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per a 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. 
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 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 

 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 

 Revisió de les autoliquidacions presentades. 

 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 
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. 

 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. 
 

VII - Taxa pel servei de cementiri 
 

 Emissió de 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 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
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 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. 
 
X - Taxes: 
 
- Taxes per llicències urbanístiques. 
- Taxa per prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració en les 

activitats i instal·lacions. 
- Taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública. 
 
Les funcions delegades són: 
 

 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. 
 
XI - Ingressos de dret públic no tributaris: 
 
- Concessions administratives 
- Execucions subsidiàries 
- Sancions diverses 
 
Les funcions delegades són: 
 

 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. 
 
XII - Multes coercitives 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal 
competent. 
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 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. 
 
XIII - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 

 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. 
 
XIV - Altres ingressos de dret públic no tributaris 
 

 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. 
 
XV - Altres ingressos de dret públic tributaris 
 

 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 cinquè, sisè i setè 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.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
9.- Dictamen de data 15 de setembre de 2016, pel qual es proposa la confirmació 
i clarificació de l’abast d’anteriors delegacions acordades pel Ple de 
l’Ajuntament de Pallejà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Pallejà en data 26 de maig de 2016 acordà confirmar i 
ratificar la delegació de funcions aprovada amb anterioritat, en ordre a facilitar 
l’acreditament de la competència dels òrgans actuants. 
 
Les raons exposades per l’Ajuntament justificatives dels termes de l’acord municipal 
han d’ésser plenament compartides per l’Ens que ha d’exercir les competències 
delegades, ja que és essencial en el procediment tributari la clarificació de les facultats 
que corresponen a cadascú dels òrgans i ens actuants. 
 
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 de data 4 de maig de 2015. 
 
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament de Pallejà en data 26 de maig de 
2016 a favor de la Diputació de Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la 
delegació abasta les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
- Taxa Mercat Municipal 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

 Emissió de padrons i documents cobratoris, i 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 
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 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. 
 
Segon.- Notificar aquest acord d’acceptació de l’especificació 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 l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
10.- Dictamen de data 8 de juliol de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra, 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 Sant Feliu Sasserra en data 30 de maig de 2016 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. 
 
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 4 de maig de 2015. 
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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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra, en data 30 de maig de 2016, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
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 l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
11.- Dictamen de data 22 de juliol de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de 
tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
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“El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall en data 29 de juny de 2106 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. 
 
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 4 de maig de 2015. 
 
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall, en data 29 de juny de 2016 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: 
 
- Contribucions especials 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deute 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 
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.  
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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 l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 
12.- Dictamen de data 8 de juliol de 2016, pel qual es proposa l'acceptació de 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, 
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 Vilalba Sasserra en data 12 de maig de 2016 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. 
 
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 4 de maig de 2015. 
 
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, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilalba Sasserra, en data 12 de maig de 2016 a favor de la Diputació de Barcelona de 
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les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 
 

 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. 
 
II - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 

 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
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 l’aprovació per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (9), 
Entesa (6), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 

 
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). 
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1.- Moció que presenta el Grup Entesa per declarar la Diputació de Barcelona 
com a institució promotora de la renda garantida ciutadana. 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Són moltes les veus que, al llarg del temps, han defensat la idea d'un model social 
més just i equilibrat en el que totes les persones puguin desenvolupar-se en igualtat de 
condicions. 
  
Basant-nos en aquest plantejament, hi ha multitud d'opcions i propostes per a realitzar 
accions de repartiment de la riquesa dins de l'escenari social i polític actual. D'entre 
totes aquestes opcions n'hi ha una que destaca, i que ha estat avalada per diferents 
personalitats del món acadèmic, polític i social: La Renda Garantida Ciutadana, un dret 
a una prestació econòmica mensual i periòdica de 664 € per garantir que tothom tingui 
uns ingressos econòmics per damunt del llindar de la pobresa. 
  
La Generalitat de Catalunya és l'administració que té la competència de la posada en 
marxa de la Renda Garantida de Ciutadania, i ha de procurar els recursos per a la 
seva implementació. Els recursos per finançar l’aplicació poden procedir de diverses 
fonts, com per exemple dels pressupostos de la Generalitat, de les ajudes socials que 
serien innecessàries un cop substituïdes per l'aplicació de la RGC, de l'estalvi de les 
despeses públiques innecessàries (escoles de l'Opus, sous alts càrrecs...). A 
Catalunya hi ha una proposta de finançament i viabilitat de RGC desenvolupada pel 
catedràtic en economia de la Universitat de Barcelona, Jordi Arcarons. 
  
El 20 de desembre de 2013 es van presentar al Parlament de Catalunya 121.191 
signatures de suport a una ILP a favor de debatre i implementar una Renda Garantida 
de Ciutadania, presentant-se al Ple del Parlament el 26 de març de 2014 per la via 
d'urgència, sense arribar a ser-ne debatuda. Al juliol de 2015 la comissió promotora de 
la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania va promoure una marxa per donar 
visibilitat a la iniciativa.  
  
“Una Catalunya sense pobresa és urgent, possible i necessària”, d’aquesta afirmació 
és desprèn que la millor resposta davant la greu situació de pobresa severa que viu la 
societat catalana avui és la Renda Garantida de Ciutadania, que assegura uns mínims 
per a la vida digna en els termes previstos en l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya quan diu: “Les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa 
tenen dret a accedir a una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims 
d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen”. Dit això, 
ens reafirmem en el plantejament que, la Renda Garantida de Ciutadania, és un primer 
pas cap a un model social més just i sostenible i cap a una forma d'entendre la societat 
des d'una perspectiva comunitària i integradora. 
 
Defensem la Renda Garantida de Ciutadania, perquè aporta solucions reals a moltes 
de les realitats socials que patim actualment ja que:  
  
1. Permet als treballadors i treballadores negociar unes condicions laborals dignes. 
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2. Permet complementar les pensions fins a la quantitat de 664 € i que la persona 
sense feina amb ingressos inferiors a aquesta quantitat pugui accedir a una oferta 
de feina en condicions dignes.  

3. Permet facilitar l'accés als estudis als i les joves de famílies on hagin membres 
que percebin la RGC. 

4. Permet fer front de forma més eficaç, integradora i complementària a les actuals 
prestacions, a les situacions de pobresa. 

  
Atès que el Parlament de Catalunya s’ha compromès a adoptar totes les decisions 
necessàries per tal que, durant l’any 2017, es posi en marxa de forma efectiva la 
prestació de la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
És per això que proposem al Ple de la Diputació l’adopció dels següents  
  
ACORDS: 
  
1. Declarar la Diputació de Barcelona promotora de la Renda Garantida Ciutadana. 
 
2. Instar el Parlament de Catalunya a l’aprovació de la llei de la Renda Garantida 

Ciutadana, actualment en tramitació. 
 

3. Instar el Govern de la Generalitat que inclogui les consignacions pressupostàries 
suficients en el proper pressupost de la Generalitat de 2017 per afrontar l’aplicació 
de la Renda Garantida de Ciutadania.  

 
4. Requerir el Govern de la Generalitat la promoció, difusió i coneixement de la 

Renda Garantida de Ciutadania a la societat, a través de campanyes de 
comunicació específiques. 

 
5. Promoure des de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona el 

concepte de la Renda Garantida de Ciutadania entre la ciutadania de la 
demarcació de Barcelona i impulsar espais de debat i discussió, tallers i xerrades 
a la demarcació de Barcelona. 

 
6. Donar suport a les iniciatives sobre RGC que es desenvolupin a la demarcació de 

Barcelona i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l'acció 
social en aquestes activitats. 

 
7. Comunicar aquests acords als Consells Comarcals de la demarcació de 

Barcelona, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de 
comunicació locals i als sindicats catalans.” 

 
La presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Disculpin un moment. Excusem el senyor 
Pere Regull (CiU) que ha tingut un petit accident per les escales de la Diputació i 
sembla que han hagut d’acompanyar-lo. Esperem que no sigui res, un problema al 
braç, esperem que no sigui res més. De la caiguda s’ha fet mal al braç. Estava ara 
rebent els diferents missatges de que ja està en les mans adequades i l’estan atenent.  
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S’incorpora a la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP). 
 
I, tot seguit, dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Esperem que això del company Regull sigui només un ensurt.  
 
La moció la defenso. Amb la lectura dels acords potser n’hi hauria prou, però sí que 
voldríem col·locar tres idees, situar tres idees en relació amb aquesta moció. Una, per 
què la presentem? La presentem perquè, en aquests moments, hi ha una mobilització 
àmplia de diferents sectors socials, de diferents col·lectius professionals, de diferents 
institucions també donant-li suport, que el que vol és la instauració de la renda 
garantida de ciutadania. És una renda que neix del consens social i polític sobre quin 
tipus de renda podríem tenir i que també és una renda que queda recollida en l’Estatut 
de Catalunya, per tant, el que fem és traslladar una mobilització social, però també un 
consens social i polític cap a la necessitat d’establir aquest tipus de renda a casa 
nostra. 
 
Segon, per què la renda? La renda, nosaltres entenem, que el que permet és una 
oportunitat, donar oportunitats a la gent que pitjor posició de partida té, que pitjor ho 
està passant, que més dificultats socials, que més vulnerabilitat social té i, per tant, 
entenem que és una qüestió d’oportunitat; també de justícia social, d’intentar tenir una 
societat més justa, una societat més equitativa, més solidària i també de donar 
possibilitats de promoció social a la gent, en definitiva, també és una qüestió de 
dignitat. Entenem que la gent ha de tenir uns mínims recursos per poder subsistir. 
Això, els professionals dels serveis socials sempre n’hem parlat i ho diem, en definitiva 
en aquest país tenim un problema previ en totes les polítiques socials que és la 
garantia d’accés a uns ingressos mínims i la garantia d’accés a un habitatge. Si 
aquests dos problemes els tinguéssim resolts, segurament, les polítiques socials 
d’aquest país haguessin pogut ser diferents i més properes a altres països d’Europa 
en els quals ens intentem emmirallar. 
 
I segon element en aquest sentit, d’això en parlem sovint també, de garantir uns 
ingressos mínims a la gent que més dificultats té també és una oportunitat de 
reactivació econòmica de determinats barris i de determinades ciutats. Que els 
recursos per la gent amb més dificultats els tinguin al barri, els tinguin en proximitat, 
garanteix que la gent, en definitiva, pugui comprar la barra de pa, pugui comprar la 
beguda, o el dinar, o el menjar a prop de casa seva i, per tant, també generaria una 
certa reactivació econòmica. 
 
I la tercera idea que volíem situar és per què ho portem a la Diputació de Barcelona? 
Ho portem a la Diputació de Barcelona perquè això també afecta als ajuntaments i 
molt, perquè al final són els serveis socials municipals els que han de cobrir les 
necessitats bàsiques de la gent, que no es cobreixen perquè no es tenen uns 
ingressos bàsics. Perquè això afecta els serveis socials municipals que han de garantir 
els ingressos mínims quan, segurament, el que haurien d’intentar fer és fer un 
abordatge, un acompanyament social molt diferent i acompanyar a les famílies i a les 
persones que més malament ho passen amb altres eines que no siguin només donar 
xecs, donar aliments, donar subministraments i ajudes bàsiques. Per tant, el que 
demanem és que, ja que hi ha un consens social i polític, ja que al Parlament s’està 
treballant, ja que això té una afectació sobre els serveis socials municipals i sobre les 
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polítiques públiques, però especialment sobre les polítiques locals, demanem que 
s’activi aquesta renda garantida per poder, en el marc de l’Estatut de Catalunya i en el 
marc de les possibilitat que té Catalunya, per poder regular això, poder tenir uns 
ingressos mínims per justícia i per dignitat de tota la població de Catalunya. 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP – Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Des de la CUP-Poble Actiu entenem que la renda garantida de ciutadania no 
afecta directament les arrels de la pobresa, està clar que és una mesura que pot 
esdevenir un instrument per pal·liar els efectes duríssims de la pobresa, però tenint en 
compte que no afecta les arrels estructurals de la mateixa, el propi funcionament del 
capitalisme, difícilment aquesta renda esdevindrà un instrument de lluita eficaç contra 
la mateixa. 
També dir que la proposta actual de renda garantida no és la inicial, que s’ha rebaixat. 
Una pobresa, també volem recordar, generada pels mecanismes actuals d’explotació, 
d’exclusió i d’estructures de dominació com a conseqüència del sistema patriarcal i 
també del sistema capitalista i, per tant, des de la CUP-Poble Actiu entenem que 
sense una voluntat clara per part de tots els agents i de totes les institucions de 
superar aquests mecanismes que avui determinen el funcionament de la societat, 
resulta impossible abordar la problemàtica de la pobresa en tota la seva dimensió 
estructural. Així doncs, sense atendre aquestes causes d’aquesta pobresa, aquesta 
renda entenem que representa donar falses esperances a persones i a continuar 
deixant el terreny abonat perquè aquesta situació s’agreugi i es perpetuï. 
 
Tot el que sigui no voler admetre aquesta realitat i voler proposar algunes mesures 
pal·liatives per fer front a la pobresa, cal, també, ser conscients que toparà, per una 
banda, amb el límit de la realitat pressupostària de l’austeritat i, d’altra banda, amb la 
impotència creixent de veure com les mesures per fer front a la situació d’emergència 
social no arriben ni a poder ser una tireta en l’hemorràgia que el capitalisme ha 
provocat a la vena aorta de la nostra societat. 
 
Alhora, també, cal tenir present que aquesta renda, en la mesura en que esdevé un 
complement als ingressos existents fins assolir la renda suficient de 664 € mensuals, 
pot esdevenir un complement al treball precari. En una situació en què el 12% de la 
població treballadora del Principat és població en situació de pobresa, la renda 
esdevindria un element de cobertura legal d’aquesta realitat. En un entorn, també, on 
la plena ocupació en llocs de treballs dignes sembla difícil de recuperar, entenem, des 
de la CUP-Poble Actiu i també des de la CUP i així ho hem traslladat al Parlament, que 
cal ser més ambicioses i reclamar propostes com la de la renda bàsica dels iguals, que 
plantegin obertament una renda incondicional, una renda universal, individual i també 
suficient. 
 
Alhora, també, apuntar una última cosa. Cal tenir en compte que aquesta renda 
planteja com a beneficiàries a les persones majors de 18 anys, en un entorn on a partir 
dels 16 ja es pot formar part del mercat laboral. Aleshores, entenem també que 
semblaria congruent amb l’esperit d’aquesta proposta el fet de plantejar que si una 
persona ja té l’edat per ser subjecte de l’explotació laboral, aquesta edat també hauria 
de ser suficient per percebre aquesta renda. És per tot això que avui la CUP ens 
abstindrem en aquesta votació. 
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Tot seguit intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Desde el Partido Popular compartimos el espíritu, por decirlo de alguna manera, de la 
moción, aunque no la literalidad. Es cierto que hay un problema importante que es ese 
19% de la población de Cataluña que se encuentra en riesgo de pobreza y, por lo 
tanto, deberíamos trabajar desde las diferentes administraciones para poder darle una 
solución y una viabilidad a esas personas. Pero, sin embargo, vemos que el papel, 
como se suele decir habitualmente, lo aguanta todo. Hablando, por ejemplo, de los 
cálculos que los profesores Guillem López Casasnovas o el profesor Oriol Amat han 
hecho en lo que sería cuantificar económicamente esa renta garantizada de 
ciudadanía, estaríamos hablando de un entorno de entre 40.000 y 53.000 millones de 
euros sólo para Cataluña. Teniendo en cuenta que las prestaciones monetarias 
actualmente están en el entorno de los 14.000 millones de euros, nos harían falta 
entre 26.000 y 39.000 millones de euros para poder dar viabilidad económica a esta 
moción que hoy presenta el Grupo d’Entesa; difícilmente lo podremos hacer cuando 
los recursos no financieros de la Generalitat de Catalunya están en torno a los 29.000 
millones de euros. 
 
Por eso creemos que la propuesta está muy bien, que pone el foco realmente en las 
personas con falta de recursos, pero la solución que presenta Entesa vemos con cierta 
dificultad que se pueda tirar adelante. Nosotros creemos que hay que dar otras 
alternativas y una alternativa podría ser trabajar en el fomento del empleo, que con 
muchos menos recursos sería, probablemente, más fructífero y que la gente lo que 
realmente quiere es un puesto de trabajo y no que le den una renta garantizada. Y si 
fuera así lo de la renta garantizada, lo que nos preguntamos es cómo Entesa, que 
gobierna en tantos ayuntamientos, pues no lo practica o hace algún experimento en 
algún municipio y establece esa renta mínima donde ellos están gobernando en los 
municipios de la provincia de Barcelona. 
 
Por lo tanto, el posicionamiento del Partido Popular será de preocupación, de que hay 
que poner medidas para solucionar esas personas que están en riesgo de pobreza, 
pero en base a esta moción nos abstendremos porque vemos muchas dificultades 
para que pueda tirar adelante.” 
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía, senyor López, qui diu: “Bien, yo creo que una cosa es lo que nos 
gustaría y otra lo que se puede hacer. En ese sentido, compartimos el objetivo, 
pensamos que el objetivo de una renta básica o de una renta mínima garantizada es 
un objetivo que, en unas condiciones económicas adecuadas, se podría tratar y 
queremos reafirmar que estamos de acuerdo en el desarrollo del artículo 24.3 del 
Estatut de Catalunya, para asegurar que todas las personas que se encuentran en 
situación de pobreza, tengan un ingreso vital que les permita vivir de manera digna y 
cubrir sus necesidades. Por cierto, en la misma exposición de la moción se cita que el 
Parlament de Catalunya, que es el que tiene la competencia, ya se ha comprometido a 
que durante el 2017 pondrá en marcha, no se dice cómo todavía, la prestación de la 
renta de garantía ciudadana. 
 
Sin embargo, pisando con los pies en el suelo, creemos que no podemos confundir a 
los ciudadanos al hablar de rentas mínimas garantizadas o rentas básicas, pues hay 
aspectos que deberían ser aclarados: ¿esta renta sería una prestación universal, 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

individual e incondicional?, ¿para su percepción se tendrían que cumplir algunos 
requisitos? o ¿sólo se recibiría tras de demostrar que los ingresos son bajos y después 
de determinados controles?, ¿qué pasa con las personas, millones de personas que 
no hacen la declaración de la renta?, ¿qué sucedería con otras prestaciones y rentas 
indirectas? El propio profesor Arcarons lo ha dicho en varias ocasiones, para calcular 
el coste de la renta básica hay que tener en cuenta que tipo de IRPF se pone sobre la 
mesa, entonces, las cifras que tenemos son diferentes a las del profesor Oriol Amat. El 
profesor Arcarons dice que para su implementación se rondarían los 60.000 millones 
de euros necesarios y eso, siempre y cuando, el tipo de IRPF supere el 40%. La 
pregunta es, ¿es viable económica y políticamente 60.000 millones de euros y un tipo 
de IRPF superior al 40%?  
 
Bien, hasta que nuestra economía productiva permita llegar a plantearnos de manera 
seria la renta básica o la renta de garantía ciudadana, Ciudadanos propone una serie 
de medidas para paliar la pobreza y la desigualdad. Entre estas medidas queremos 
destacar las siguientes: un plan de choque contra el paro de larga duración, mediante 
las reducciones de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que ofrecen 
puestos de trabajo a parados de larga duración y una renta de reintegración para estas 
personas; un contrato indefinido con aumento gradual de las indemnizaciones por 
despido que elimine la rotación artificial de los trabajadores; y un complemento salarial 
garantizado con el IRPF, que luche contra la pobreza, la economía sumergida y la 
precariedad laboral.” 
 
A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres compartim, no només en 
esperit, sinó també en la literalitat, aquesta moció i és per això que, en el seu moment, 
també vam acompanyar la recollida de signatures que es va produir per aquesta 
entrega de signatures de suport a una ILP al Parlament de Catalunya a finals de l’any 
2013. En aquest sentit, hem escoltat molt atentament els arguments que han donat els 
Grups que ens han precedit, les reflexions a més que ens han aportat, però moltes 
vegades no només hem de pensar en aquests arguments, que són arguments que 
tenen a veure amb obstacles, amb dificultats, sinó, de vegades, el que hem de fer és, 
sobretot, mirar aquelles persones que, no és que tinguin dificultats per arribar a finals 
de mes, sinó que no poden veure cobertes les seves necessitats bàsiques com a 
persones. 
 
Això és el que pretén, entre altres coses, aquesta iniciativa, però sobretot la llei que 
s’està tramitant al Parlament de Catalunya; una llei que està en aquesta fase de 
tramitació, que està rebent també les esmenes per part dels diferents Grups, on 
suposo que també es posarà de manifest el que aquí també hem expressat en el 
Plenari de la Diputació; però que, en qualsevol cas, nosaltres sí que esperem, com ho 
fa l’Entesa perquè no deixa de ser el Grup promotor d’aquesta moció, el que nosaltres 
esperem és que el Parlament, sobretot, posi el focus en les dificultats en general, però, 
especialment, en un moment tan complicat com el d’ara, de totes aquelles persones 
que, com deia abans, tenen moltes, moltes dificultats per arribar a final de mes, però 
sobretot, sobretot, sobretot no tenen les seves necessitats bàsiques cobertes. 
 
I això és el que hem de treballar perquè, de vegades, el que és difícil, és possible. 
Perquè el que es tracta és de remoure els obstacles i entendre les dificultats i entendre 
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el que expliquem, però el que no entenem és com encara, avui en dia, hi ha encara 
moltes persones que, fins i tot amb una feina, estan per sota del llindar de la pobresa. 
 
Per tant, jo crec que com ho han explicat també molt bé els companys d’Entesa, en 
aquest cas el company portaveu, nosaltres estem molt d’acord. Treballarem, a més a 
més, de valent en el Parlament per fer que aquesta llei sigui una llei que, amb orgull, 
es pugui aprovar en el nostre Parlament i, per tant, donarem suport a aquesta moció. 
 
Seguidament intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Nosaltres des d’Esquerra Republicana  
evidentment, estem absolutament d’acord que la ciutadania en una situació del llindar 
de la pobresa o en la pobresa, tinguin el dret a una renda bàsica que, en el fons, 
dignifiqui la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Nosaltres creiem que 
en una societat avançada com, en teoria, és la nostra i que una societat avançada i 
justa, no es pot permetre la pobresa. Hem de buscar elements de redistribució de la 
riquesa que sovint, en aquesta societat capitalista i consumista en la que vivim, no es 
garanteixen, per garantir, en el fons, valgui la redundància, un mínim de dignitat 
humana. 
 
No tothom té la sort en la nostra societat de poder treballar i encara que tothom 
pogués treballar, el que és obvi és que sempre hi ha una part de la societat que per 
impediment físic, per situació d’exclusió social, seria gairebé impossible que accedís al 
mercat laboral. Per tant, cal donar una resposta econòmica per garantir aquest mínim 
de dignitat. De fet, nosaltres aspirem des d’Esquerra Republicana a un país en què 
ningú no ho passi malament, en que les desigualtats desapareguin i que les 
necessitats bàsiques siguin cobertes i és per això que estem absolutament d’acord en 
tirar endavant una renda bàsica a la ciutadania que, en aquests moments, no existeix. 
De fet, part de la ciutadania que no té el recursos mínims i que viu en una situació de 
pobresa, que només pot accedir al PIRMI, que per accedir al PIRMI sovint ha de 
tramitar-ho durant més d’un any i que no sap on pot treure recursos econòmics durant 
aquell any que es tramita el PIRMI, doncs aquesta gent que, com a molt, pot aspirar a 
quatre-cents vint euros, a vegades inclús tota una família, això és estar més enllà de la 
pobresa, és no tenir les necessitats bàsiques ateses. També tinguem en compte 
aquella gent pensionista que, en el fons, no ha cotitzat mai al llarg de la seva vida que, 
avui per avui, tenen una pensió tan mínima que és de tres-cents seixanta-vuit euros, 
que a veure qui pot viure amb tres-cents seixanta-vuit euros. 
 
Per tant, podent anar a buscar aquesta renda bàsica de sis-cents seixanta-quatre 
euros, segurament solucionem gran part de la problemàtica d’una part important de la 
nostra societat. Nosaltres no sabem si el cost pot ser de quaranta mil o seixanta mil 
milions d’euros, qui vulgui espantar, des d’un punt de vista econòmic, ens pot dir que 
això valdrà entre quaranta mil i seixanta mil milions d’euros; però hem de tenir en 
compte que si hi hagués la renda bàsica per la ciutadania, la renda garantida per la 
ciutadania, els que tenen PIRMI ja no el cobrarien, cobrarien la renda, per tant aquests 
diners els hauríem de treure d’aquests quaranta mil a seixanta mil milions. Quan es fa 
aquest càlcul dels quaranta mil a seixanta mil milions és contant aquest 20% de la 
població en situació de pobresa cobrant aquest mínim dels sis-cents seixanta-quatre 
euros, durant tot l’any... traiem els pensionistes que cobren molt per sota del que 
haurien de cobrar, traiem també els recursos dels que estan cobrant un PIRMI. 
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Bé, nosaltres, evidentment amb el fons de la moció estem d’acord i direm més, sabem 
que, aquests moments, al Parlament de Catalunya s’està tramitant una llei al respecte, 
una llei que, previsiblement, també el Govern de l’Estat no permetrà la nostra pròpia 
sobirania a nivell nacional i que, segurament, també impugnarà. Però dir que és obvi 
que lo lògic hagués estat que aquesta moció hagués esperat que la tramitació 
parlamentària hagués arribat a la seva fi i, un cop s’hagués aprovat la llei a nivell de 
Parlament de Catalunya, si és que prospera i acaba aprovant-se, hagués tingut sentit 
que s’hagués aprovat aquesta moció perquè la Diputació també impulsés la renda 
garantida. 
 
Dir que, evidentment, nosaltres com a Esquerra Republicana no podem estar d’acord 
en el punt que entenem, en el punt tercer de la moció, que, en el fons, insta el Govern 
de la Generalitat a què en el pressupost que s’està preparant i que ja estem gairebé a 
final d’any, molt difícil de poder-ho introduir pel 2017, s’inclogui ja una partida per la 
renda garantida per la ciutadania. No podem estar d’acord perquè entenem que no és 
un element de responsabilitat, en tant que la llei no està aprovada i, per tant, tampoc 
sabem com es pot articular. És per això que demanaríem a Entesa, dues coses: 
primera, que inclogués una esmena de treure per l’any 2017 que es demani que el 
Govern la Generalitat tingui aquesta partida i, segona, que el més lògic hagués estat 
no tirar endavant aquesta moció, sinó intentar consensuar una moció que gairebé tots 
els Grups parlamentaris, els Grups avui aquí presents en aquest hemicicle, hem dit 
que hi estem d’acord.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas, començo pel final, el nostre Grup s’abstindrà en 
aquesta moció per dues raons: la primera no és una raó d’abstenció, sinó que la 
necessitat que té un país que es considera o que vol ser just socialment, ha de tenir 
una renda garantida ciutadana segur i, per tant, nosaltres tenim clar des del nostre 
Grup que és absolutament necessari que la llei progressi i que sigui possible que cap 
ciutadà d’aquest país estigui privat d’uns certs ingressos econòmics i estigui en 
situació de pobresa extrema que és el que, en moltes ocasions, està passant en 
alguns sectors de la nostra societat. Però, dit això i la nostra voluntat doncs de que 
sigui així, estem en una situació prèvia a l’aprovació d’una llei que es va presentar per 
iniciativa legislativa popular i que, en aquests moments, està en ponència al Parlament 
de Catalunya, s’està començant a debatre. Per tant entenem, i per aquí la nostra 
abstenció, que valdria la pena conèixer el tenor de la llei per poder treballar en 
conseqüència.  
 
Una de les coses que es demana a la moció és que la Diputació de Barcelona sigui 
promotora, promotora exactament de què? En tot cas, nosaltres promotors de fer 
conèixer la llei, d’ajudar els ajuntaments a aconseguir que es pugui implementar, 
d’anar fent seguiment del compliment d’aquesta normativa... tot això sí que ho podrem 
fer. Promotors no, el promotor ha de ser el Parlament de Catalunya i els executors han 
de ser el Govern de la Generalitat quan pertoqui i les administracions locals o totes les 
administracions quan pertoqui. Per tant, estem en un moment embrionari, la llei està 
en ponència i definirem definitivament la nostra actitud davant d’aquesta normativa, la 
de la Diputació i dels ajuntaments, a partir de la seva aprovació que, se suposa, que 
serà en breu, com a mínim en els propers mesos. 
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De nou intervé el senyor Funes (Entesa), qui diu: Per contestar breument a tots els 
Grups que us heu expressat. Nosaltres no volíem repetir el debat del Parlament aquí, 
el debat del Parlament es fa al Parlament i en el Parlament s’està discutint si ha de ser 
sobre un complement, si ha de ser un bàsic, si ha de ser universal... en aquell espai 
està i creiem que és el lloc oportú on debatre una renda que, en definitiva, ha de ser 
catalana. Ha de ser un renda catalana d’aplicació al conjunt de Catalunya i, 
evidentment, no pot ser una renda local, perquè els ciutadans es mouen i, entre altres 
coses, perquè no hi ha competències locals. 
 

Si el que m’està dient el portaveu del Partit Popular és que podem fer les rendes 
garantides locals, suposo que això anirà acompanyat d’una ordre del Ministeri de 
deixar-m’ho fer, perquè l’Ajuntament de Barcelona no ho ha pogut fer i la majoria 
d’ajuntaments que han pensat en fer alguna cosa... vostès urgència social, vostès 
estan per cobrir les necessitats urgents, no per fer una renda bàsica, però, en tot cas, 
és un debat tangencial al que avui ens ocupa. Avui el que ens ocupa és: nosaltres 
portàvem aquesta proposta que el que volíem és traslladar al Parlament la necessitat 
que detectem com a Diputació de Barcelona i, per tant, com a món local de Catalunya, 
que necessitem, una part almenys del món local, que necessitem aquesta renda per 
intentar que la gent que pitjor ho està passant al nostre país tingui un mínim cobert de 
les seves necessitats, aquest era el plantejament. 
 

No volíem entrar en el debat, ni tan sols aquesta moció és la proposta estrictament de 
l’Entesa, ni de Barcelona en comú, ni d’Iniciativa, ni d’Esquerra Unida, ni de 
Podemos... no és la proposta estricta nostra, és la proposta que creiem que és de 
consens a través de la ILP i que, a partir d’aquí, és on s’està discutint. I que, per tant, 
el que demanàvem és només que la Diputació de Barcelona digués a la Generalitat, 
escolti’m, preparin-se perquè el Parlament està fent una llei i quan la llei, la llei ha de 
córrer i la Generalitat també ha de córrer, perquè no estem parlant d’una obra a 
determinat poble, estem parlant d’una renda bàsica que ha de cobrir les necessitats de 
molta gent. 
 

Per tant, el punt 3 el que anava a dir, i contesto als Grups del Govern, és escolti’m 
Parlament, espavilin i facin la llei; Govern, tinguin els recursos pressupostaris 
necessaris per aplicar-la en el moment quan estigui aprovada perquè si no, ens trobem 
amb un cert peix que es mossega la cua i que anem al Parlament, bé, sí, en parlem, 
però no en parlem perquè com no hi ha recursos no la podem aplicar i qui dia passa, 
any empeny. Això és un tema urgent, socialment urgent, i la pròpia Plataforma ens 
està demanant que ja portem tres any i escaig amb aquest debat i que, per tant, el 
Parlament ha de posar l’ou i el Govern els recursos perquè és una prioritat social, no 
perquè és un invent de ningú, sinó és una prioritat social. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grups polítics de Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6) i l’abstenció de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 16 vots a favor i 32 
abstencions. 
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2.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa a la 
declaració de territori oposat a l’aplicació del Tractat transatlàntic de comerç i 
inversió (TTIP) i d’altres iniciatives relacionades. 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, 
amb un intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 
representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització 
de comerç i inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda 
protecció dels drets laborals, mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial 
dels inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l'interès general.  
  
Aquesta "liberalització de les relacions comercials EUA-UE", tal com està concebuda, 
implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les 
regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com el consum, el 
treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limiten els beneficis de les 
corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al "principi de precaució", que a Europa 
domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus.  
 
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació 
dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les 
Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques a 
tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions electes per administrar 
lliurement les seves comunitats locals i promocionar l’economia i les iniciatives locals.  
  
Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. 
En el cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un 
"tribunal" d'arbitratge seria qui s’encarregués de resoldre'ls: l'anomenat "Investor-State 
Dispute Settlement" (ISDS).  
 
Aquest òrgan tindria competències per establir compensacions econòmiques dels 
estats a la inversió estrangera, per l'aplicació de mesures (p. ex. l'augment 
d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin reduir els seus beneficis presents 
o futurs. L'Estat no pot, en aquest cas, recórrer la sentència, ja que les decisions dels 
òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades.  
 
Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de 
Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que 
estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar, 
en el seu benefici, la nostra legislació.  
 
D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra 
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o 
local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals restrictius 
deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor. Aquesta 
lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals per 
subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a 
polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local.  
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L'aprovació del TTIP contribuiria a l'ofensiva del govern estatal de desmantellament 
dels municipis que, sota el nom de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'administració local, pretén tres objectius bàsics:  
 

- Restringir la democràcia i autonomia local.  
- La supressió de competències i serveis públics locals.  
- La total privatització dels serveis municipals. 

 
Els Governs Regionals de la UE (governs autonòmics, en el nostre cas), així com les 
corporacions locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a 
escala europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les seves opinions. 
Aquest dret no s'ha facilitat, fins ara, respecte a les negociacions sobre el TTIP.  
 
Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir 
l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) 
fins a crear un de nou acord millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea 
com a justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació pública.  
 
Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar 
les garanties i no a reduir-les. Aquest acord no ha de posar en perill els aspectes 
progressistes de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que faciliten 
el desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són importants, ja que 
permeten que es realitzin les contractacions públiques tenint en compte no només el 
preu, sinó també altres aspectes com els mediambientals i els socials. 
 
Les administracions locals, en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen 
el deure de responsabilitzar-se i posicionar-se respecte les implicacions de tota mena 
que comporta el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi 
ambient, sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i 
ocupació locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general, i 
estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, 
consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la 
ciutadania.  
 
Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està 
veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres 
públiques:  
 
-  El comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment 

beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el 
benefici de l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals. 

-  L'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és, al mateix temps, 
l'eliminació progressiva de la solidaritat i la democràcia. 

-  L'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat 
produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat 
i el seu cost.  

-  Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa, no poden dependre 
exclusivament de la lògica del mercat.  
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-  Només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet 
assegurar una qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb 
l'exercici real de la democràcia. 

-  El control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la 
creació de nous serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals. 

 
Per tot això proposem al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
  
Primer.- Declarar la demarcació de Barcelona com a territori oposat al TTIP, al CETA i 
al TISA, defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social, el 
medi ambient i els drets de la ciutadania.  
  
Segon.- Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 
anomenats “serveis socialment útils”. 
  
Tercer.- Que siguin declarats béns públics no susceptibles de negociació de cap 
Tractat d’Inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de salut 
(sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d’aigua i energies. 
  
Quart.- Sol·licitar al Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol la 
derogació immediata, amb caràcter retroactiu, de la "Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova normativa 
enfocada a la millora de l’autonomia local.  
  
Cinquè.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia i Competitivitat la suspensió de les 
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de 
Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, Acord Multilateral per a la 
liberalització i Privatització de Serveis Públics).  
  
Sisè.- Sol·licitar igualment que:  
 

 No es ratifiqui cap tractat que contingui la implantació de mecanismes de resolució 
de controvèrsies entre inversors i la Unió Europea o els seus Estats membres que 
excloguin els procediments i òrgans judicials ordinaris, o qualsevol altra disposició 
que pugui comprometre els serveis socials, serveis públics i els subministraments 
bàsics, i/o ser utilitzada per impugnar, qüestionar o comprometre la legislació que 
puguin promulgar els Estats membres sobre aquestes matèries, sobre el medi 
ambient o sobre la protecció dels consumidors i consumidores. 

 

 Evitar, en tot moment, la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció 
de les empreses transnacionals en les regulacions comercials que afectin els drets 
de la ciutadania. 

  
Setè.- Assumir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la 
ciutadania i les entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc., sobre 
l’impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre país. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

Vuitè.- Trametre aquests acords als mitjans de comunicació, a la plataforma 
“Catalunya No al TTIP”, al Govern de l’Estat, als diferents grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu, al consolat d’Estats Units a 
Barcelona i al consolat de Canadà a Barcelona.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Fandos (CiU). 
 
La Presidència dóna la paraula a la presidenta del Grup Entesa, senyora Sevilla, 
qui diu: Els acords que s’acaben de llegir, de fet, són prou il·lustratius del que venim a 
demanar amb aquest text i amb aquesta moció prou extensa i, com dic, amb prou 
acords com per il·lustrar el contingut de la meva intervenció i d’aquesta defensa. És 
una moció per mostrar l’oposició d’aquest plenari de la Diputació a la signatura 
d’aquests tres tractats i també d’altre mesures que vagin en la línia similar perquè, en 
primer lloc, per defensar l’actual marc legislatiu i reglamentari nacional i europeu, fins i 
tot, perquè ens hem de situar en un espai de voler-lo millorar en matèria social, en 
matèria econòmica, en matèria de salut, cultural, ambiental i també de defensa dels 
serveis públics. Certament són tractats fets precisament pel contrari, amplis acords de 
liberalització de comerç i inversions que el que vénen a fer és prioritzar els acords 
comercials, arribant a rebaixar els estàndards europeus, nord-americans i canadencs, 
com s’explica a la moció, de les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania 
en àmbits com per exemple el consum, els drets laborals o el medi ambient. 
 
En segon lloc, també és una moció per defensar la sobirania, la sobirania dels pobles i 
de les competències de les institucions electes, als diferents nivells, per actuar en 
favor dels interessos d’aquesta ciutadania i de l’economia local en matèria de 
legislació social, com deia, de drets laborals, protecció als drets dels consumidors i 
consumidores, medi ambient i polítiques actives de compra pública, per exemple. 
 
I, en tercer lloc, també és una moció per mostrar la nostra oposició a aquells projectes, 
a aquells tractats que no respectin la preservació explícita, com s’ha llegit també, dels 
drets laborals establerts pels tractats de l’Organització Internacional del Treball, de la 
OIT i també, i és molt important, aquells tractats que no contemplin l’exclusió de 
mecanismes especials d’arbitratge de disputes d’empreses-estats, com de la 
institucionalització de la intervenció d’aquestes empreses transnacionals en els 
processos públics de regulació del comerç i la inversió. Per què? Perquè són tractats 
que, precisament, el que estan situant és la creació de tribunals d’arbitratge, com 
l’anomenat ISDS del TTIP, que el que fan són tribunals d’arbitratge internacionals amb 
competències per establir compensacions econòmiques dels estats a la inversió 
estrangera per l’aplicació de mesures que puguin reduir els seus beneficis presents o 
futurs. 
 
I, finalment, també és una moció en contra d’aquells acords que no garanteixin 
l’exclusió del que és el comerç dels serveis públics i de la propietat intel·lectual. 
 
Fins aquí segueixo una miqueta l’argumentació que va tenir lloc el 6 d’octubre quan es 
va presentar, per part de diferents Grups polítics que estan aquí presents a la 
Diputació, d’una resolució aprovada en el marc del Parlament de Catalunya en el 
debat de política general. 
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I, passant a la segona part, justificar per què presentem avui aquesta moció aquí a la 
Diputació de Barcelona. En primer lloc ho fem perquè, sempre ho hem dit i jo crec que 
aquí hi ha un acord de totes les forces presents en aquest Plenari, hem de defensar 
que les administracions del món local hem d’estar a prop de la necessitat dels nostres 
pobles, dels nostres ciutadans i ciutadanes. Tenim el deure de responsabilitzar-nos, de 
defensar la sobirania d’aquest món local i de posicionar-nos respecte a les 
implicacions de tota mena que comporten aquests tractats pel que fa a l’Administració. 
També, conseqüentment, defensar la universalitat dels serveis públics i, com no, la 
protecció d’aquesta ciutadania. També, presentem aquesta moció, i és important, 
perquè des de la Diputació és important que defensem també el dret a la informació i a 
la transparència, sobretot en temes tan complexos i sovint tan poc aterrats, que 
sembla que ens queden tan lluny, i exigir que l’explicació i la informació es faci sempre 
pública i es garanteixin processos que promoguin aquesta informació i aquest debat.  
 
I presentem, també, aquesta moció perquè vivim unes setmanes, no se’ns escapa, 
determinants en plena negociació d’un d’aquests tractats, que és el CETA, és el que 
s’estableix entre la Unió Europea i Canadà, i assistim a un clam social i, també, a un 
clam institucional, abans, els hi parlava d’aquesta resolució aprovada al Parlament, per 
aturar tractats com el TTIP, el CETA, el TISA també, com ha fet recentment també el 
Parlament de Valònia, que és un Parlament regional que s’ha mostrat contrari a 
l’aprovació d’aquest tractat, en concret del CETA. De fet, ara mateix ho estava mirant, 
estan tenint lloc a Brussel·les reunions del mateix Consell Europeu amb el Govern de 
Valònia i, de fet, aquesta setmana també hem assistit a tota una sèrie de reunions a 
Brussel·les i sembla ser que la informació que teníem d’aquest matí és que, 
precisament, s’ha desconvocat la cimera on s’anava a ratificar aquest CETA, que 
anava a ser aquest dissabte. Per tant, és ben cert que és un moment molt idoni i molt 
oportú que exercim tota la pressió institucional i, també, des del carrer per anar tots 
junts i juntes en aquesta oposició a la signatura d’un tractat, amb les conseqüències 
que té cap al món local, com és el CETA. I deixin que els digui així: tinc una percepció 
personal de que no és precisament casualitat que sigui un Parlament regional, que és 
un Parlament que està més pròxim a la ciutadania, el que hagi estat conscient de 
poder analitzar i defensar els drets d’aquesta ciutadania, des d’allà, oposant-se a un 
tractat d’aquestes característiques. 
 
Deia, també, que hi ha aquest clam social, que ja és impossible de silenciar, i en el 
marc d’aquesta tardor de resistència i d’aquests tractats, això està tenint lloc a tot el 
continent, a tota Europa. Hem vist mobilitzacions massives a Alemanya, les hem vist a 
Àustria, Suècia, a Bèlgica... També vam estar, el passat 15 d’octubre, mobilitzats tota 
una sèrie de partits polítics, de sindicats, d’entitats socials, amb la plataforma 
CATALUNYA NO AL TTIP, per fer una cadena humana, precisament, per demostrar, 
des d’avall, des de la ciutadania organitzada i individual també, el nostre rebuig a 
l’aprovació d’aquest CETA, que tindria, no se’ns escapa, conseqüències similars a 
l’aprovació del TTIP, i que, a més a més, permetria a milers d’empreses dels Estats 
Units amb filials al Canadà demandar els governs i institucions europees encara que 
no s’aprovés el TTIP. És un tema prou complex, prou important i prou actual com 
perquè els diferents Grups polítics ens posicionem, si més no, amb un criteri de 
prudència i de defensa dels drets de la ciutadania, de la democràcia i de la sobirania 
local contra tractats d’aquestes característiques.  
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: La CUP-Poble Actiu votarem a favor 
d’aquesta moció, com no podria ser d’altra manera. De fet, portem mesos denunciant 
aquests tractats que es volen imposar, tant el TTIP, com el CETA, com el TISA, uns 
tractats que considerem que són un nou atac a la poca sobirania que, com a poble, 
ens queda davant del poder de les corporacions multinacionals, com bé deia la 
representant d’Entesa. 
 
El TTIP, així com també el CETA i el TISA, són tractats de lliure comerç, que s’estan 
negociant a porta tancada, entre la Unió Europea i els Estats Units i també Canadà, i 
que, de fet, els partits liberals s’han afanyat a defensar com una necessitat per millorar 
el creixement econòmic i la competitivitat. Ho han fet, també, pressionats i de la mà de 
les grans empreses multinacionals europees, i també d’Estats Units, i aquest, com bé 
s’ha explicat, té tres grans objectius: la reducció de les barreres per guanys de les 
grans empreses, la privatització, també, dels serveis públics així com que les 
multinacionals podrien denunciar, en tribunals privats d’arbitratge judicial, els Estats si 
no acompleixen les seves previsions econòmiques. 
 
L’aprovació d’aquests tractats, a la pràctica, implica una rebaixa dels drets laborals, en 
no haver de reconèixer els convenis col·lectius; també implica la introducció d’aliments 
transgènics, productes químics i la pràctica del fracking, fins ara, parcialment aturats o 
prohibits per normatives sanitàries i mediambientals; també implicaria l’acceleració de 
la privatització dels pocs serveis públics que ens queden, com la sanitat i l’educació; 
alhora, també, la penetració de grans corporacions multinacionals en la gestió dels 
serveis que, fins ara, encara podien gestionar els governs locals, malgrat que alguns 
partits no ho vulguin; també implicaria la creació de noves bombolles financeres, amb 
la desregulació de les minses mesures aplicades al sector bancari, així com 
augmentaria el control social de les corporacions multinacionals, en debilitar les lleis 
de privacitat de dades de la població, i blindar la privacitat de les patents empresarials 
en matèria d’investigacions sanitàries i ús de la biodiversitat. 
  
Alhora, també, creiem que és important tenir en compte, com dèiem a l’inici, que, 
degut al sistema de protecció jurídic de les corporacions multinacionals, aquestes 
podrien demandar els Estats en tribunals privats en cas que, com a conseqüència de 
polítiques públiques, es considerés que la seva previsió de beneficis no es complís. 
Polítiques públiques en defensa dels drets laborals, socials o mediambientals. Es 
tracta, doncs, d’un atemptat directe a la independència dels pobles, que buida encara 
més de sobirania les seves institucions i les converteix en simples eines de 
governança dedicades a protegir els beneficis de les multinacionals i a gestionar les 
misèries que aquestes multinacionals provoquen entre la població, així com també 
dificulta l’expansió dels espais de contrapoder popular. És per tot això que votarem a 
favor de la moció presentada i ens mostrem totalment contraris al TTIP, al CETA i al 
TISA.  
 
Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit popular, senyor Mulleras, 
qui diu: “Bien, el Tratado de libre comercio… De hecho, creo que no es la primera vez 
que desde el Grupo de Entesa lo traen a este Plenario y, sin embargo, el Tratado de 
libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, todavía  no se ha firmado. No 
se ha llegado a ningún acuerdo definitivo, pero ustedes ya lo han acusado de todos los 
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males de nuestra sociedad. Ya lo han declarado culpable y lo han condenado, sin 
juicio. Bueno, eso es habitual en algunos países a los cuales les gustan sus modelos 
económicos, pero no los modelos del Partido Popular. Ustedes defienden el 
intervencionismo, defienden los aranceles, defienden la burocracia, defienden gastar 
más de lo que se ingresa… Todo eso nos lleva a lo que ya todos conocemos: poner en 
peligro el Estado del bienestar, la sanidad, la educación, el bienestar de las personas, 
encarecer la vida de todos e hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. 
 
Desde el Grupo Popular, defendemos la colaboración público-privada, que los 
servicios públicos cuesten menos y que lleguen a más gente; que disminuyamos los 
aranceles en favor de España, en favor de Cataluña y también en favor de, por 
ejemplo, la provincia de Barcelona; mejorar nuestro nivel de vida y nuestra 
competitividad. Y eso genera más puestos de trabajo y genera riqueza que, después 
también, se puede repartir. Y hacer más eficiente la Administración, más barata para 
todos y para garantizar, en el futuro, la Sociedad del bienestar. Ese es el modelo de la 
Unión Europea y es el modelo del Partido Popular y es el modelo que defendemos en 
España y también en Barcelona. ¿Que es mejorable? Por supuesto. Hay que 
mejorarlo siempre que sea posible, pero es un modelo basado en la libertad y en la 
garantía de los servicios públicos. 
 
Según el análisis del Instituto de Estudios Económicos, el TTIP supondría para España 
más empleo, más actividad económica y mejoras salariales y el PIB español crecería 
un 0,7% adicional, generando trescientos treinta y cinco mil nuevos puestos de trabajo 
en los próximos cinco años, además, lógicamente, de aumentar nuestras 
exportaciones a los Estados Unidos. ¿A quién beneficia o a quién no beneficia el 
TTIP? No beneficia, por ejemplo, a las grandes empresas, que pueden pagarse 
grandes despachos de abogados para asesorarse en sus exportaciones, pero sí 
beneficia, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, que les eliminan 
burocracia, les eliminan impuestos, hasta un 40% podrían eliminarles, por ejemplo, a 
las empresas del textil europeo o, por ejemplo, al sector del automóvil, donde Estados 
Unidos impone un arancel del 10% en las importaciones de automóviles de los 
Estados Unidos y los Estados Unidos imponen aranceles de hasta un 40% a algunos 
automóviles que provienen de la Unión Europea. Por lo tanto, beneficiaría a las 
pequeñas y medianas empresas pero, sin embargo, ese Tratado todavía no está 
firmado y, por lo tanto, no sabemos qué es lo que dirá definitivamente. 
 
Ustedes, por cierto, diputada Sevilla y diputados de Entesa, en su oposición al TTIP, y 
diputados de la CUP, por lo que acabo de ver, coinciden también con otros candidatos 
importantes, ¿no? ¿Usted sabe quién ha dicho que el TTIP es una locura que jamás 
se debería permitir? No lo ha dicho ninguno de ustedes, lo ha dicho el candidato 
Donald Trump y, también, lo dice Marine Le Pen, candidatos con los que veo que 
ustedes coinciden, porque muchas veces los populismos, sí, Donald Trump y Marine 
Le Pen han dicho eso, los populismos de izquierdas y de derechas muchas veces se 
juntan y en el modelo económico, por lo que vemos, tienen ideas muy parecidas. Por 
eso votaremos en contra de la moción.” 
 
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Diputada Sevilla, en la política, como en la vida, 
hay personas que ven el vaso medio lleno y, otras, medio vacío. Y donde unos ven 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

problemas otros pueden ver oportunidades y, sinceramente, no entendemos esta 
oposición frontal al Acuerdo de Asociación Trasatlántica. No sabemos si es por su 
naturaleza, que es comercial y financiera, o porque es con Estados Unidos. Todavía 
no lo entendemos y más cuando, como bien se ha dicho, todavía no hay un texto 
cerrado que podamos valorar. 
  
Nosotros entendemos que, para España en general y para Cataluña en especial, si se 
firma un buen acuerdo, sería beneficioso porque supondría una apertura comercial, 
que beneficiaría tanto a las exportaciones como a las importaciones. Las reducciones 
arancelarias facilitarían el acceso a los mercados estadounidenses de los productos 
españoles y catalanes y, por otra parte, reduciría el coste de las importaciones. Ya se 
han dado datos de lo que podría suponer, para la economía española y catalana, la 
firma de un buen acuerdo. Sectores como la energía, la construcción, infraestructuras, 
transportes, agroalimentación, textil y otros servicios se podrían ver beneficiados. 
  
Sí que es verdad que nosotros, desde Ciutadans, cuestionamos el procedimiento de 
negociación. Entendemos que las negociaciones deben hacerse de manera 
transparente y, en ese sentido, valoramos positivamente los pasos que está dando la 
Comisión Europea para que se hagan unas negociaciones más transparentes. Y 
nosotros, desde Ciutadans, también tenemos unas líneas rojas, ahora que están de 
moda las líneas rojas, en relación al texto final que surja de las negociaciones, y que 
coinciden con muchos de los acuerdos de la moción. Los principios fundamentales, 
como los derechos humanos, la protección de los consumidores, la seguridad 
alimentaria, los derechos laborales y la protección del medio ambiente no pueden, bajo 
ningún concepto, verse reducidos o perjudicados por el Acuerdo. Entendemos 
claramente que los servicios públicos como sanidad, educación, suministro de agua, 
no tienen cabida en un acuerdo comercial; que el Acuerdo debe fomentar y promover 
el comercio y el desarrollo de bienes y servicios verdes, innovadores y sostenibles, por 
lo tanto, respetando los acuerdos de París, y, por último, que tiene que existir una 
separación entre el arbitraje internacional y los sistemas judiciales  nacionales para, 
debe ser clara la separación, sin que quepan acuerdos de conveniencia o que se 
dupliquen los procedimientos. Sin embargo, insistimos, consideramos precipitada la 
moción y, por tanto, nuestro voto va a ser de abstención.” 
 
La Presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest cas, ja 
anunciem el nostre vot favorable a la moció, bàsicament pels arguments que ja recull 
la mateixa moció, i pel que també ha exposat, en aquest cas, la diputada Sevilla, 
recordant que ja aquest Plenari es va expressar, crec recordar, a finals de l’anterior 
mandat, amb una moció en el què, en aquell moment, eren les possibles amenaces, 
certament, amb un Tractat que encara no ha estat signat però que sí que comença a 
expressar-se i sí que té una determinada concepció que ens porta a pensar que, com 
deia, aquestes amenaces, segurament, es concretaran i, per tant, és important 
sobretot que, a banda dels tractats i de les aliances que es puguin portar a terme i que 
puguin ser favorables, sobretot, sobretot es respectin els drets laborals, els drets 
mediambientals i els drets a la salut, com molt bé diu aquesta moció, que tant i tant i 
tant ens ha costat, a alguns poder aconseguir al llarg de molts anys i de moltes 
dècades. Però, d’una altra banda, a banda d’aquest contingut, és molt important que 
en un moment com el d’ara, en què no s’entén la política mancada de transparència, 
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aquests acords, aquests tractats es puguin fer amb explicacions, amb llum i taquígrafs, 
amb explicació, perquè hem de començar a entendre que la ciutadania és prou adulta, 
és major d’edat, i per tant és important que aquestes coses  es puguin explicar; de fet, 
nosaltres bé que ho sabem en els nostres ajuntaments, on estem obligats a més a 
més, en aquest cas, ja per la llei però també perquè ens ho creiem; estem obligats a 
començar a donar explicacions des del moment en què ens plantegem, potser, 
modificar una simple ordenança. D’aquesta manera, no té sentit que un tractat amb 
aquest abast, d’aquesta mida, es pugui portar a terme amb l’obscurantisme que, fins 
ara, s’ha portat. És imprescindible la seva explicació. És veritat que encara no ha estat 
signat però és imprescindible, tothom ha dit que no s’entén d’una altra manera, que 
amb transparència  aquest tipus d’acord, però sobretot, el que ens preocupava, i ja per 
acabar és el que deia al principi: el que ens preocupa, sobretot, és que això no pugui 
laminar, de cap de les maneres, els drets, torno a dir laborals, mediambientals i de 
salut però, sobretot, que ens deixin indefensos, especialment, a les administracions 
locals. Per aquests motius, nosaltres votarem favorablement.  
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Bé, en tot cas, jo crec que la resta de 
portaveus han exposat ja els arguments de per què és necessari votar a favor 
d’aquesta moció. De fet, Esquerra Republicana votarem a favor d’aquesta moció.  
 
Ja ho han explicat tant la portaveu de la CUP com la d’Entesa com del Grup Socialista. 
Absolutament, arguments que fan que sigui molt trist que, en la nostra societat i en el 
món, qui regula l’economia no siguin els seus ciutadans, sinó que qui regula 
l’economia siguin les multinacionals. Siguin les multinacionals qui regulin l’economia 
del món i siguin les multinacionals qui acaben decidint quins polítics  han de governar 
en la majoria de països del món. De fet, en podríem treure molts exemples. És a dir, la 
democràcia, avui per avui, es troba, en certa manera, segrestada per les grans 
multinacionals que controlen els mercats. Fixin-se bé, aquest acord, que és cert que, el 
2014, Entesa va presentar una moció molt similar a la que ens presenten avui, però 
que aquest acord sobre el possible Tractat transatlàntic de comerç i d’inversió té 
elements que clarament van en contra dels interessos generals de la ciutadania. I 
quan diem que va en contra dels interessos generals de la ciutadania podríem 
argumentar diversos motius. 
 
Evidentment, el debat sobre el model econòmic que impera en la nostra societat podria 
ser un debat llarg, si és necessària o no és necessària la política d’aranzels. Hi ha gent 
que pensem que és necessària la regulació del mercat econòmic del món, que no pot 
ser que les mercaderies es globalitzin i puguin circular lliurement per tot el món perquè 
sovint aquest acord, que beneficia a les grans corporacions econòmiques, va en 
detriment dels emprenedors, els petits empresaris i les PIMEs del nostre país. És un 
acord pensat per a aquestes multinacionals i és un acord que, fixin-se, genera 
injustícia quan en uns països es pot produir econòmicament sense cap mena de 
control ambiental, ni laboral ni social en contraposició d’aquells llocs que legislem 
perquè l’activitat econòmica i de producció industrial tinguin mesures ambientals que 
no contaminin el nostre entorn, tinguin mesures laborals d’un mínim de dignitat laboral 
per als treballadors i les treballadores i que no afectin la salut de tots els ciutadans. Per 
tant, això és una situació d’injustícia que es produeix i que, evidentment, nosaltres 
creiem que s’ha de poder controlar i s’ha de poder regular. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 
 
 

 
Com també un tractat que intenta privatitzar els serveis públics. Hi ha gent que 
pensem que la combinació i el treball entre el sector privat i públic, allò que s’anomena 
sempre, que la cooperació sector privat-públic- és beneficiós, doncs ho hauríem de 
poder analitzar. Jo no sé si és beneficiosa o no però, en tot cas, sí que tinc clar que, i 
nosaltres tenim clar des d’Esquerra Republicana, que hauríem de poder-ho analitzar 
en la seva justa mesura per tots els inconvenients que també genera. És per això que, 
òbviament, nosaltres pensem que cal votar a favor d’aquesta moció perquè tots els 
mecanismes que puguem entorpir, que no prosperi ni tiri endavant el Tractat són 
suficientment positius com perquè nosaltres donem suport a la moció que planteja 
Entesa.  
 
Intervé tot seguit el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: Doncs nosaltres, en coherència amb el que vam fer a finals del 
mandat passat, quan es va presentar una moció molt semblant o gairebé igual a la que 
es presenta avui, que vam votar que no. Ens hem mirat la proposta de moció perquè el 
diputat ens va comentar que des de l’última vegada s’havia progressat molt i que tenia 
molta més informació de la que tenia en aquell moment. Doncs possiblement sí, però 
no hem sabut trobar la suficient diferència com per canviar l’actitud i no votem que no 
perquè el Tractat sigui dolent sinó perquè no el coneixem. Una de les coses que vam 
comentar en el seu moment i que reclamem en aquest moment, i que vostès mateixos 
n’han fet esment, és la manca de transparència a l’hora de tenir informació sobre el 
contingut que té aquest Tractat. No tenim tota la informació, ho vam dir en el seu 
moment, i posicionar-nos en contra d’una cosa que no coneixem abans de que se signi 
i abans de es ratifiqui, perquè entendríem que els tractats de la Unió Europea els signa 
la Unió Europea però els ratifiquen cadascun dels Estats membres, tant de bo que 
l’Estat membre no sigui l’Estat espanyol i sigui Catalunya quan arribi el moment al 
ritme que anem, si és que Catalunya pertany a la Unió Europea, que és l’altra 
discussió que tenim darrerament. El Tractat no té cos encara. No sabem el tenor del 
Tractat. Sabem que hem de defensar, que hem de protegir els consumidors, que hem 
de mirar com estan els capítols que han de parlar de les PIMEs i, segurament, s’haurà 
de tenir molta consciència de que cal dedicar un capítol sencer a parlar de les petites i 
mitjanes empreses del nostre país, per tant, també de la Unió Europea; saber com 
queda la contractació pública de les empreses nord-americanes, que avui dia és molt  
diferent del que fan les empreses europees a Amèrica, és a dir, que és més fàcil que 
una empresa americana s’instal·li, avui, a Europa que no pas que una empresa 
europea s’instal·li a Amèrica. Això tampoc ho coneixem en aquests moments i l’altra 
cosa molt important és que no sabem com serà jurídicament el cos del Tractat i, per 
tant, no sabem si hi haurà suficient seguretat jurídica en les inversions que puguin fer 
les empreses catalanes arreu dels Estats Units amb aquest Tractat. 
 
Per tant, sense voluntat d’estar a favor ni en contra del tractat, estem en contra de la 
moció perquè entenem que no tenim la informació suficient perquè sigui possible 
posicionar-nos, i dir que sí o abstenir-se ens semblava que no era coherent amb el que 
vam fer en el seu moment i amb el que nosaltres creiem del mercat laboral, del mercat 
en general, de l’economia i, a partir d’aquí, sense saber tot això, no podem saber si 
això serà bo per a les empreses, si serà bo per a la societat, si serà bo per als 
consumidors... No ho sabem i, per tant, quan es signi el Tractat i es ratifiqui, ens 
posicionarem d’una altra manera. 
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Intervé novament la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: En primer lloc, agrair 
el suport a la moció dels Grups que li heu donat suport i, també, les reflexions d’aquest 
Plenari en referència a aquests tractats i els diferents posicionaments sobre el moment 
què vivim. De fet, ara ho parlàvem amb el diputat portaveu del Grup de l’Entesa, 
tothom en parla, és un Tractat del que tothom en parla, menys els negociadors i és, 
curiosament, la importància que li hem donat tots els Grups, a aquesta manca de 
transparència. De fet, nosaltres, va passar aquí també, debatíem sobre lleis com la 
LRSAL i encara no estaven aprovades i, precisament, ja sabíem directament que 
estàvem en contra d’aquests projectes sense la necessitat de que estiguessin 
aprovats.  
 
En tot cas, la nostra voluntat, amb la presentació d’aquesta moció, era defensar la 
protecció del món local, de l’autonomia local i els drets de la ciutadania i, com no, 
l’Estat del benestar, i crec que amb aquesta aprovació de la moció pel Plenari s’ha 
estat a l’alçada del que és aquest pols ciutadà i el que es reclama actualment des de 
les plataformes socials, aquesta oposició a aquests tractats, que a dia d’avui són els 
TOP TEN dels models d’opacitat que hem de canviar.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (6) i CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra de Convergència i Unió (13) i Partit 
Popular (3) i l’abstenció de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat 
definitiu de 30 vots a favor, 16 vots en contra i 3 abstencions. 
 
3.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
en defensa del Parc Natural de Collserola. 
 
“L’any 1991, com a contrapartida del soterrament d’unes línies elèctriques, s’impulsà el 
Pla Caufec-Porta BCN a Esplugues de Llobregat per tal de compensar el cost de les 
obres amb requalificacions de terrenys. El caràcter desproporcionat del Pla, que 
augmentava en un 780% els metres quadrats a construir respecte de l’àrea 
considerada al Pla General Metropolità de 1976, motivà l’oposició veïnal. 
 
El projecte fou promogut, inicialment, per la companyia elèctrica Fecsa i per la societat 
francesa Cauval, i d’aquí el nom inicial de Caufec. Ja aprovat el projecte, foren 
adquirits per la immobiliària Sacresa, alhora que s’hi incorporà la constructora ACS, 
prenent després el nom actual de Porta Barcelona. 
 
D’especial impacte visual són les dues torres de 105 metres d’alçada, alhora que 
també cal remarcar l’impacte econòmic del centre comercial projectat a l’àrea de Ca 
n’Oliveres. 
 
Globalment, el projecte equival al 10% de l’edificació actual de tot Esplugues de 
Llobregat, aportant-hi 709 habitatges nous. 
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El projecte suposa un impacte notable en un espai de transició al límit del Parc de 
Collserola, amb la conseqüent pèrdua de diversitat i de zones d’alimentació per a 
fauna. 
 
Actualment, hi ha la intenció de reprendre les obres de les parts teòricament més 
rendibles, el centre comercial al costat de Ca n’Oliveres i habitatges d’alt standing en 
la part més alta. Els beneficis d’aquestes operacions hauran de finançar 
progressivament la totalitat del projecte. 
 
Atesa la consideració de Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
Atesa la gestió compartida del Parc de la Diputació de Barcelona amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Atesa l’agressió que suposaria per al Parc el desenvolupament del pla Caufec. 
 
Atesa la repressió que estan patint els moviments socials que estan defensant el Parc 
per part de qui té la màxima responsabilitat de defensar-ho a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que a la darrera reunió del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola 
es va decidir per amplíssima majoria (17 vots a favor i l’abstenció del gerent del Parc) 
elevar a l’Assemblea Executiva del Parc la necessitat que l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat reconsideri el pla Caufec i el desprogrami definitivament. 
 
El Grup de la CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona proposa al Ple de la 
Diputació de Barcelona l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Defensar els valors naturals del Parc de Collserola davant de qualsevol 
agressió urbanística i mediambiental. 

 
2. Recolzar la decisió del Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola 

per a que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat desprogrami definitivament el 
pla Caufec en tot allò que afecti el Parc de Collserola. 

 
3. Notificar els presents acords a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat (Pl. 

Santa Magdalena, 5-6, 08950-Esplugues de Llobregat), a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (Carrer Número 62, 16, 08040-Barcelona), a la Direcció 
General d’Urbanisme del departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-
Barcelona), a les entitats municipalistes, als 311 municipis de la demarcació de 
Barcelona i a la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola.” 

 
Per defensar la moció presentada intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, 
senyor Duran qui diu: Presentem una moció que es diu “en defensa del Parc Natural 
de Collserola”. I d’això es tracta. Venim d’un projecte de l’any 1991; un projecte que 
entenem que té un especial impacte en tot l’entorn del Parc Natural de Collserola, 
especialment amb dues torres de 105 metres d’alçada; un projecte que, en el seu 
conjunt actual, equival al 10% de l’edificació de tot Esplugues de Llobregat, amb un 
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munt d’habitatges nous. També, entenem, en aquest concepte de defensa del Parc de 
Collserola, que recordem que és un parc natural, entenem que és un impacte notable 
en un espai de transició al límit del Parc de Collserola, amb la consegüent pèrdua de 
diversitat i de zones d’alimentació per a la fauna. Sembla ser que aquell projecte, que 
venia de l’any 1991, ara hi ha la intenció de reprendre’l i reprendre’l especialment en 
aquells aspectes que puguin ser més rendibles econòmicament però, és clar, si parlem 
d’un parc natural, hi ha altres conceptes que haurien de primar per sobre de l’interès 
econòmic. 

Per què presentem aquesta moció a la Diputació de Barcelona? Presentem aquesta 
moció a la Diputació de Barcelona perquè la gestió del Parc de Collserola és una 
gestió compartida entre la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Presentem aquesta moció perquè creiem que suposaria una greu agressió a un parc 
eminentment metropolità i el Pla CAUFEC seria una agressió sense cap mena de 
dubte. A més a més, en tot el desenvolupament de la defensa del Parc de Collserola, 
estem veient que hi ha determinats moviments socials que, per activa o per passiva, 
estan essent reprimits i ho estan essent per part de qui, suposadament, hauria de 
defensar, com a autoritat que és, el propi Parc de Collserola: aquelles persones que 
tenen la màxima responsabilitat per a fer-ho. En la darrera reunió del Consell Consultiu 
del Parc de Collserola, hi va haver una votació en què una amplíssima majoria, 
concretament, disset vots a favor i només l’abstenció òbvia del gerent del Parc, va 
proposar l’elevació, a l’Assemblea Executiva del Parc, la necessitat de que 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat reconsiderés el Pla CAUFEC i, finalment, el 
desprogramés. A més a més de les consideracions que ja estan fetes als acords, 
creiem que cal exigir l’actualització dels estudis d’impacte ambiental, viari i social, 
especialment pel que fa al centre comercial respecte al comerç local d’Esplugues de 
Llobregat i, finalment, a part de fomentar la informació ciutadana i la participació veïnal 
en tot el desenvolupament d’aquest projecte, creiem que, darrerament o finalment, 
caldria realitzar una consulta ciutadana. 

Bé, es dóna la circumstància, primer, en el temps, perquè estem en la setmana del NO 
ES NO i nosaltres diem NO ÉS NO, i es dóna la circumstància que la vicepresidenta 
del Consorci del Parc de Collserola també és alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i, 
com a tal, impulsora d’aquest projecte. Doncs potser nosaltres també ens hauríem de 
plantejar, amb el màxim respecte, si és convenient o no la seva presència i/o la seva 
dimissió en aquest ens per part de la Diputació de Barcelona. En tot cas, nosaltres no 
ho demanem perquè ja hi ha col·lectius que sí que ho fan.  

Intervé a continuació el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Bé, estem parlant d’un pla urbanístic que, com ja s’ha dit, va ser concebut als 
anys noranta i aprovat el 2004, amb els vots majoritaris de tots els partits a 
l’Ajuntament d’Esplugues i, també, va ser aprovat a la Generalitat el juliol del 2004, 
amb el vot, evidentment, del Govern de la Generalitat, que era el que estava format, el 
2004, pel PSC, per Esquerra Republicana i per Iniciativa per Catalunya. Vostès el que 
demanen votar és anul·lar la voluntat d’un municipi, del seu Ple municipal, del seu 
govern local i això és, realment, un atac contra l’autonomia local, contra l’autonomia 
municipal, en aquest cas de l’Ajuntament d’Esplugues. Mirin, nosaltres podem tenir 
alguns dubtes sobre algun aspecte del Pla, per exemple sobre allò que fa referència a 
les superfícies comercials, però nosaltres no demanem que ara es reelabori o es tiri 
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enrere tot aquest Pla, perquè va ser un Pla, entre altres coses, que va ser aprovat per 
una immensa majoria, un gran consens, del municipi d’Esplugues. Potser ara el porten 
aquí també perquè el seu únic regidor a l’Ajuntament d’Esplugues no va poder 
presentar la moció, en no tenir les signatures necessàries per presentar aquesta 
mateixa moció que volien presentar a l’Ajuntament d’Esplugues; però nosaltres 
entenem que un Pla que va ser aprovat per l’Ajuntament d’Esplugues, que després va 
ser aprovat per la Generalitat de Catalunya l’any 2004, com li dic, l’època del tripartit, 
en la qual governaven PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, que va 
votar, per tant, a favor d’aquest Pla, no creiem que ara sigui el moment de tornar-lo a 
canviar. 

A més a més, això és una moció-trampa. És una moció que deixa entreveure una 
preocupació. Vostès parlen d’una preocupació mediambiental sobre el Parc de 
Collserola però, realment, aquest Pla no afecta el Parc de Collserola, afecta un espai 
de transició, al límit del Parc de Collserola. No afecta el Parc ni afecta, ni tan sols, els 
límits del Parc, sinó un espai que està al costat. Per tant, és una moció, com diem, 
trampa, perquè realment no busca millorar ni el Parc de Collserola ni el medi ambient. 
Si vostès volguessin, parlant d’aquesta zona, millorar el medi ambient, per exemple 
defensarien que es fessin els parcs de Can Rigalt, els parcs de Finestrelles, crear un 
veritable corredor verd entre aquestes poblacions que arribés fins a Collserola; però, 
de tot això, no en parlen vostès. Vostès parlen només d’aquest pla urbanístic que, com 
li dic, no afecta directament el Parc de Collserola. Ens intenten confondre parlant de 
democràcia però obliden que aquest pla ha tingut uns grans consensos a l’Ajuntament 
d’Esplugues i parlen de medi ambient però, com li dic, no afecta aquest Pla el Parc de 
Collserola.  

Des del Grup Popular parlem de consensos, parlem de plans aprovats 
democràticament, parlem d’inversions, parlem de crear llocs de treball, de llocs de 
treball per a gent d’Esplugues, per exemple, i parlem de recuperar zones degradades. 
Nosaltres, de tot això, estem a favor, per això, estem en contra de la seva moció, 
perquè la seva moció va, precisament, en contra de tot això que li acabo de dir.  

Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans – Partido  de la 
ciutadania, senyor Tovar, qui diu: “Gracias presidenta. Nosotros, ante la moción, lo 
que hemos hecho es consultar al territorio y, en base a los argumentos que nos han 
dado desde Esplugues, pues, vamos a exponer nuestro posicionamiento. 

La tramitación del Pla CAUFEC-Porta de Barcelona, que tiene varios decenios, parece 
ser que ha sufrido un periplo judicial y que nunca se ha resuelto que existieran 
irregularidades en la tramitación urbanística ni en el fondo del asunto. El Ayuntamiento 
de Esplugues va a convocar un Pleno extraordinario, donde todos los grupos políticos 
podrán exponer sus posicionamientos y presentar propuestas alternativas, cosa que, 
al parecer, hasta el momento no ha ocurrido, limitándose algunas fuerzas políticas y 
entidades a manifestar únicamente su rechazo. Para nuestro Grupo municipal, no es el 
mejor proyecto posible, porque entendemos que podría variar la volumetría edificable, 
por entenderla excesiva, por ejemplo, en relación con las torres que se han citado, y 
porque entendemos que puede afectar a la movilidad de la zona. Por otra parte, 
existen unos derechos que podrían verse afectados en caso de desprogramación del 
Plan y no sólo de grandes empresas sino que también afectaría a pequeños 
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propietarios. En relación a la construcción de viviendas de alto standing de que habla 
la moción, en todo caso, es una decisión de los promotores privados que ejecutan el 
proyecto y, en todo caso, existe una reserva de vivienda pública, en concreto ciento 
treinta y dos viviendas. Por último, entendemos que el Plan, más allá de otras 
consideraciones, no afecta al Parc de Collserola estrictamente, aunque se encuentre 
dentro de lo que se denomina la zona de influencia.  

Como conclusión, en nuestra opinión, esta moción representa un claro atentado al 
principio de autonomía local, consagrado constitucionalmente, y que la CUP tanto 
invoca cuando se trata de regidores que hacen ostentación pública de desacato a 
resoluciones judiciales. Por tanto, nuestro voto será en contra de la moción.” 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Presidenta, ràpidament. Nosaltres reconeixem que és una 
moció, i reconeixem públicament, que té trampeta. Ho reconeixem. Reconeixem que té 
dobles lectures, és innegable. Ara, és un debat que s’ha fet en el Ple de l’Ajuntament 
d’Esplugues, un debat que s’ha fet al Baix Llobregat, hi ha hagut mobilització... I aquí 
el que us parla ha hagut d’anar als jutjats a defensar regidors de la seva coalició, etc. 
Per tant, és una llarga història que us estalviaré d’explicar i que, en definitiva, té a 
veure amb un conflicte municipal, i reconeixem que és en el marc de l’Ajuntament i en 
el marc de, en tot cas, del territori que s’ha d’aclarir. Ara, és innegable que té un 
impacte sobre Collserola i sobre un espai on la Diputació té alguna cosa a dir i, per 
tant, en coherència amb el que nosaltres entenem que hem defensar, el Parc de 
Collserola, tant el nostre Grup com la pròpia corporació, com la pròpia Diputació, 
entenem que és el moment de plantejar-nos si correspon que l’Ajuntament 
d’Esplugues tingui un projecte que impacta sobre el nostre parc natural, sobre el Parc 
de Collserola. En aquest sentit, entenent i respectant, evidentment, l’autonomia local i 
que el debat s’ha de fer al territori, nosaltres creiem que correspon fer un 
replantejament del Pla CAUFEC. 

Ara, estic per demanar a la Secretaria que torni a llegir els acords de la moció perquè 
poc tenen a veure amb algunes coses que s’han dit aquí. Al final, el que diuen els 
acords de la moció és: “Escoltin, defensem els valors del Parc i escoltem el Consell 
Consultiu, que el que ens diu és que aquest planejament té un impacte sobre el Parc i, 
per tant, replantegin-se quina és la situació”. En coherència amb el que estrictament 
diu la moció i amb independència, més o menys, de la nostra opinió sobre el Pla 
CAUFEC, que és negativa, històricament negativa, i que creiem que té un impacte 
sobre el municipi d’Esplugues i sobre la comarca del Baix Llobregat, però que no 
volem fer aquest debat aquí, entenem que el que sí que correspon és, a aquesta part 
de la moció, donar-li suport perquè entenem que és així, respectant i demanant, 
segurament no correspon revisar els debats dels plens municipals, comencem pel més 
petit i acabem pel més gran, de la demarcació, en el Plenari de la Diputació de 
Barcelona, que per a això estan els seus plenaris. 

Intervé a continuació la portaveu adjunta del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora del Frago, qui diu: Miri, senyor Duran, 
comencem per la salutació que ja ens fem cada dia, primer, efectivament, és la 
setmana del NO ES NO i abans comentava: mirin la solidesa que tenim cap a fora, 
doncs mirin la solidesa que tenim cap a projectes i realitats cada dia a casa nostra, a 
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Catalunya. Per tant, la mateixa. I en segon lloc, no demanin més dimissions d’aquelles 
persones que estan cada dia treballant i contribuint a fer de les ciutats a les que viuen i 
treballen i  representen, i les institucions i administracions, com és aquesta, que siguin 
millors, igual que vostè fa en el seu Ajuntament, o pretén fer, com tots els que estem 
aquí pretenem fer. Per tant, ni demanin més dimissions ni qüestionin la nostra 
solidesa, que prou clara i evident és, en aquests moments, arreu de la Península 
Ibèrica.  

I passem ja a la moció. Miri, nosaltres no donarem suport, òbviament, a aquesta 
moció, però no perquè es refereixi a l’Ajuntament d’Esplugues. Si es referís a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, tampoc ho faríem; si fos a l’Ajuntament de Barberà, 
tampoc  ho faríem; si fos a l’Ajuntament de Sabadell, tampoc, ni en el del Prat, ni en el 
de Sant Cugat, ni al de Sant Pere de Torelló, ni al de Sitges. Cap ajuntament. I els 
explicaré el per què després. Hi ha unes premisses que, per a nosaltres, són 
fonamentals. Primer, aquest tema, aquí a nosaltres no ens correspon i diré el per què. 
En segon lloc, la descripció no s’ajusta a la realitat perquè hi ha coses, evidentment, 
diferenciades i, en tercer lloc, perquè per a nosaltres, vulnera, si no flagrantment però 
sí deixa una porta oberta, un principi fonamental, que és el de l’autonomia local, que jo 
els voldria recordar. I començo pel final, que en el nostre Estatut de Catalunya, és 
l’article 84 i literalment diu, en el seu punt 6: “Els actes i els acords adoptats pels 
municipis no poden ésser objecte de control d’oportunitat per cap altra administració”. I 
en segon lloc, que correspon a la Generalitat el control de l’adequació, a l’ordenament 
jurídic, dels actes, de les decisions que es prenguin en els municipis; no a cap altra 
administració local. Això pel que representa l’Estatut de Catalunya. I amb el que 
representa la Constitució Espanyola, en el seu article 140, claríssimament diu que 
garanteix l’autonomia dels municipis de les administracions locals. I és en aquest 
marc, en aquest context, que la Diputació de Barcelona, amb els tres-cents onze 
municipis de tota la província, es mou i coopera amb els ajuntaments. Per tant, no ens 
correspon i, per tant, el principi de l’autonomia local és aquest. I no hi ha més. 

En segon lloc, hi ha organismes en els quals la Diputació participa, aquest i molts 
d’altres, i en aquest amb moltíssima intensitat i amb moltíssima importància. Per tant, 
faig referència a altres punts que els diputats portaveus feien. Moció que presenta el 
Grup de la CUP en defensa del Parc de Collserola? Per suposat! Primer punt resolutiu: 
defensar els valors naturals del Parc de Collserola davant qualsevol agressió 
urbanística i mediambiental? Per suposat! Per això, dels que estem aquí en tenim deu 
companys que formen part de la Comissió, de l’Assemblea i de l’Executiva dels òrgans 
de govern del Parc de Collserola. És cert que l’òrgan consultiu, en la seva darrera 
reunió, aquí tinc l’acta i el dictamen, sí que va proposar, no decidir, perquè així consta, 
que s’elevés a l’Assemblea, a la propera ordinària, no extraordinària, l’adequació de 
l’Ajuntament d’Esplugues, amb la seva planificació urbanística, perquè també està en 
un pla de revisió del propi Parc. I, per tant, és absolutament coherent i lògic que es faci 
en aquell marc, en el qual els nostres companys diputats que ens representen en 
aquest Parc prendran la decisió; i no dubtem ni dels criteris, ni de les decisions ni del 
coneixement de cap dels que ens representen. Igualment, ho fan amb els seus 
municipis. Per tant, es tracta d’una situació absolutament normal; és que no podria ser 
d’una altra manera, i més si tenim en compte que, a l’Ajuntament d’Esplugues, amb 
4,2 quilòmetres d’extensió, òbviament li toca el Parc de Collserola en moltes de les 
seves planificacions. Per totes aquestes raons, nosaltres no votarem a favor, tenint 
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en compte que sí és cert que disset dels seus membres van fer aquesta proposta, i jo 
vull recordar, i si agafen la pàgina web ho veuran, que l’òrgan consultiu, que no de 
decisió ni de gestió, està conformat per cinquanta-quatre membres, i disset ho van 
proposar, que representen el teixit associatiu, mediambiental, cultural, etc. Per tant, és 
un procediment absolutament el que correspon i normal. 

I en darrer terme, miri, nosaltres pensem que, per totes aquestes raons, no podem 
parlar ni de la planificació urbanística que, per exemple, en el Prat s’està plantejant 
respecte al seu camp de golf, amb una planificació d’habitatges que estan a tocar del 
Parc, en aquest cas, del Delta del Llobregat; ni podríem parlar en el cas dels municipis 
de Sabadell o de Barberà, quan es parla de l’impacte, o de Badia, de la planificació 
urbanística que suposa estar al costat d’una infraestructura com és l’Aeroport de 
Sabadell; ni es podria parlar a Badalona del que significa tota la planificació urbanística 
al costat del port de Badalona. Entenem el que és l’autonomia municipal. Nosaltres 
hem de vetllar, però ja tenim els nostres conductes. I, per acabar, sí, perquè no quedi 
cap dubte, perquè totes aquestes coses sí que el que fan és sembrar l’ambigüitat 
respecte als criteris i a la bona gestió de tots els electes de tots els municipis i és dir-
los, tal com han dit altres portaveus, que físicament aquí es veu (desplega un mapa) 
claríssimament com aquest és el Parc de Collserola, aquesta és la ciutat d’Esplugues 
de Llobregat i aquesta part verda és tota la zona de transició. L’edificació i aquest Pla 
que es planteja està a tocar del nus de comunicacions i representa aquesta franja 
d’aquí. Ho mostro perquè no quedi cap mena d’ambigüitat en les decisions que es 
prenen als municipis, que respecten la llei però, sobretot, el que respecten és la 
voluntat consensuada de tots els seus, o de la major part, dels seus veïns, que la 
configuren.  

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: S’ha estès una mica en l’explicació. Sé 
que vostè és prudent en les intervencions que fa, però hem d’entendre que tots hem 
de poder parlar de manera igual. I tot seguit dóna la paraula al portaveu del Grup 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En 
tot cas, manifestar que nosaltres és obvi que al contingut de la moció, i com deia el 
portaveu d’Entesa, i als acords de la moció, n’hi ha que podríem estar-hi d’acord. I crec 
que gairebé tots els Grups d’aquest hemicicle hi estarien d’acord. Preservar els valors 
naturals del Parc de Collserola, segur que no hi ha cap Grup polític que estigui en 
desacord. Intentar veure com fem que la pressió urbanística a l’entorn natural es 
redueixi, segurament tots hi estaríem d’acord. Però hi ha un plantejament que hauríem 
de plantejar d’una forma molt més global com a país: la majoria de plans urbanístics a 
Catalunya deriven de tot el procés de bombolla immobiliària entre els anys 2000 i 
2008. I no hi ha hagut un replantejament i, en tot cas, jo crec que la moció, quan es 
parla en termes d’afectació urbanística en detriment de l’entorn natural, ho hauríem de 
parlar des d’una posició global de país. Per què? Perquè focalitzar el tema només en 
l’Ajuntament d’Esplugues és un error, és un greu error. Nosaltres creiem, com a 
Esquerra Republicana, que cal un replantejament de que realment hem d’ocupar el 
terreny de l’entorn natural i del sòl, imprescindible i necessari per donar resposta a la 
ciutadania en temes d’habitatge, però tinguem en compte que, en aquests moments, 
tenim un sobrant d’habitatge a Catalunya que podríem calcular a l’entorn de tres-cents 
mil habitatges que estan sense ocupar a Catalunya; i això vol dir que segurament 
requeriria d’un replantejament urbanístic dels plans parcials que, en molts casos, no 
s’han desprogramat a la majoria de municipis de Catalunya, entre ells, també, 
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ajuntaments com Navàs, com Berga, com Argentona, etc. que qui ostenta l’alcaldia 
són les Candidatures d’Unitat Popular. Per tant, quan parlem, parlem en global i no 
focalitzem un Ajuntament perquè, a més a més, és injust. 

Per tant, tot i que nosaltres estem d’acord amb que cal aquest replantejament, cal 
preservar l’entorn natural i cal no ocupar més terreny del compte i cal, sobretot en una 
societat com la nostra, de que l’entorn natural és un valor, un bé absolutament escàs i, 
per tant, preuat. Però també és obvi, i no em vull repetir, que hi ha un principi 
d’autonomia municipal que no podem vulnerar. És injusta la moció de la CUP des 
d’aquest punt de vista, perquè focalitzar-ho sobre l’Ajuntament d’Esplugues no té cap 
mena de sentit. Per què no ho focalitzem sobre Sant Pere de Torelló, que sóc jo 
l’alcalde? Per què no ho focalitzem sobre Berga, que governa la CUP? Per què no ho 
focalitzem sobre Sant Cugat del Vallès, que governa Convergència, perdó, el Partit 
Demòcrata -PDEcat? Per què no ho focalitzem sobre Pontons, únic Ajuntament que 
governa el Partit Popular? Per què no ho focalitzem sobre el Prat, que governa 
Iniciativa? Si em descuido algun... Malauradament, Ciutadans no governa en cap 
municipi de Catalunya. Malauradament, perquè jo també voldria que governessin en 
algun lloc, que veuríem quin pa hi dóna a l’altre cantó de la barrera, també fóra bo. Per 
tant, jo crec que aquesta moció no té sentit. Tot i així, nosaltres ens abstindrem en 
coherència amb la posició que tenim respecte a l’ocupació del terreny natural. 

Tot seguit la senyora presidenta dóna la paraula, demanant-li que sigui breu i no esgoti 
els minuts, al portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García Cañizares, 
qui diu: Faig cessió dels meus minuts a la portaveu socialista i al portaveu d’Esquerra. 
En tot cas, d’acord amb la majoria de les coses que s’han dit en relació amb el cos de 
la moció de defensa de l’espai natural. Però el Parc Natural té unes línies, que són les 
que són, i a partir d’allà existeixen zones que depenen del municipi d’Esplugues, en 
aquest cas, que són zones urbanes i que té dret a opinar el municipi afectat i, en tot 
cas, el Departament de Territori de la Generalitat. La Diputació de Barcelona, aquí, no 
té cap competència i, per tant, nosaltres votem no perquè estaríem entrant en un 
terreny molt complicat arreu de la demarcació. 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor Duran, no em digui... Jo mai li 
escatimo moments de parlar en aquest Plenari. Bé, era un tema, com hem dit, que 
donava, doncs, per argumentar. I, tot seguit, dóna la paraula al president del Grup 
CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Fins ara no he dit res del temps; ara, sí diré. 
Si ens permeten, i que no se’ns enfadin alguns dels portaveus que m’han precedit, jo 
crec que l’espectacle al qual acabem d’assistir és lamentable. És un greu exercici 
d’hipocresia col·lectiva. En tot cas, agrair d’entrada les paraules del portaveu del Grup 
d’Entesa, en el sentit que “llegim els acords” i els acords diuen defensar els valors 
mediambientals del Parc de Collserola, d’una banda i, després, recolzar una decisió 
que ha pres el Consell Consultiu del Consorci del Parc de Collserola, el qual la 
Diputació de Barcelona administra conjuntament amb l’Àrea Metropolitana. I res més. 
Res de moció-trampa; aquí no hi ha moció-trampa. A la CUP-Poble Actiu anem de 
cara, els agradi a alguns o no. 

Començarem pel senyor Mulleras. Senyor Mulleras, clar, vostè és que cada tres 
paraules que diu una és “populisme” i l’altra és “Venezuela”. Avui ja ha parlat de 
Trump... Avui no, encara no, però encara no s’ha acabat el Ple. En tot cas, la pregunta 
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que jo li faig a vostè seria la mateixa que li faria a la resta de diputats i diputades 
presents en aquesta sala: Per què el Consell Consultiu del Parc de Collserola vota el 
que vota? És una pregunta simple, sense trampa ni cartró; simple. Al mateix temps, 
vostè parla de consensos i ja ho veig: mentre vostè estava parlant, hi havia diputats i 
diputades de la bancada socialista que assentien. Vull dir que tornem als consensos.  

Pel que fa al portaveu de Ciutadans, doncs el mateix: Per què el Consell Consultiu del 
Parc de Collserola vota el que vota?  

Vostès i altres portaveus han parlat d’atac a l’autonomia local. Déu ens en guardi. Tots 
vostès, als seus ajuntaments i aquí, a la Diputació, votem contínuament mocions que 
el que fan és instar algú altre a fer o a deixar de fer alguna cosa. Jo t’insto a tu a que 
facis una cosa, però no per això estic coartant ni la teva autonomia ni molt menys.  

Què més? Respecte al plantejament del PSC, bé, clar, nosaltres entenem que és una 
moció complicada per a ells i és el seu control d’oportunitat, com bé ha assenyalat la 
diputada adjunta. Pel que fa a la intervenció del senyor Fàbrega a Esquerra 
Republicana de Catalunya, ens sap molt de greu les seves paraules, perquè vostès, 
com a membres del Govern de la Diputació d’una banda però, sobretot, com a 
membres del Govern del país, a JuntsxSí, doncs el que haurien d’haver fet és acceptar 
la proposta que es va fer, en el seu moment, des de la Candidatura d’Unitat Popular 
per fer tota una moratòria respecte el Pla nacional d’infraestructures; i vostès el que 
estan fent són plans parcials que el que fan és desenvolupar projectes concrets, com 
ara aquell de Collserola. És a dir, vostè critica tota la bombolla immobiliària però, de 
facto, el que està fent és mantenir-la i, si no, inflar-la, i crec que ja està. 

I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grups polítics d’Entesa (6) i CUP – Poble Actiu (3), el vot en contra de Convergència i 
Unió (13), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit 
Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), sent el resultat definitiu de 9 vots a 
favor, 29 vots en contra i 11 abstencions.  
 
4.- Moció que presenta el Grup Partit Popular de la Diputació de 
Barcelona,  sobre l’expulsió del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de 
Catalunya, de la Clínica del Vallès (Sabadell), de l’Hospital General de Catalunya 
(Sant Cugat del Vallès) i, en un futur, la possibilitat d’afectar l’Hospital del Sagrat 
Cor (Barcelona).  
 
 “El Govern de Catalunya ha anunciat l’expulsió del Sistema Sanitari Integral 
d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) de la Clínica del Vallès (Sabadell), de 
l'Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallès) i, en un futur, la possibilitat 
d’afectar a l’Hospital Sagrat Cor (Barcelona). 
 
Aquesta decisió perjudica greument les veïnes i els veïns de la comarca del Vallès 
Occidental, principalment als 200.000 habitants de l’àrea Sant Cugat-Rubí-
Castellbisbal, que veuran afectada irremeiablement la qualitat de la seva atenció 
sanitària. 
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A més, la decisió perjudica de manera negativa les treballadores i treballadors ja que 
el tancament podria generar una pèrdua de prop de 260 llocs de treball. 
 
Es per tot això que el diputat que subscriu, Portaveu del Grup del Partit Popular a la 
Diputació de Barcelona, per tal de ser debatuda en la propera sessió ordinària del Ple, 
presenta la següent 
 

M O C I Ó 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona acorda: 
 
1. Mostrar la seva solidaritat amb les treballadores i els treballadors de la Clínica 

del Vallès i de l'Hospital General de Catalunya. 
 

2. Exigir el manteniment dintre del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de 
Catalunya (SISCAT) d’aquests dos centres sanitaris. 
 

3. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a deixar sense 
efecte l’acord aprovat, pel qual l’Hospital General de Catalunya sortirà el proper 
31 de desembre de la xarxa pública del sistema sanitari. 
 

4. Exigir al Departament de Salut que el Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital de 
Terrassa recuperin el nivell assistencial perdut. 
 

5. Reivindicar el dret de les veïnes i veïns de l’àrea de Sant Cugat-Rubí-
Castellbisbal, a tenir un hospital de referència i de proximitat per evitar que 
s’hagin de traslladar a altres àrees geogràfiques per rebre atenció sanitària 
pública. 
 

6. Traslladar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i al Govern Territorial de Salut del Vallès 
Occidental, a l’Hospital General de Catalunya, als ajuntaments afectats, als 
grups municipals, a la Clínica del Vallès i als representants de les treballadores 
i treballadors d’ambdós hospitals.” 

 
Per defensar la moció, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al 
president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: “Es una moción, la que 
presenta hoy el Partido Popular, que recoge la petición del territorio, no sólo de los 
vecinos de Sant Cugat del Vallès, sino también de los municipios colindantes como 
pueden ser Rubí o Castellbisbal, pero del territorio en general. Reclaman que no se 
realice esta exclusión, de la red pública del sistema sanitario catalán, del Hospital 
General de Cataluña. Y, por lo tanto, nosotros queremos elevar esa petición 
ciudadana, hoy aquí, a la Diputación de Barcelona. 

Estamos hablando de una afectación de más de doscientos mil habitantes, que 
podrían ver afectado, se podría afectar, de manera negativa, a la calidad del servicio 
sanitario que reciben. Además, consideramos que ha sido una decisión unilateral, por 
parte del Conseller, que afecta negativamente a esta población, a estos doscientos mil 
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habitantes, pero también afecta negativamente a las listas de espera del territorio y 
también a una probable pérdida de puestos de trabajo, de más de doscientos sesenta 
puestos de trabajo.  

Creemos que es importante poner en valor lo que aporta el Hospital General de 
Cataluña al territorio. En primer lugar, es un hospital, como saben, universitario de 
referencia. Una herramienta importante en el proceso de formación de los futuros 
profesionales médicos y farmacéuticos de Cataluña. En segundo lugar, es un hospital 
ampliamente utilizado por miles de vecinos, (no sólo de Sant Cugat sino, como 
comentaba, de Castellbisbal, de Rubí y del territorio en general. En tercer lugar, este 
hospital también colabora y contribuye a la reducción de las listas de espera en 
algunas especialidades tan sensibles como es Radioterapia, Hemodinámica, 
Anglioplastia o Cirugía cardíaca. Por ejemplo, en el ámbito de la cirugía cardíaca son 
centenares los ciudadanos que acuden a este hospital, que no son de este territorio, 
sino que son derivados de otras partes de Cataluña. Por lo tanto, ¿nos podemos 
permitir que se excluya este hospital del servicio sanitario público de Cataluña? ¿Cuál 
será el plan B que tiene la Conselleria? Nosotros creemos que no se puede 
menospreciar el valor que aporta este hospital, ni tampoco se puede calificar de 
“daños colaterales” el hecho de que puedan ser despedidos trabajadores. No 
compartimos algunas de las afirmaciones que se han hecho públicamente por algún 
miembro del Gobierno que se cree el amo de los hospitales de Cataluña. No podemos 
compartir esas reflexiones ni podemos, o vemos con dificultades, la propuesta de 
última hora, de ofrecer cincuenta millones de euros para comprar este hospital, que 
consideramos que vale muchísimo más. ¿Puede la Generalidad de Cataluña destinar 
el 25% de su presupuesto de inversiones en el ámbito de las infraestructuras en la 
compra de este hospital? Quizá no sería necesario si no se excluyera del sistema 
público sanitario y esos cincuenta millones de euros que se han ofrecido bien irían 
también para un hospital de nuestra provincia de Barcelona, como es el Hospital de 
Viladecans, o para el Hospital de Tarragona, dentro de lo que sería el ámbito de toda 
Cataluña.  

Por ello, desde el Partido Popular, siguiendo también un poco la línea que se ha 
realizado ya en el Ayuntamiento de Sant Cugat, donde se ha aprobado una moción de 
apoyo, presentamos esta moción, en la cual creemos que las diferentes formaciones 
políticas también pueden sumar y colaborar para conseguir que no se excluya este 
hospital del sistema público de Cataluña.”  

Intervé a continuació la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu:  Bé, com ja ha dit el portaveu del Partit Popular, aquesta moció ve arran de la 
proposta del Conseller de Salut de comprar l’Hospital General de Catalunya. Des de la 
CUP-Poble Actiu ens reafirmem, un cop més, en la defensa d’un sistema sanitari 
català, cent per cent públic, és a dir, de provisió, gestió, i titularitat absolutament 
públiques. Cal recordar que l’Hospital General de Catalunya va ser construït, 
inicialment, a través de les aportacions de milers de persones; que mai ha arribat a ser 
utilitzat en la seva totalitat i ha basat la seva activitat sanitària a donar servei a mútues 
i mutualistes de la zona i més enllà. Al llarg dels més de trenta anys des de la seva 
obertura ha patit diverses fallides econòmiques. Anys abans de la compra per part 
d’IDC, ara Quirón Salut, actual propietari, va patir una fallida econòmica que es va 
solucionar amb un important aval de la Generalitat, de tres mil sis-cents milions de 
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pessetes, i l’inici, també, del contracte d’activitat pública per valor de dotze mil milions, 
malgrat no va ser un centre concertat. Tot i això, anys més tard, el 1999, va fer una 
fallida voluntària, on, a les pèrdues acumulades se sumaven els avals públics, més de 
tres mil milions de pessetes. El conveni de compra d’activitat pública, vigent encara 
fins a finals d’aquest any, ha suposat, al llarg de tots aquests anys, una forma de 
rescat d’un hospital privat amb diners absolutament públics. 

És per això que, des de la CUP-Poble Actiu, també considerem que és necessària una 
auditoria pública per tal de poder disposar de la quantitat de diners públics que s’han 
destinat a mantenir un hospital privat, que no hagués pogut subsistir sense els avals 
econòmics, i sobretot sense la compra d’activitat pública al llarg de, pràcticament, vint 
anys. Així doncs, també des de la CUP demanem que l’empresa Quirón Salud cedeixi 
voluntàriament la propietat i la gestió de l’Hospital ja que es considera que la sanitat 
pública ha pagat i tornat a repagar aquest hospital. L’empresa, en cap moment, ha 
assumit cap risc econòmic i al llarg d’aquests anys de crisi gràcies al conveni amb 
l’hospital, però també per la Clínica del Vallès i la Clínica Sagrat Cor ha continuat 
obtenint beneficis mentre la sanitat pública veia com es retallava, es tancaven plantes i 
quiròfans i s’engreixaven les llistes d’espera. Entenem que, amb aquesta moció, el 
Partit Popular pretén que es conservin les derivacions a la Clínica del Vallès i al Sagrat 
Cor per continuar nodrint i ser una multinacional de sanitat, així com també pretenia, 
amb aquesta moció, denunciar la compra de l’Hospital General. Per tot això, des de la 
CUP-PA votarem totalment en contra d’aquesta moció perquè defensem 
fermament un sistema català cent per cent públic, de provisió, gestió i titularitat 
públiques. 

A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Evidentemente la problemática que se plantea en la moción es 
consecuencia de la gestión del que, posiblemente sea el peor Conseller de Salut que 
hemos tenido en la Generalitat en la historia de la Generalitat reciente; incluso está 
haciendo bueno a Boi Ruiz. Es un consejero que, después de asfixiar financieramente 
un centro sanitario, le ofrece la compra del mismo centro a un restaurante por 
cincuenta millones de euros, mientras tiene plantas cerradas en otros hospitales. Y es 
un conseller que, en una conversación con trabajadores del Hospital del Parc Taulí de 
Sabadell, llega a decir que el amo del Taulí es él. Su nefasta gestión bate récords de 
listas de espera y sólo es equiparable a la del ex-consejero de sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, otro figura. Un consejero que, por 
ejemplo, el año 2014, aumentaba la partida presupuestaria de su Consejería; mientras 
aumentaba un 2% la partida de su consejería, él aumentaba un 7% los fondos 
destinados a centros privados y concertados en plena orgía privatizadora del Partido 
Popular de la sanidad madrileña que, por cierto, le pararon los tribunales.  
 
Por tanto, la cuestión de fondo que se plantea, en nuestra opinión, en la moción es el 
modelo de gestión de la sanidad pública y son modelos, evidentemente, contrapuestos 
al del Conseller Comín, que pretende excluir a los centros privados y concertados de 
la red pública asistencial; eso sí, sin tocar el Área socio-sanitaria de salud mental, 
pese a que sea de mayor presupuesto y el modelo del Partido Popular que pretende 
externalizar al máximo posible la asistencia sanitaria. Por tanto, un debate de modelo 
político que, en nuestra opinión, no se fundamenta ni en los criterios que deberían 
presidir la elección del modelo asistencial.  
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Ya hemos dicho en este Pleno, en relación a la gestión de otros servicios, que 
nosotros no somos integristas en la defensa de un modelo de gestión determinado; 
sino que consideramos que debe seleccionarse, de forma lo más individualizada 
posible, bajo estrictos criterios de eficiencia y economía y, siempre, con total garantía 
para proporcionar a los ciudadanos los más altos niveles de calidad en los servicios. 
Por tanto, y en relación a la moción, nuestra prioridad es que los ciudadanos del Vallés 
Occidental como los del conjunto de la provincia y de Cataluña reciban una asistencia 
sanitaria de calidad independientemente de la forma que se gestione la misma y, por 
tanto, nuestro voto será de abstención.”  
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Entesa, senyor Rodríguez, qui diu: 
Nosaltres entenem l’oportunitat de la presentació d’aquesta moció per part del Partit 
Popular i, també com han dit altres portaveus, entenem que ve al fil de les 
declaracions del Conseller Comín a Catalunya Ràdio en què va anunciar la voluntat 
del Departament de comprar l’Hospital General de Catalunya. I, per tant, entenem 
aquesta nova reacció i acció política per part del Partit Popular de defensar els 
concerts i els hospitals privats com la Clínica del Vallès, l’Hospital General de 
Catalunya i l’Hospital Sagrat Cor que estan en mans del Grup Quirón. Sobre aquesta 
voluntat manifesta del Departament de Salut i del Conseller, des d’Entesa volem 
manifestar el nostre acord i saludem, per tant, aquest anunci. També volem manifestar 
alguns dubtes amb relació a la posterior gestió d’aquest hospital, perquè tampoc tenim 
més informació de si aquesta seria pública, concertada o de quina forma.  
 
Abans parlava de l’oportunitat d’aquesta moció del PP però, si entrem en el seu 
contingut, més aviat ens agradaria titllar-la d’oportunisme i cinisme, el fet que un partit 
com el Partit Popular parli de que la desprivatització d’aquests hospitals pot afectar la 
qualitat de l’atenció sanitària dels ciutadans del Vallès. O que el PP manifesti la seva 
solidaritat amb els treballadors i treballadores d’aquests centres. El que afecta, al 
nostre entendre, la qualitat de l’atenció sanitària dels usuaris i usuàries d’aquest 
sistema públic de salut són, precisament, les retallades i les polítiques d’austeritat en 
els serveis públics de les que vostès, senyors del Partit Popular, en són ferms 
defensors. I el que més ha afectat la precarietat laboral dels treballadors i treballadores 
de la salut, com a la resta d’àmbits professionals, ha estat clarament la seva darrera 
reforma laboral.  
 
Per tant, per aquests motius votarem en contra d’aquesta moció perquè el model 
del Partit Popular i abans el portaveu de Ciutadans es referia a una qüestió de models, 
doncs efectivament aquí estem parlant de quin és el model de salut de cadascú i el 
model del PP és el diametralment oposat al nostre: és el de l’externalització, la 
privatització dels serveis públics, als quals tenen accés els ciutadans i ciutadanes. I cal 
recordar en aquest punt quina és la situació actual dels hospitals que són objecte 
d’aquesta moció. També s’ha dit, però nosaltres recalquem que, tots ells són hospitals 
privats amb afany de lucre i que han tingut o tenen concerts amb el Departament de 
Salut. Cal recordar, també, que l’Hospital General de Catalunya ha estat rescatat 
vàries vegades, moltes vegades, amb diner públic de tots i totes nosaltres. I pel que fa 
a la Clínica del Vallès dir que, la resolució amb èxit de la Clínica del Vallès el que està 
comportant, i estem totalment a favor, és que dels 7,5 milions d’euros anuals que, fins 
ara, destinaven al concert amb aquesta Clínica del Vallès, cinc milions es destinaran al 
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Parc Taulí que és públic, 2,5 milions al Consorci Sanitari de Terrassa; fet que permetrà 
obrir nous llits i quiròfans. Com he dit abans saludem que, des d’Entesa, que 
consellers de la Generalitat facin polítiques per a la majoria social, però també 
demanem als dos partits que en formen part del Govern de la Generalitat que 
s’aclareixin perquè, bé, aquests processos de desprivatització, de moment, només hi 
ha declaració i són contradictoris entre els dos socis del Govern. I també demanem 
que acordin amb el territori, que acordin amb els ajuntaments i els alcaldes i 
alcaldesses del Vallès Occidental perquè ciutats com Rubí, Ripollet, Montcada, 
Cerdanyola i Castellbisbal reclamen hospitals lleugers que donin resposta a les 
necessitats en matèria de salut al Vallès sud.  
 
En definitiva, i acabo, el que demanem els partits que formem part de l’Entesa és que 
reverteixin les retallades, les restriccions pressupostàries del personal i de mitjans que 
han aprovat i aplicat, els darrers anys, al sistema públic de salut els governs de dretes; 
que els recursos públics es destinin íntegrament al sistema públic de la salut, a la gent 
que més ho necessita i que no vol ni pot pagar-se una mútua privada. I, hores d’ara, 
considerem que aquestes prioritats passen per la planificació conjunta amb el territori, 
com hem dit, d’aquest mapa sanitari, amb l’atenció primària i reduint les, cada vegada 
més llargues, llistes d’espera amb derivacions a especialistes, a proves diagnòstiques i 
intervencions.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, s’ha oblidat Sant Cugat que 
també reclama un hospital públic lleuger per atenció als seus ciutadans, fa molts anys 
que ho demanem, a l’igual que els altres alcaldes.  
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest cas, sobretot, el primer 
que volem expressar des del nostre Grup és la preocupació però també la indignació i 
l’estupefacció per l’anunci, per la proposta del Conseller de Salut de la Generalitat. 
Perquè amb aquesta proposta el que veiem en perill és aquest somni, aquest desig de 
construir l’Hospital Ernest Lluch. Un hospital que havia de donar servei a Cerdanyola, 
a Barberà, a Ripollet, a Montcada. Tenint en compte, a més a més, que des del 
territori, des dels ajuntaments, en el seu moment, es va fer un esforç important; fins i 
tot, una aportació econòmica per poder redactar l’avantprojecte d’aquest hospital. I, 
per tant, aquest anunci, ara posa en perill aquesta construcció d’un hospital molt 
necessari i, segurament, avoca la ciutadania d’aquests quatre municipis i de l’entorn a 
haver de rebre assistència sanitària en un punt en què les comunicacions, 
especialment en transport públic, són més que difícils. Per tant, com deia, a nosaltres 
ens preocupa aquesta paralització d’un projecte anunciat fa anys i en el qual, a més a 
més, també s’hi han involucrat i han apostat els ajuntaments d’aquests quatre 
municipis.  
 
D’una altra banda, estem plenament d’acord amb algunes de les coses que diu la 
mateixa moció; com no podia ser d’una altra manera ens preocupa també el futur de 
treballadors i treballadores de la Clínica del Vallès i de l’Hospital General de Catalunya 
i, per tant, és important mostrar aquesta solidaritat. És important continuar caminant 
amb el que deia, amb aquest hospital, amb els hospitals també lleugers. En aquest 
cas, entenc que és per Sant Cugat, per Rubí també una petició, també llarga en el 
temps, d’assistència sanitària per part de la xarxa pública de salut a aquesta part de la 
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nostra ciutadania. Però també ens preocupa, sobretot, el continuar apostant per una 
sèrie de centres hospitalaris que sí tenen afany de lucre i que sí, també, han rebut fons 
públics per poder mantenir-los. De manera que, segurament, amb aquesta 
contradicció, a nosaltres ens porta, ara mateix, a abstenir-nos en aquesta moció. 
Abstenir-nos perquè, torno a dir, ens preocupa el futur de treballadors i treballadores, 
que s’haurà de parlar i a fons, ens preocupa posar en entredit projectes de futur que fa 
molts anys que s’esperen també. Ens preocupa, especialment, una cosa que em 
deixava, i és que és molt important parlar amb el territori. Quan es fan coses en el 
territori és imprescindible parlar-ne i posar-se d’acord, cosa que, en aquest cas, 
malauradament, tampoc no s’ha fet. Però, també és cert, com deia abans, que aquest 
punt dos és el que a nosaltres especialment també ens preocupa i, per aquests 
motius, nosaltres expressem ara la nostra abstenció.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Primer de tot, senyor Tovar, en tot cas, el 
temps jutjarà si el Conseller Comín és un bon conseller o un mal conseller. En tot cas, 
sí que expressa i té la llibertat d’expressar allò que una bona part de ciutadans 
pensem i que coincidim amb ell i, des d’un punt de vista polític, sobre el model sanitari 
del nostre país. Un model sanitari que, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
pensem que ha de ser absolutament públic. De fet, nosaltres pensem que s’ha 
d’allunyar dels interessos de les mútues i de les privades que, en moltes ocasions, 
s’ha intentat fer exactament al revés: supeditar un tema tan delicat, tan bàsic per la 
nostra ciutadania, com és l’aspecte de la salut, a que els ciutadans, per poder tenir 
algun sistema per ells, de vegades, se’ls hi ha venut com més eficient, haver d’anar a 
través d’una mútua. Quan jo crec que Catalunya gaudeix dels millors sistemes 
sanitaris públics que hi ha en el món i, per tant, jo vull fer una defensa des d’aquest 
punt de vista.  
 
Sobretot, el tema que ha succeït respecte l’Hospital General de Catalunya, sobre la 
Clínica del Vallès, etc., dir-los-hi que es plantegen solucions. Es plantegen solucions 
basades en què esdevingui un sistema públic, inclòs la seva adquisició; malgrat que 
veig que hi ha gent que ho rebutja i que, havent-ho subvencionat amb diners públics 
durant moltes ocasions, hi ha hagut el seu dèficit que generava. En tot cas, és un 
debat obert, que hem de trobar solucions pels professionals que hi treballen i que hem 
de trobar, en definitiva també, una solució efectiva que el territori en quedi satisfet, 
perquè amb un objectiu bàsic; el debat sobre el sistema sanitari de Catalunya és un 
debat que sempre ha d’intentar donar una millor qualitat de servei per no renunciar a 
aquelles conquestes que, en aquest sentit, hem aconseguit com a societat.  
 
Seguidament intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas, anunciar que el vot del nostre Grup serà d’abstenció 
per vàries raons. La primera, perquè creiem que no ens correspon debatre el model 
sanitari en aquest Plenari, com s’ha fet per part d’alguns Grups. Perquè també estem 
preocupats i som conscients de que aquí, al darrere, també hi ha un grup molt 
important de treballadors de la sanitat, que estan treballant en aquests hospitals, i que, 
per tant, tenen dret a ser escoltats i nosaltres dret a defensar i l’obligació de defensar 
els seus llocs de treball. I perquè entenem, i esperem que sigui així, que tot plegat ha 
estat molt de cop i volta, molt oportunista per part del Partit Popular presentar aquesta 
moció, quan sabem que hi ha alguns conflictes a nivell territorial; perquè entenem que 
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el Conseller, si no ho ha fet ho farà, i esperem que sigui immediatament; es reunirà 
amb el territori, amb els alcaldes i alcaldesses afectats per aquesta possible o 
probable decisió o per aquestes declaracions que es van fer, en el seu moment, i 
entenem que serà possible arribar a uns acords definitius. Tenint en compte que, sigui 
com sigui, el model sanitari, que no volem discutir, però que, en tot cas, ha estat un 
model sanitari els darrers anys que ha estat exemple a molts països fora del nostre 
propi país; per tant, insisteixo, el vot d’abstenció i la confiança en què es resoldrà 
aquesta situació.  
 
De nou intervé el senyor Reyes (PP), qui diu: “En primer lugar, no se trataba hoy de 
debatir ni el modelo ni era una moción ideológica. Es una moción que recoge el clamor 
popular de municipios como Sant Cugat del Vallès, como Rubí, como Castellbisbal y 
del territorio en general. Porque nosotros entendemos que, esas personas que están 
en lista de espera hoy y que son atendidas en el Hospital General de Catalunya, ésos 
no entienden de ideología; entienden de calidad del servicio y que se les atienda 
cuanto antes, y es lo que pretende hoy la moción que presenta aquí el Partido Popular. 
Y nos sorprende cómo algunos de los Grupos que hoy se van a abstener, en el 
municipio de Sant Cugat del Vallès hace muy pocos días presentaban la moción, como 
es el caso de Ciudadanos, muy similar a la que presentamos hoy desde el Partido 
Popular, o cómo la propia presidenta de esta corporación que se abstenga cuando no 
votó lo mismo en su municipio. Por ello, no era una moción ideológica, era una moción 
de soporte al territorio, a los municipios; y si quieren hablar de Madrid, otro día 
hablamos de Madrid. Pero hoy estamos hablando del Hospital General de Catalunya, 
de los pacientes que están en lista de espera, de esos doscientos sesenta puestos de 
trabajo y de la calidad del servicio que están recibiendo hoy los vecinos de ese 
territorio. Simplemente, eso es lo que se vota hoy.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, permeti’m per al·lusions. Al meu 
Plenari hi ha donat el suport a... o el Plenari en el qual jo ostento l’alcaldia ja ha donat 
el suport als treballadors i treballadores de l’Hospital General; ja s’ha pronunciat al 
respecte. Però no entrarem en aquest joc; perquè entrar en aquest joc, en un moment 
en què està a debat la planificació del sistema sanitari públic, sense la necessària 
informació i sense disposar, precisament, de la darrera informació, seria una 
irresponsabilitat per part nostra. Per tant, jo que he estat la primera a reclamar, davant 
el Departament de Salut, les màximes explicacions; també sóc la primera a exercir la 
meva responsabilitat, amb relació a que si hi ha novetats i si, des de la Conselleria, 
s’està disposat, a disposició de rebre els alcaldes i alcaldesses, hem d’esperar a que 
els alcaldes i alcaldesses tinguem la informació per pronunciar-nos.  
 
Jo no tinc cap mena de dubte que tots els que estem avui aquí representats, en el 
Plenari, donem el nostre suport als treballadors i treballadores, amb independència 
que siguin treballadors públics o treballadors d’una empresa privada; perquè estem 
d’acord amb què tothom té el dret al treball. Ara bé, el que no podem és entrar en un 
joc oportunista. La nostra moció a l’Ajuntament de Sant Cugat no era com aquesta i li 
vull recordar, entre d’altres coses, que no era com aquesta perquè, precisament, no 
parlava de la Clínica del Vallès, que és un tema tancat i, per tant, en el qual ja no 
podem procedir a fer-hi res; i també perquè el context entenc que era diferent, tenint 
en compte que, en aquest moment, tenim informacions noves sobre la taula que poden 
modificar l’escenari. Per tant, entenem que hagin presentat la moció, però no trobaran 
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el debat perquè per part d’aquesta presidenta ni aprofitaré aquesta institució per 
defensar el que ja defenso des de la meva posició de l’Ajuntament.  
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grup polític Partit Popular (3), el vot en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Entesa (6) i CUP – Poble Actiu (3) i l’abstenció de Convergència 
i Unió (13), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 3 vots a favor, 20 
vots en contra i 26 abstencions.  
 
 
5.- Moció que presenten els Grups PSC-CP, Entesa, Partit Popular i Ciutadans – 
Partido de la Ciudadanía de la Diputació de Barcelona, en relació amb les 
Oficines Liquidadores. 
 
Al text de la moció inicialment presentada es va afegir una esmena, a proposta del 
Grup ERC-AM, que va ser acceptada per tots els Grups proposants, sent sotmès a 
debat i votació el text següent.  
 
La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i de l'impost sobre successions i donacions que realitzen les Oficines 
Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat s'empara 
en la normativa pròpia dels tributs, disposició addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de 
maig, disposició addicional 1a del RD 1629/1991 de 8 de novembre. 
 
Les Oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència 
Tributària de Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, 
Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, signat el 30 d'octubre de 2012, prorrogat el 
dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les funcions de gestió, liquidació i recaptació dels 
citats impostos, delegades a la Generalitat de Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, 
de 18 de desembre, per la qual es regula el nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es 
modifiquen determinades normes tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de 
règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast 
i les condicions d'aquesta cessió. 
 
Les funcions encomanades a les Oficines Liquidadores es podrien agrupar en tres 
grans blocs: 
 
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la recepció de 
documents, escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es 
presenti a les oficines, independentment que, conforme a les regles de competència 
territorial, siguin incompetents per tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió de 
documentació, també s'hi podria incloure el seu arxiu, classificació i custòdia d'acord 
amb les instruccions emeses per l'Agència Tributària de Catalunya. 
 
En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot allò que 
defineix la relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir, informar els 
contribuents sobre tots els aspectes de la gestió dels impostos que tenen encomanats, 
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així com assistir-los per tal de facilitar el compliment de les seves obligacions 
tributàries. 
 
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen a veure 
amb la tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei General Tributària, 
l'aplicació dels tributs, respecte a l'impost sobre successions i donacions i a l'impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En aquest sentit es 
qualifiquen i revisen tots els documents i les autoliquidacions, determinant si s'han 
autoliquidat correctament els fets imposables que continguin i s'emeten les propostes 
de liquidació i les liquidacions provisionals per valors declarats o comprovats que 
s'escaiguin. Totes aquelles actuacions que en relació amb els citats impostos es 
preveuen en relació amb la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a la 
via econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos indeguts, 
acords de suspensió, recursos de reposició i tramitació de procediments especials de 
revisió i econòmic administratius. Així mateix, la qualificació de les infraccions 
tributàries, la seva incoació i tramitació d'acord amb la normativa vigent. I, també, la 
tramitació de sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments que presentin els contribuents. 
 
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que una 
àmplia distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans desplaçaments 
i, al mateix temps, al tractar-se d’Oficines de reduïda dimensió permet un acostament 
en el tracte envers el ciutadà. S’ha de tenir en compte, a més, que actualment hi ha 
molts interessats que, tot i no tenir coneixements fiscals, es fan els tràmits pel seu 
compte amb la finalitat d’estalviar-se les despeses del gestor i això implica un major 
nombre de persones ateses i una dosi molt alta de paciència. 
 
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models d'autoliquidació) tant 
de l'impost sobre TP i AJD com de l’ISD i també duen a terme actuacions de 
col·laboració en les campanyes de renda i patrimoni, mitjançant punts d'atenció 
personalitzada per a la confecció de les autoliquidacions dels impostos citats.  
 
Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que, diàriament, molts ciutadans i 
professionals es personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes 
relacionats amb els procediments d'aplicació dels tributs tramitats a les mateixes, 
també diàriament s'atenen un nombre elevat de consultes telefòniques. 
 
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l’eficàcia en la gestió, prova 
d'això és el fet que comprova expedient a expedient donant lloc a un major control del 
compliment de les obligacions tributàries dels contribuents. Aquesta comprovació 
exhaustiva de tots els expedients presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema 
tributari i prengui consciència que tots hem de contribuir, pagant el que és just per 
aquests tributs ben gestionats, per generar ingressos pel país. 
 
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb una 
bona formació professional que s'han convertit en autèntics especialistes en l'àmbit 
de la gestió d'aquests impostos complexos. Hi ha una actualització constant tant en 
l'àmbit de formació jurídica com de pràctica en la gestió dels procediments. 
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Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una sèrie 
d'informacions en el sentit que, dins del marc legal autonòmic vigent i en el 
desplegament d'una hisenda amb més competències, el Govern pretén reforçar 
l’Agència Tributària de Catalunya en el sentit que liquidi tots els impostos cedits a partir 
de l'any que ve, entre ells l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i l'impost sobre successions i donacions, que és una tasca que 
actualment realitzen les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a càrrec dels 
Registradors de la Propietat. 
 
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines Liquidadores, així 
com amb els serveis que presten, és elevat entre els ciutadans. 
 
Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients presentats 
dóna una seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan comprovacions aleatòries 
o de mostreig i, per tant, estem davant d'una actuació tributària justa, qualitat 
indispensable pel bon funcionament i confiança per part dels ciutadans en el sistema 
tributari. 
 
Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines Liquidadores, 
actualment 53 oficines distribuïdes pel territori català, es perdrien precisament els fets 
diferencials que caracteritzen les Oficines Liquidadores, en concret, la proximitat al 
ciutadà, l’eficàcia en la gestió i el personal qualificat, pel fet que es tracta d'oficines 
petites amb uns mètodes de treball i organitzatius propis, que permeten un tracte 
personalitzat amb els ciutadans. 
 
Per tant, i per tot allò exposat es demana al Ple de la Diputació de Barcelona, l’adopció 
dels següents acords: 
 
1. Demanar al Govern de la Generalitat l’adopció d’un model de gestió tributària que 

permeti mantenir un punt d’atenció als municipis afectats per tal que pugui suplir 
l’atenció personalitzada i en proximitat prestada fins a la data per les Oficines 
Liquidadores. 

 
2. Demanar al Govern de la Generalitat que ofereixi una solució que possibiliti que 

els treballadors que, fins a dia d’avui, han vingut realitzant totes les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions, puguin optar a 
continuar realitzant la seva feina en la nova forma que es desenvolupi l’activitat 
per part de l’Agència Tributària de Catalunya, i que permeti, alhora, que la mateixa 
pugui aprofitar els coneixements i l’experiència en aquestes tasques d’aquestes 
persones. 

 
3. Notificar els presents acords a la Presidència i Vicepresidència de la Generalitat 

de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.” 

 
La Presidència dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: En aquest cas, faré una 
explicació ràpida, intentaré ser el més clara possible també. Però, vam conèixer 
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l’anunci, ara fa uns mesos, de la possibilitat de supressió d’aquestes oficines 
liquidadores que tenim a més de cinquanta municipis de tot el país, de tota Catalunya. 
Un anunci que s’ha anat concretant i que, darrerament, hem conegut la intenció de 
suprimir trenta-cinc d’aquesta totalitat de més de cinquanta oficines al llarg del territori.  
 
Per fer una explicació ràpida, sobretot per a aquells municipis o per aquells diputats i 
diputades que no coneixen aquest tema de prop, alguns sí perquè tenim oficines 
liquidadores als nostres municipis, com és el cas de la mateixa presidenta, del 
vicepresident, de la mateixa diputada que m’acompanya al meu seient o de mi 
mateixa. En aquest cas, la gestió i liquidació de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentals i de l’Impost, també, sobre Successions i 
Donacions es realitzen a les oficines liquidadores de districte hipotecari i es fan càrrec 
dels Registradors de la Propietat, en virtut d’uns convenis que, en el seu moment, es 
van signar, i és potestat del Govern de la Generalitat decidir, en un moment donat, 
com vol portar a terme aquest tràmit. Però nosaltres volem expressar una sèrie de 
preocupacions al respecte. D’una banda, l’experiència acumulada, per no dir 
acumuladíssima, de treballadors i de treballadores d’aquestes oficines que han portat 
a terme, d’una manera molt rigorosa, la gestió i la liquidació d’aquest tipus d’impostos; 
i, per tant, d’una experiència que no hauríem de perdre. D’una altra, d’un concepte que 
l’entenem perfectament en els ajuntaments, que és el concepte de la proximitat; 
especialment, en aquells municipis que són municipis que poden, en un moment 
donat, concentrar no només les necessitats de la seva població sinó part de la 
comarca. Estic parlant de capitals de comarca on és molt important, també, aquesta 
proximitat, torno a dir, no al mateix municipi, sinó a tots els municipis de l’entorn on es 
dóna servei. I, a més a més, és important també recordar que aquesta moció, que avui 
portem a la seva aprovació, és una moció que també s’ha presentat en altres 
municipis, s’ha aprovat en altres municipis; fins i tot, en algun municipi, s’ha fet alguna 
recollida també de signatures. Però, sobretot, és una moció que també es va aprovar 
en el Parlament en el mes de juliol. I el Parlament, en aquell moment, va aprovar, 
d’una banda, el primer punt de la moció que es va aprovar allà va dir: “no denunciar els 
convenis signats entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Deganat autonòmic de 
Registradors fins que la Secretaria d’Hisenda hagi finalitzat la preparació del Pla de 
Desplegament del nou model territorial de l’Agència Tributària de Catalunya”.  
 
Precisament això és el que sembla ser que s’ha produït aquesta setmana, o és el que 
s’ha informat a treballadors i treballadores aquesta setmana. I no posem en entredit el 
model, el que posem en entredit és que se suprimeixin d’aquesta manera aquests 
punts d’atenció; que tornem a dir, en la forma que sigui, són imprescindibles i, en 
qualsevol cas, s’ha de fer tal com diu el Parlament, que és mantenint reunions 
periòdiques, i llegeixo el segon punt d’acord: “mantenir reunions periòdiques, 
informatives amb els representants del Deganat autonòmic dels treballadors i 
treballadores de les oficines liquidadores dels registres, per explicar-los la voluntat del 
Govern amb relació a les tasques que desenvolupen, actualment, per encàrrec de 
l’Agència Tributària de Catalunya”.  
 
Bé, és una sèrie de motius, sé que potser és un tema farragós i difícil d’entendre. He 
intentat fer-ho d’una manera resumida però el que vol, el que pretén aquesta moció és, 
al marge de com vulgui organitzar-se l’Agència Tributària de Catalunya, el que 
reclamem sobretot és que es mantinguin punts d’atenció en aquells municipis on s’han 
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proposat eliminar aquestes oficines liquidadores. Sobretot també, que no perdem 
l’experiència i la trajectòria de treballadors i treballadores que, durant molt de temps, 
han demostrat que han fet amb rigor la seva feina. Però, sobretot també, tot i que no 
ho diu de manera textual, sobretot, sobretot que es compleixin els acords del 
Parlament de Catalunya. És important que es parli amb els treballadors i treballadores, 
que s’expliquin, sobretot, quins són els plans de futur i a poder ser, que s’acordi també 
quina és la solució futura que donen a un problema que, sobretot, ens preocupen a 
alguns perquè el que perdrem serà serveis i proximitat. 
 
A continuació intervé el president del Grup CUP - Poble Actiu, senyor Duran, qui 
diu: Senyora Díaz, començarem pel final, donarem recolzament a la seva moció tot i 
que...  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), interromp el discurs del senyor Duran dient: 
Un moment, senyor Duran, estan parlamentant i per tant, ara l’escoltarem bé. 
Endavant.  
 
Continua el senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Bé, dèiem que començarem pel final i 
avancem que votarem favorablement a aquesta moció, tot i que sí que és cert que 
ens ha costat prou entendre què és el que vostès demanen finalment. Fa no res, fa 
dues mocions vostès qüestionaven l’autonomia i el fet que determinats plantejaments 
instessin algú altre a fer alguna cosa, quan és justament el que està fent aquesta 
moció que vostès ara presenten. Dit això anem a exposar el nostre plantejament.  
 
Com dèiem, quan llegim la moció, nosaltres no sabem del tot què és el que vol el PSC. 
És a dir, ens dóna aquesta sensació de “mucho ruido y pocas nueces”. Perquè, si no 
anem errats, aquesta moció sembla que només vulgui tenir en compte una 
professionalitat d’uns treballadors i treballadores, que ja està bé, però que no hi ha cap 
oposició en aquest procés. I, en tot cas, si fos així, ja ens hagués agradat que en la 
defensa, quan vostès tenien la presidència d’aquesta casa i de tants ajuntaments, 
vostès haguessin reconegut la professionalitat dels treballadors, que també data des 
dels anys vuitanta. Crec que vostès no tenen clar quin és el sistema tributari català o 
quina és l’estructura del sistema tributari català. Jo crec que, primer, haurien de 
diferenciar entre l’Agència Tributària catalana, l’ATC, que això està a la Zona Franca i, 
després, haurien de diferenciar entre Tributs de Catalunya que, segons els seus 
creadors, va ser un invent per intentar fusionar les diferents Diputacions i, evidentment, 
els seus òrgans tributaris i, finalment, la Generalitat; però que no dóna resultat per 
l’oposició de molts municipis. Bé, això és el que en trets generals vostès estan dient.  
 
El cas és que Tributs de Catalunya sí és Diputació, directament o indirectament, però 
no l’ATC. I diem això perquè sempre hi ha una certa confusió en diversos ajuntaments, 
perquè hi ha alguns treballadors de l’oficina liquidadora que treballen a l’oficina de 
l’ORGT de la Diputació; però, és clar, estem parlant de Tributs de Catalunya i no de 
l’ATC. Dit això, què té a veure i si anem errats ja... Què té a veure aquesta moció a la 
Diputació, si del què vostès estan parlant és de l’ATC i no de Tributs de Catalunya o 
de l’ORGT? D’altra banda, hem de tenir en compte que, pel que sembla, la gent que 
treballa a les oficines liquidadores té un sou molt més alt del que cobren els funcionaris 
de l’ATC, i suposem o podem esbrinar que és per això que es dóna la negativa a anar-
hi a treballar allà. Vostès parlen de descentralització, de proximitat de les oficines. Si 
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nosaltres parlem de l’ORGT creiem que aquesta té molta més xarxa de suport i 
d’oficines que totes les oficines del Registre juntes; podem parlar de diferents zones 
com a Sitges o Vilanova, etc. etc. etc. Però bé, estem parlant de què, de l’ORGT o de 
l’ATC? L’ATC té poques oficines i, de moment, poca cosa té a veure amb la Diputació; 
per tant, jo crec que vostès haurien d’aclarir aquest concepte, si és que estan 
confosos.  
 
Més coses, el tema de la cita prèvia ja s’està treballant també des de l’ORGT. I per 
acabar dir que, el problema de la gestió dels tributs que realitza la Diputació és que 
creiem que és una recaptació baixa i d’una gestió molt complexa. Aleshores, vostès 
poden tenir o es pot tenir una voluntat determinada política d’apropar o no aquesta 
gestió als ciutadans, encara que això sigui una cosa subjectiva. I, finalment, la qüestió 
que nosaltres ens plantegem és, com s’ho faran amb el tema del personal, legalment, 
perquè aquests, el personal d’aquestes oficines, pugui passar a treballar a l’ATC?  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Aquesta és una moció que, enllaçant amb algunes que s’han presentat aquí com la de 
l’Hospital General, està amb la nostra adhesió i el nostre vot favorable a aquesta 
moció, a més determinada pel servei que donen les oficines que no pas per una 
qüestió ideològica, que també. Però, bàsicament, estem pensant en el servei que 
donen aquestes oficines. Així ho diu la moció, en la part expositiva que diu: “atès el 
grau de satisfacció amb el funcionament de les oficines liquidadores..., els empleats de 
les oficines liquidadores són persones ben preparades amb una bona formació 
professional que ha convertit en un temps en especialistes...”; i, per tant, pensem, amb 
aquesta moció, més en el servei que donen als ciutadans, que no pas en la qüestió 
ideològica. Que també he de dir que també, perquè, amb aquest tancament, el Govern 
de la Generalitat s’apropa una mica més a l’anomenada Hisenda pròpia per anar 
formant una de les tres estructures d’estat que, en el seu moment, van acordar 
desenvolupar. I, per tant, nosaltres, perquè quedi clar el posicionament del Partit 
Popular i, sobretot, envers l’anterior moció, repetim aquí “alto y claro” que la nostra 
adhesió a aquesta moció és de funcionament i d’avantatge pels consumidors; és a dir, 
pels usuaris, pels ciutadans que  han de fer ús d’elles. I, per tant, nosaltres votarem a 
favor aquesta moció, fins i tot amb alguna petita esmena que se n’ha fet aquí; que de 
la moció que ens han comunicat a última hora i que, fins i tot, nosaltres haguéssim 
mantingut perquè parlem de fugir dels models que impliquin la recentralització del 
servei, l’atenció al contribuent ens semblava bé però, fins i tot, apart d’això, votarem a 
favor d’aquesta moció. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, 
senyor Tovar, qui diu: “Yo quisiera comenzar mi intervención clarificando algunos 
puntos de la moción, porque parece que existe confusión sobre ella. Señor Duran aquí 
no se está hablando de las oficinas de gestión tributaria de la Diputación, se está 
hablando de las oficinas liquidadoras mediante convenios con Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles que están liquidando los tributos cedidos del Estado a la 
Generalitat, es decir, transmisiones y sucesiones, de eso habla la moción.  
 
Simplemente adherirnos a todos los argumentos que ha expuesto la diputada Díaz y 
únicamente destacar cuatro cosas. Primero, que la moción va dirigida no a poner en 
duda el proceso de asunción por parte de la Agencia Tributaria Catalana de esas 
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competencias sino la forma en cómo se está realizando. Que, en todo caso, la moción 
y el proceso están respetando, de momento, el marco legislativo. Que los propios 
Registradores están diciendo que, si se acelera el proceso de asunción por parte de la 
Agencia Tributaria, esto puede conllevar una pérdida de cien millones de euros a las 
arcas de la Generalitat, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Y, por último, está 
el tema de cómo se va a absorber  a los trabajadores de las oficinas liquidadoras. Por 
todo ello, nuestro Grupo se ha adherido a la moción.” 
 
Seguidament intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí. Intento 
ser breu, hi ha coses que ja s’han dit. En tot cas, aquesta moció o la versió inicial 
d’aquesta moció neix per part dels propis treballadors de les oficines liquidadores que 
traslladen la preocupació als ajuntaments i, a partir d’aquí, diferents ajuntaments de la 
demarcació han anat fent aprovacions. També aquesta moció, el que avui ve aquí, 
intentava ser una moció d’un cert consens. No ens hem sortit però, segurament, amb 
alguna mica més de temps podríem haver arribat a un cert consens de mínims. No és, 
per tant, una moció que sigui al cent per cent redactada pel nostre Grup ni estrictament 
la proposta que hauria fet el nostre Grup; però, entenem que és prou de consens i que, 
per tant, defensa els valors principals que nosaltres plantegem, en aquest sentit, que 
és: garantir un servei de proximitat, intentar que aquest servei vagi cap a un servei 
públic, i que es defensin i que es protegeixin els drets laborals. Aquesta moció el que 
fa és, en definitiva també, recuperar els acords del Parlament i, per tant, demanar que 
allò que es va acordar al Parlament s’apliqui. Té sentit des del punt de vista local, sota 
el nostre punt de vista per dues coses. La primera, per un tema de proximitat, perquè 
al final els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis han d’anar a gestionar els 
seus impostos en algun lloc i quant més pròxim millor. Jo no recordava que els de 
Cornellà havíem d’anar a Esplugues o a l’Hospitalet a fer aquestes accions. Em 
sembla una anomalia històrica que tan de bo, bromes a part, es resolgui en algun 
moment. Però és veritat, quant més pròxim millor.  
 
Però, en tot cas, volem fer una reflexió més seriosa. Aquí hi ha un debat de fons, que 
nosaltres ja hem plantejat en el Parlament però que també hem plantejat aquí, que té a 
veure amb la creació del Consorci Tributari de Catalunya; una qüestió que està a 
l’Estatut. No és una qüestió només de si aquest equip de govern o el Govern de la 
Generalitat és més o menys per la independència o no; sinó que, l’eina de tenir un 
Consorci Tributari de Catalunya la tenim, i la podem exercir des de l’Estatut. I nosaltres 
entenem que, en aquesta lògica, sobretot perquè la Diputació de Barcelona està dins 
del Conveni amb Tributs de Catalunya, té sentit que fem el debat en lo global. Ara 
parlem de les oficines liquidadores, però insistim en que queda pendent el debat de 
com, en aquest país, podem gestionar els tributs d’una manera diferent garantint això, 
proximitat, servei públic i qualitat en el servei.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En primer lloc, voldríem demanar... 
Estaríem d’acord amb la moció. Voldríem demanar, com ha anunciat el portaveu del 
Grup Popular, una petita esmena que és en el punt 1 que és treure l’ultima frase que 
diu: “fugint de models que impliquin la recentralització del servei i d’atenció al 
contribuent”. Hem parlat amb la portaveu socialista i amb altres portaveus, sembla que 
se’ns accepta aquesta esmena, veritat?  
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La presidenta senyora Conesa (CiU), demana el posicionament respecte l’esmena 
presentada pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, la qual és acceptada per 
tots els Grups cosignants de la moció.  
 

Seguidament, el senyor Fàbrega (ERC-AM): Dit això, jo crec que estem d’acord en 
que anem cap a un nou model de tributació, d’Agència Tributària, per tant, un nou 
model d’hisenda a Catalunya. Estem d’acord que això implica que no pot ser, tampoc, 
que hi hagi ciutats, poblacions, que quedin sense oficines d’atenció al ciutadà, 
respecte la recaptació d’impostos i, per tant, per això ens sumem a la moció. Estic 
totalment d’acord amb el que diu... Miri, curiosament avui estic d’acord amb el que diu 
el senyor Riera del Partit Popular, el Grup popular, que és que és obvi que volem anar 
cap a un nou model d’hisenda catalana que forma part, dins del nostre full de ruta, d’un 
procés de transició nacional. I, per tant, és obvi que, des d’aquest punt de vista, volem 
una hisenda pròpia, una hisenda que estigui al costat de la ciutadania. I també és obvi 
que el debat sobre aquesta qüestió és fruit també d’una situació real. Més del 50% de 
la recaptació que fa l’oficina liquidadora és mitjançant un sistema ja telemàtic, per tant, 
cada vegada veurem que la tramitació electrònica, la tramitació telemàtica, va 
produint-se en major nivell per part de la ciutadania a Catalunya; i això fa que, 
segurament, les oficines, d’una forma física, cada vegada tindran menys sentit de ser. 
Tot i així hem de buscar els mecanismes perquè cap territori, que cap ciutadà pugui 
quedar exclòs d’una situació de recaptació. És obvi, també, que tenim un problema 
respecte el que és les Agències o diríem els Registres de la Propietat. Els Registres de 
la Propietat que tenen un nivell de facturació important, que mai s’ha procedit a un 
concurs públic que garanteixi igualtat d’oportunitat per a tots aquells que ho estan 
realitzant, i que fa que una part de la recaptació dels beneficis s’ho quedin ells 
mateixos i que no hagin, no passin a mans públiques; i aquest seria un debat ampli 
que podríem realment fer entre tots plegats.  
 
I és obvi que aquest model d’administració tributària nosaltres, per concloure, i perquè 
jo crec que tots els companys i companyes portaveus, ja ho han expressat, ha de ser 
amb consens de buscar que hi hagi una solució laboral a la quantitat de gent que està 
treballant a les oficines liquidadores.  
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Ruiz Novella (PSC-CP). 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Molt breument, perquè crec que moltes de les coses que podia dir 
ja s’han dit. En tot cas, anunciar el nostre vot favorable i defensar la feina feta, i la 
feina que estan fent les oficines liquidadores arreu dels municipis on estan 
implantades. En tot cas, una de les coses més importants que defensem a la Diputació 
de Barcelona és la proximitat, l’efecte que el ciutadà tingui a prop els serveis. En 
aquest cas, les oficines liquidadores han fet aquesta feina i, evidentment, i veient la 
història de les oficines, veiem que un rigor i una qualitat en la gestió molt alta. Tenint 
en compte que el nombre de treballadors dedicats a les oficines liquidadores és molt 
alt, vol dir que hi ha un servei que de cap manera es pot perdre, per tant, entenc que hi 
haurà consens a l’hora de finalitzar tot aquest procés d’adequació a l’Estatut vigent. 
Per tant, diem que sí que malgrat que estem canviant el sistema tributari, això està 
previst a l’Estatut de Catalunya però que, en tot cas, quedi que, des de la Diputació, 
ens pertoca defensar el servei de proximitat als ciutadans i això és el que farem votant 
a favor d’aquesta moció.  
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De nou intervé la senyora Díaz (PSC-CP), qui diu: Simplement per recordar que 
aquest text és un text proposat per treballadors i treballadores de les oficines 
liquidadores i, per tant, és molt rigorós des del punt de vista de l’explicació. A mi em 
sap greu que hi hagi algun diputat que no l’hagi entès bé. Jo no he volgut estendre’m 
perquè no tinc temps per fer-ho, però sí que és veritat que, en l’exposició de motius, 
explica molt clarament d’on venim i on estem. De tota manera, jo sempre encantada, 
una vegada entrem les mocions per registre, estic a la disposició d’altres diputats i 
diputades i de portaveus per compartir tots aquells dubtes que no cal portar-los i 
arrossegar-los cap al Ple. I simplement dir que estem molt contentes a l’Hospitalet i a 
Esplugues de rebre la ciutadania de Cornellà, perquè sabem que tenim treballadors i 
treballadores que són molt bons professionals i molt competents.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió dels 
Grups polítics de Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - 
Poble Actiu (3). 
 
6.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació 
i pels Presidents delegats de les Àrees.  
 
Es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la Corporació i 
pels presidents delegats de les àrees següents: Àrea de Presidència, compresos entre 
els números 8.717 al 9.738, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local, compresos entre els números 8.608 al 9.642, ambdós inclosos, Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, compresos entre els números 8.691 al 9.660, ambdós inclosos, 
Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 8.647 al 9.711, ambdós 
inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 8.603 al 9.670, 
ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponents a la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016. 
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Monràs (PSC-CP). 
 
7.- Precs 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Sí, nosaltres tenim tres precs. En primer lloc, 
ens agradaria que es pogués fer un informe sobre l’estat d’execució dels acords de les 
diferents mocions que hem aprovat al llarg d’aquest any i tres mesos que ja porten de 
mandat.  
 
Després, un altre prec és que es fes un informe o una reunió o una valoració política, 
el que es valorés que fos més efectiu, per parlar sobre les conclusions de l’auditoria de 
riscos psicosocials de les treballadores de la Diputació, i també, quines mesures es 
prendrien al respecte; de fet, ens hagués agradat que se’ns hagués compartit als 
diferents Grups aquestes conclusions d’aquesta auditoria.  
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I després, el tercer prec, com no podia ser d’una altra manera, tenint en compte que 
encara tenim una vicepresidència cinquena sense atribucions, la dimissió d’aquesta 
vicepresidenta.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, el 
nostre prec anava en paral·lel al que acaba de fer la portaveu de la CUP, amb relació 
al sistema de prevenció de riscos laborals. Ens costa que hi ha una auditoria i, per 
tant, pregaríem que se’ns informés de com està la qüestió.  
 
I el segon prec té relació amb una informació que ens ha arribat ara fa uns dies, i per 
això no ho vam dir a la Comissió Informativa; que és amb relació a la residència 
RESPIR i a la possible externalització d’una part del servei vinculat a metges, etc. Per 
tant, pregaríem que també se’ns informés en l’espai que correspongués de si això és 
així; si està en tràmit, si no, si s’ha estudiat... Per tant, pregaríem que, des de 
Recursos Humans o des de l’àrea responsable, se’ns informés.  
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor González i la diputada senyora 
Ballarin (PSC-CP). 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: No és normal que un membre del Govern 
demani la paraula en l’apartat de Precs. En aquesta ocasió vull demanar la paraula per 
manifestar el suport del Grup d’Esquerra Republicana i crec que també, segurament, 
d’altres Grups d’aquest hemicicle a dos companyes, una companya i un company. En 
concret, a la Laia Sabater i a l’Oriol Lladó per tot el que esteu patint, en aquests 
moments, per fer ús de la llibertat d’expressió. Pel que esteu patint. Perquè entenc que 
no és normal, en una democràcia, que hi hagi càrrecs públics del món local, que han 
estat escollits democràticament pels seus ciutadans i ciutadanes, que hagin de 
comparèixer davant d’un jutjat per fer ús de la llibertat d’expressió i de la llibertat 
d’acció sense afectar a cap ciutadà. Miri’n, som molts els alcaldes, som cinquanta-vuit 
els ajuntaments, en aquests moments, que tenim petició per part de la Delegació del 
Govern espanyol. Curiosament només es recorda de nosaltres la Delegació del 
Govern espanyol per atabalar-nos, mai per dir si necessitem alguna cosa des del món 
local, com sovint, des de per part del Govern espanyol ens sentim absolutament sols. 
Som cinquanta-vuit ajuntaments que se’ns ha requerit si havíem obert el 12 d’octubre. 
Dir-los-hi que, en moltes festivitats, els alcaldes, els regidors estem al peu del canó, en 
moltes ocasions. Quants alcaldes i regidors aquí presents han hagut de treballar en 
diumenges, han hagut de treballar en dies festius i mai el Govern espanyol ens havia 
reclamat absolutament res; per tant, manifestem el nostre suport i dir-los-hi també que 
és curiós. Una altra dada és que, en aquests moments, quatre-cents dos ajuntaments 
del principat de Catalunya estan sent investigats per part de la justícia espanyola i, en 
concret, a la demarcació de Barcelona gairebé dos-cents. I jo voldria demostrar el 
nostre rebuig perquè, davant de qualsevol problemàtica política, davant de qualsevol 
conflicte polític, segurament la justícia no és la millor de les maneres per poder-ho 
resoldre, sinó al contrari. I també voldria recordar, per últim, si em permet, al company 
Joan Coma. Joan Coma que, per fer ús de la llibertat d’expressió, quants de nosaltres 
hem cridat consignes a favor de la independència de Catalunya? En quantes ocasions 
ens hem manifestat públicament? I quants cops hem dit d’una altra manera que no 
aconseguirem res sense... no farem la truita, sense trencar els ous.  
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), interromp el prec: Senyor Fàbrega, té un prec 
molt llarg i sort... Va. 
 
Continua el senyor Fàbrega (ERC-AM) i acaba concloent: I acabo, sí... Perquè crec, 
presidenta, que és suficientment greu i, des del nostre punt de vista, el que està 
passant. I acabo només dient que, evidentment, dir que això és motiu de sedició és 
tant com retornar a les èpoques més fosques d’aquest país.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies i sort que no li donaré la paraula 
en el torn de preguntes. No li penso donar. 
 
A continuació intervé el president del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Ibáñez, qui diu: Crec que, i entenc que estem a l’apartat set, de Precs, inclòs 
si estiguéssim a l’apartat vuit de Preguntes, entenc que no té lloc la dissertació, 
diguem-ho així, que ha fet. I entenem que, quan tingui alguna qüestió d’aquest estil, la 
manera de vehicular-ho és a través d’una moció, justament quan vostè, amb la seva 
dissertació, ha parlat de defensar alguns alcaldes. Per tant, li pregaríem que ho 
reconduís dins dels tràmits que tenim establerts en aquest Ple, i que no s’aprofitessin 
ni precs ni preguntes més que per fer justament això, precs i preguntes.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Un prec al prec, gràcies. El recollim i 
passem a preguntes. 
 
8.- Preguntes  
 
Inicia el torn de preguntes el president del Grup CUP – Poble Actiu, senyor Duran, 
qui diu: Tres preguntes. A l’anterior Junta de Govern hi havia una pròrroga respecte 
l’empresa Unipost i ja hem fet alguna consideració respecte a la situació que estan 
vivint els treballadors d’aquesta empresa; que tenen molts problemes per cobrar i unes 
condicions laborals complicades. En tot cas, ja ho hem avançat i també hem tingut 
l’oportunitat de comentar-ho amb vostè mateixa. La qüestió és què pensa fer la 
Diputació al respecte amb aquests treballadors que no cobren, o que cobren només un 
10% del sou? Sabem que és una empresa que treballa amb moltes multinacionals i 
també amb altres Administracions. És clar, tot i ser una empresa privada, una empresa 
concessionària, no deixa de prestar un servei públic i, com a tal, la Diputació, entenem 
que, ha de vetllar per dues coses. La primera, per la qualitat del servei públic que 
externalitza i, en segon lloc, ha de vetllar pels drets dels treballadors i treballadores 
d’aquesta empresa. I nosaltres li diem en forma de pregunta, però també podria ser un 
prec perquè, d’alguna manera, la situació que estan vivint aquests treballadors i 
treballadores pugui revertir.  
 
La segona pregunta versa sobre la biblioteca de Manlleu. Clar, és que, ara resulta que 
la biblioteca de Manlleu ja no es diu Biblioteca de Manlleu; ja es diu Biblioteca de 
Manlleu-BBVA i, és clar, nosaltres ens preguntem... Tenim una companya de 
Badalona que fèiem broma i direm bé, el proper pas és Biblioteca Badalona-
Mercadona i, no és que ho vulguem fer..., o Badia-Dia o, no sé, Biblioteca... Sí, els 
bancs donen per més. La qüestió és, tenim aquí i podríem fer versar sobre com ha 
anat una part del procés que nosaltres coneixem, sobretot quan el BBVA... Primer 
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UNIM va ser rescatat amb un fotimer de milions d’euros i després va ser comprada pel 
BBVA, però clar, pel mig està la Diputació. Aleshores, no ens estendrem i li preguntem 
al Govern de la Diputació quines negociacions s’han donat per arribar a aquest punt? 
Si aquesta és la línia que vostès pensen encetar? Quina valoració fan de tot plegat? 
Com hem arribat fins aquí i això...? Bé, són més de tres preguntes... 
 
Anem per la tercera, si em permeten. La tercera fa referència a la privatització del Pla 
d’Informació i Parcs Naturals del Montseny. Bé, hi ha un munt de persones que 
treballen per aquest Pla d’Informació de Parcs Naturals que es troben en diferents 
situacions. Unes estan contractades directament per la Diputació; altres estan 
contractades a través d’ajuntaments mitjançant un conveni amb la Diputació, i que 
reben una subvenció per això; d’altres estan treballant amb empreses concessionàries. 
Això fa que, per fer la mateixa feina, es donin situacions laborals i salarials bastant 
complicades. Amb el greuge que, algunes d’aquestes persones han anat encadenant 
contractes temporals durant més de tres anys, superant, en molt, la durada màxima 
legal; probablement estaran en frau de contractació. Bé, nosaltres entem que, aquests 
treballadors i treballadores estan en una situació laboral de precarietat total, sense 
saber si poden seguir o no treballant. I a més a més, ara la Diputació es planteja la 
privatització de serveis. La Diputació està preparant plecs per treure a concurs el Pla 
d’Informació del Parc de Sant Llorenç i Parc del Montseny. La Diputació ja té 
externalitzada part del Montnegre-Corredor i del Garraf. Nosaltres, des de la CUP-
Poble Actiu, evidentment, defensem una estabilitat laboral i que aquestes persones 
passin a ser contractades per la Diputació. Però ni Recursos Humans ni la Gerència 
d’Espais Naturals així ho vol. Recursos Humans diu que si la corporació va per una 
banda, el gerent diu que considera que hi ha uns llocs de treball que podrien 
dinamitzar l’economia local si són privatitzats, fent feines com ara vendre productes, 
llogar bicicletes, etc.; com si la pròpia Diputació no ho pogués fer directament. 
Nosaltres entenem que és una qüestió de voluntat política per resoldre aquesta 
situació al si dels Parcs Naturals. I aquesta disgressió que acabem de fer, que la 
podríem convertir en pregunta, què pensa fer la Diputació?, ho lliguem amb el 
comentari que abans ha fet el portaveu d’Entesa, el senyor Funes, en referència a 
l’externalització del personal del Pavelló Nord. Vull dir que, és la línia a seguir pel 
govern de la Diputació? La privatització, la precarització, l’externalització sistemàtica 
del seu personal?. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, bé no coincidim amb el concepte 
de privatització per res, senyor Duran. Moltes vegades utilitzem eufemismes en el 
llenguatge. I un servei públic és sempre públic. El que passa és que es pot provisionar 
directament per personal propi, o es pot provisionar a través de consorcis, a través 
d’empreses, de moltes maneres; però, públic sempre és públic, llevat que no sigui un 
dels serveis obligatoris que després en podríem parlar. Per tant, aquí hi ha un 
problema de concepte, per començar. I entenc... Vostè associa, directament, aquest 
concepte “privatització” quan és provisió de servei a través d’un tercer que, per tant, el 
servei mai es privatitza; i associa també aquesta provisió d’un servei a través d’un 
tercer a “precarització”. No té per què ser així si s’introdueixen clàusules socials, si 
s’introdueixen les clàusules adequades i l’Administració fa el control adequat. Per tant, 
jo crec que aquí tenim un llarg debat, un llarg també camí a desenvolupar. Crec que, 
properament, els podrem també presentar un full de ruta en relació amb tot el procés 
que hauria de fer un ajuntament quan es planteja com és millor la prestació d’un servei 
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que li és inherent, per tant, d’un servei públic, d’un servei que li és competència pròpia. 
I quin anàlisi hauria de fer per saber si aquest servei és millor que el presti de manera 
directa o de manera indirecta, com perfectament preveu la Llei sense que això 
comporti precarització.  
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Marín (PSC-CP). 
 
A continuació intervé el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana, qui diu: Sí, amb relació al 
tema d’Unipost hem parlat abans a la Junta de Govern i, per tant, poca informació 
nova podré afegir. Només dir-li: nosaltres no som autoritat laboral. La Diputació no és 
autoritat laboral ni tampoc cap òrgan de mediació o de conciliació, per tant, nosaltres 
què hem de fer? Vetllar perquè les empreses que es presenten a aquells concursos 
que la Diputació convoca estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Administració. Evidentment que ens preocupa la situació dels treballadors; però jo no 
estic segur, senyor Duran, que, si la Diputació prengués alguna decisió avui dia de 
rescindir el contracte que té, això afavorís els treballadors, més aviat, intueixo que els 
perjudicaria. En qualsevol cas, pel que nosaltres sabem, és una situació laboral 
complexa, sabem que, a data d’avui, almenys això, tenim aquesta informació, els 
treballadors han cobrat el 50% de la nòmina del mes de setembre. Segurament la 
setmana entrant o aquests dies acabaran de cobrar el 100% de la nòmina del mes de 
setembre. Sabem que hi ha un acord o una acceptació, en aquest cas, perquè d’aquí 
al mes de desembre acabin cobrant la paga extra de l’estiu que encara se’ls hi devia i, 
per tant, i com li he dit al matí a la Junta de Govern, nosaltres tenim ara la pròrroga fins 
al 31 de desembre. Convocarem aquest nou concurs i, lògicament, exigirem a 
l’empresa, a les empreses que es presentin, si és que ho fa més d’una, que hagin 
complert les seves obligacions tant amb la Seguretat Social com les altres obligacions 
tributàries amb les Administracions.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), agraeix l’explicació i li dóna la paraula al 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
senyor Martí Pujol (ERC-AM), qui diu: Res, la primera qüestió jo crec que és d’ordre 
però que està bé saber-ho. Les biblioteques, en tot cas, són municipals no són de la 
Diputació, són de cada un dels ajuntaments on hi ha una biblioteca. I, per tant, la 
Diputació respectant l’autonomia municipal, quant el nom de la biblioteca és evident 
que podem acompanyar o els podem acomboiar, però qui acaba decidint és el 
municipi. I la segona consideració és que és evident que a l’alcalde el BBVA tampoc 
no l’acabava d’agradar, ja li puc assegurar, però que les circumstàncies especials de 
Manlleu, que provenia d’una biblioteca que era de l’antiga Caixa Manlleu, i que, a més 
a més, ha arribat a un acord molt costós amb aquesta institució, i això ha fet que hi 
hagués una col·laboració, almenys fins ara, i que hi hagi els dos noms, en aquest 
moment, a la biblioteca de Manlleu. Espero que Manlleu pugui, un altre dia, comprar el 
lloc on està ubicada la biblioteca.   
 
Finalment, la presidenta senyora Conesa (CiU), acaba concloent: Gràcies i amb 
relació al tema que comentava del Pla d’Informació, jo crec que el poden tractar en 
Comissió Informativa i que els hi expliquin abastament una mica quina és la situació 
que tenim.  
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A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Avui hem aprovat unes ordenances, hem aprovat provisionalment, però les hem 
aprovat, unes ordenances, i la majoria dels que estem aquí aprovem i creem unes 
ordenances, en els nostres municipis, a les quals jo els puc garantir que la immensa 
majoria de persones que reben aquestes ordenances no els hi agraden; perquè a 
ningú no li agrada pagar impostos i perquè a ningú no li agrada, moltes vegades, el 
nivell de pressió fiscal que hi ha, que pateix cadascú. Però, en canvi, nosaltres les 
apliquem i a qui no les compleix, els hi apliquem amb tot el rigor la llei; i, fins i tot, 
l’embargament. Això què vol dir? Que els que ens dediquem a la funció pública, la 
primera missió nostra, la primera obligació, és la de compliment de la Llei, perquè 
nosaltres així ho fem amb els nostres ciutadans, a través de les ordenances que anem 
creant. Ningú no està per sobre de la Llei, perquè si algú estigués per sobre de la llei, 
el primer perjudicat seria ell. I, per tant, quan en un ajuntament d’allà on sigui es 
demana i s’exigeix el compliment de la llei, el primer que ha de fer aquest servidor 
públic és complir-la, per poder obligar als demés a que la compleixin.  
 
I en aquest Saló de Plens, fa dos anys, nosaltres vàrem reclamar la presència del bust 
o del retrat del cap de l’Estat, del Rei en aquest cas. Se’ns va dir que s’estava fent un 
bust i que s’havia encarregat i que estava en construcció o estava en creació. Fa dos 
anys i, per tant, nosaltres veiem que no prospera això, que no hi ha informació i, en 
compliment de la Llei, li volem preguntar amb qui s’ha contractat aquest bust del 
monarca Felip VI? Quin ha estat el preu pactat? I quins són els terminis previstos en el 
contracte pel lliurament del bust? I si té vostè previst, en espera de que aquest bust 
l’acabin de fer i que ens el puguin entregar quan sigui, procedir a col·locar un retrat del 
Rei que presideixi aquest Saló de Plens, juntament amb Prat de la Riba, tal com mana 
la Llei.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Gràcies, senyor Riera, li contestarem, 
perquè tots els detalls no els tinc i, per tant, desconec el nom de l’escultor o escultora 
o com funcioni aquest tema. Però, en tot cas, crec que Prat de la Riba fa molt d’honor i 
molt de goig en la nostra sala de plens. Li contestarem. Alguna altra pregunta?. 
 
En no formular-se més preguntes orals, la senyora presidenta indica que, de 
conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, tot seguit es donarà lectura al sentit 
de les preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la darrera sessió 
del Ple i de si han estat respostes, incorporant-se la totalitat del text a l’Acta de la 
present sessió. Les preguntes i respostes són les següents: 
 
Les preguntes i respostes són les següents: 
 
Pregunta, formulada en data 29 de setembre pel portaveu del Grup Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía, que diu:  
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
Sería de nuestro interés conocer la relación de transferencias corrientes, de capital e 
inversiones autorizadas, comprometidas y ejecutadas en el 2015 por la Diputación de 
Barcelona para cada uno de los municipios de la provincia.  
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La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), va ser lliurada el 26 
d’octubre, i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit del dia 29 de setembre, us informo que per a l’obtenció de la 
informació sol·licitada no es disposa d’un procediment automatitzat que ens la faciliti de 
forma immediata. La resposta a la seva demanda requeriria que personal destinat a altres 
tasques tingués una dedicació específica per fer la recerca necessària i de forma manual i 
alteraria el desenvolupament ordinari de les tasques que desenvolupa i que són necessàries 
per al bon funcionament de la Diputació. 
En qualsevol cas, li comunico que, com ja vaig informar en una anterior reunió de la 
comissió informativa, s’està treballant per poder disposar d’aquestes dades d’una manera 
més automàtica i global. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
Pregunta, formulada en data 29 de setembre pel portaveu del Grup Partit Popular, 
que diu: 
 
El diputat que subscriu, Portaveu del Grup del Partit Popular, de conformitat amb 
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta per ser 
contestada per escrit, amb lliurament de la documentació corresponent, la següent, 
 
PREGUNTA: 
 
Quants viatges i despeses ha pagat la Diputació de Barcelona a persones pertanyents 
a altres administracions públiques i que no formen part de la Diputació? Es demana 
relació de persones, càrrec, tipus de despeses, dies, motiu de les despeses i quantia.  
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), va ser lliurada el 26 
d’octubre, i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit del dia 29 de setembre, us comunico que per a l’obtenció de la 
informació sol·licitada no es disposa d’un procediment automatitzat que ens la faciliti de 
forma immediata. La resposta a la seva demanda requeriria que personal destinat a altres 
tasques tingués una dedicació específica per fer la recerca necessària i de forma manual. 
Més encara si tenim en compte que la qüestió que es planteja no s’emmarca dins un 
període de temps o una activitat concreta sinó que té un caràcter general i indeterminat.  
 
En conseqüència, li agrairia concretés la seva pregunta de tal manera que permeti donar-hi 
resposta i no alterar el desenvolupament ordinari de les tasques que desenvolupa el 
personal de la Diputació. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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Pregunta, formulada en data 10 d’octubre pel president del Grup Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, que diu: 
 
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, Diputat President del Grup Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el 
present escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD del següent apartat: 
 
Seria del nostre interès conèixer la relació del “personal eventual” de l’equip de govern, 
ordenat per àrees, a la Diputació de Barcelona, així com de les seves respectives 
remuneracions i tipologia, a data de 20 de setembre de 2016. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), va ser lliurada el 26 
d’octubre, i diu: 

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit del dia 10 d’octubre, referent a la relació del personal eventual 
de l’equip de govern, us annexo la informació sol·licitada 

 
Àrea de Presidència AGUSTÍ HERNÁNDEZ, CARLES N3 

  ALAY RODRÍGUEZ, JOSEP LLUÍS N1 
  BOSCH CODOLÀ, PIA N4 
  CANTIN MAS, MONTSERRAT N5 
  COLOMINAS FERRAN, JOAQUIM N3 
  GALLARDO MONTORNÉS, MÒNICA N1 
   

Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local 

FEINER ALONSO, CARLES N4 

  TORDERA VIGAS, MONTSERRAT N1 
   

Àrea de Cultura, Educació i 
Esports 

LAGA ABIZANDA, DANIEL ANTONIO  N1 

  MORELL COMAS, JOAN N4 

  VALL COMAPOSADA, JOSEP MARIA 
N4 

 
Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

CASALS PRAT, JORDI N4 

  RECASENS GUINOT, JOAN BAPTISTA N3 
  RIERA BRUCH, RAMON N2 
  RUBIOL VILALTA, ALBERT  N5 

  SEGURA I BUIXÓ, CARLES 
N4 

 
Àrea d'Atenció a les 

Persones 
CASOLA SALVATELLA, SÍLVIA N4 

  LAFUENTE CASALÍ, RAMIR N4 
  MINOVES PUJOLS, RAMON N1 
  SICART ENGUIX, JOSEP N5 

 
Les retribucions per nivells son: 
N1 = 5.668,96€ 
N2 = 5.410,72€ 
N3 = 5.060,39€ 
N4 = 4.689,29€ 
N5 = 3.540,68€ 
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Tal i com ja us vaig informar a la darrera resposta, el Portal de la Transparència de la 
Diputació té, entre d’altres, tota aquesta informació. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
Pregunta, formulada en data 14 d’octubre per la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, 
que diu: 
 

Benvolguda Presidenta, 
 

Amb aquest escrit us sol·licitem Informe sobre les insercions publicitàries o pagament 
d’altres serveis per part de la Diputació de Barcelona a mitjans de comunicació de la 
comarca de l’Anoia durant l’any 2014 (Data, servei contractat, concepte, campanya en 
què s’emmarca, import, mitjà). 
 

Atentament,  
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, acaba de ser lliurada a l’inici d’aquesta sessió i diu:  

 
Benvolguda, 
 
D’acord amb la vostra petició de data 14 d’octubre de 2016, en referència a les insercions 
publicitàries o pagaments fets per part de la Diputació de Barcelona a mitjans de 
comunicació de la demarcació de l’Anoia durant l’any 2014, us en adjunto informe de 
resposta. 
 
Rep una cordial salutació, 
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Pregunta, formulada en data 21 d’octubre pel president del Grup Partit Popular, que 
diu: 
 
El diputat que subscriu, President del Grup del Partit Popular, de conformitat amb 
l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta per ser 
contestada per escrit, amb lliurament de la documentació corresponent, la següent, 
 
PREGUNTA: 
 
En relació amb els recents viatges realitzats a l’Equador i Colòmbia per representants 
de la Diputació de Barcelona, amb motiu de la Tercera Conferència de les Nacions 
Unides sobre habitatge i desenvolupament urbà sostenible (Hàbitat III) i del 5è 
Congrés de “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” (CGLU), interessa conèixer, 
respecte a cadascun dels mateixos: 
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1. Quines persones de la Diputació van participar en cadascun d’ells? Detallar 
relació nominal, càrrec i justificació del seu desplaçament. 

2. Quins mitjans, serveis de premsa o empreses de comunicació van participar en 
el viatge? Detallar relació nominal, mitjà/empresa, càrrec i justificació del seu 
desplaçament. 

3. Quin cost global va suposar el viatge de les persones relacionades en els punts 
anteriors? (Detallar, així mateix, les partides de despesa individualitzades). 

4. Més enllà dels costos propis del viatge de les persones desplaçades, en quines 
altres despeses va incórrer la Diputació de Barcelona amb ocasió del viatge? 

 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona acaba de ser lliurada a l’inici d’aquesta sessió i diu: 

 
Benvolgut, 
 
D’acord amb la seva petició de data 20 d’octubre de 2016 on formula diferents preguntes en 
referència al viatge d’algunes persones de la Diputació de Barcelona a Quito i Bogotà amb 
motiu de la Tercera Conferència de les Nacions Unides sobre habitatge i desenvolupament 
urbà sostenible (Hàbitat III) i del 5è Congrés de “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”, us 
informo que encara no tenim alguna de la informació que ens demaneu. De seguida que 
tinguem tota aquesta informació, us la trametrem. 

 
Pregunta, formulada en data 25 d’octubre pel portaveu del Grup Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 
En relación al decreto 6655/2016 en que se resolvió aprobar el otorgamiento de una 
subvención por concesión directa a la “Fundació Universitària Catalana d’Estiu”, por un 
importe de 21.000 €, destinada a colaborar en la organización y celebración de la 
XLVIII edición de la Universitat Catalana d’Estiu. Solicitaríamos la cuenta justificativa 
de la subvención y las conclusiones del evento. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), ha estat lliurada avui, dia 17 
d’octubre i diu: 

 
Benvolgut, 
 
D’acord amb la informació demanada pel vostre grup, respecte al Decret 6655/2016 
d’atorgament de subvenció a la Fundació Universitària Catalana d’Estiu, us informo del 
següent: 
 
Amb l’aprovació del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016 constava 
una partida nominativa a favor de la Fundació Universitària Catalana d’Estiu per a coadjuvar 
a les despeses de la celebració de la XLVIII edició de la Universitat Catalana d’Estiu. 
 
La presidència de la Diputació de Barcelona, en data 5 de juliol de 2016, va dictar un decret 
(ref. reg. 6655/16) pel qual s‘aprova l’atorgament de subvenció a la Fundació Universitària 
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Catalana d’Estiu per col·laborar en l’organització i celebració de la XLVIII edició Universitat 
Catalana d’Estiu per import de 20.000 euros.  
 
Al decret s’estableix que la Fundació Universitat Catalana d’Estiu haurà de justificar la 
realització de l’activitat subvencionada abans del 31 de març de 2017, mitjançant la 
presentació del compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.  
 
Igualment, i per si els pot interessar, els adjuntem l’històric. 
 
Rebeu una cordial salutació. 

 
 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 
 

 
Any 

 
Concepte Import 

 
Observacions 

 

2010 
Subvenció activitats XLII 
Universitat Catalana d'Estiu 23.000,00   

2011 
Subvenció activitats XLIII 
Universitat Catalana d'Estiu 18.400,00   

2012 
Subvenció activitats XLIV 
Universitat Catalana d'Estiu 20.000,00   

2013 
Subvenció activitats XLV 
Universitat Catalana d'Estiu 20.000,00   

2014 
Subvenció activitats XLVI 
Universitat Catalana d'Estiu 20.000,00   

2015 
Subvenció activitats XLVII 
Universitat Catalana d'Estiu 20.000,00   

  
Obres i equipament Centre Pau 
Casals 10.000,00   

2016 
Subvenció activitats XLVIII 
Universitat Catalana d'Estiu 20.000,00   

    151.400,00   

 
 
Pregunta, formulada en data 26 d’octubre pel president del Grup Entesa, que diu: 
 
La Sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016 declara que és contrari al Dret de 
la Unió Europea la norma espanyola que nega la indemnització als treballadors o 
treballadores interins un cop finalitza el seu contracte temporal. La Sentència diu que 
el treballador o treballadora temporal que realitzi les mateixes funcions que el 
substituït, en finalitzar el seu contracte, ha de ser indemnitzat en les mateixes 
condicions que es faria si es tractés d’un treballador o treballadora fix.  
 
Aquesta important Sentència del TJUE obre la porta a la possibilitat que tots els 
contractes temporals de personal laboral puguin reclamar la indemnització de 
l’acomiadament objectiu, en aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ja 
ha establert la indemnització en 20 dies per any de servei amb el topall d’una anualitat. 
Els treballadors temporals podran reclamar una indemnització de 20 dies en finalitzar 
el seu contracte, i aquells que estiguin en frau de llei (ocupant un lloc fix, malgrat tenir 
un contracte temporal) poden reclamar fins 33 dies per any.  
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Són diferents els col·lectius que poden reclamar, els que tinguin un vincle amb 
l’Administració de caràcter laboral (contractes temporals, obra i servei, eventual per 
circumstàncies de la producció, contractes d’interinatge laboral sigui la causa que 
sigui, formació). 
 
PREGUNTA: 
 

1. Aplicarà el Govern de manera voluntària les mesures oportunes que es 
desprenen de la Sentència del TJUE de 14 de desembre de 2016? 

 
2. Quin és el capteniment del govern en relació amb els contractes interins del 

personal funcionari que no ha estat resolt de forma expressa pel TJUE. Es pot 
aplicar en aquests casos el principi de no discriminació? 

 
La pregunta, en haver estat formulada ahir, dia 26 d’octubre, es respondrà abans de 
la propera sessió plenària. 
 
Sol·licitud de documentació 
 
Documentació sol·licitada en data 7 d’octubre pel president del Grup Partit Popular, 
mitjançant un escrit que diu: 
 
El Diputat que subscriu, de conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta, per tal de ser contestada per escrit, amb l’entrega 
de la documentació que es sol·licita en format d’arxiu Excel, la següent pregunta: 
 
En data 11 de juliol de 2016 es va preguntar la relació de totes les peticions, amb 
quantitats demanades, en el cas de que es tractés d’ajuts econòmics, que van fer 
determinats ajuntaments que es relacionaven en aquella data amb relació al Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 tant pel que fa a les meses de concertació com al 
Catàleg de Serveis de 2016. 
A l’acta de la sessió plenària del mes de juliol, on s’adjunten les preguntes formulades 
pels grups polítics d’aquesta Corporació, se’ns donava trasllat de la informació 
sol·licitada en llistats que impossibiliten el seu treball posterior.  
 
Es per tot això que es formula la següent PREGUNTA, 
 
Que se’ns faciliti arxiu en format Excel de la informació lliurada a dalt esmentada.  
 
La informació sol·licitada va ser facilitada el mateix dia en què es va demanar. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 15 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dóna fe. 
 
 
Vist i plau 
La Presidenta,      La Secretària General 
 


