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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2016 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 22 de desembre de 2016, a les 12 hores i 05 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), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), 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), Maria Rovira 
i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), 
Josep Salom i Ges (CiU), 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 i Albiñana. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA) i la 
diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (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 
presidenta, senyora Conesa (CiU), aquesta diu: Els proposo, en primer lloc, que 
puguem fer un minut de silenci, atès que és el darrer Ple de l’any, per condemnar les 
morts per violència masclista.  
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Com saben, la Diputació disposa d’un Protocol que ha estat acordat i que 
comunicativament es condemnen els actes de violència masclista i també es fa el 
corresponent acte el 25 de novembre, però entenem que, atesa la gravetat al llarg 
d’aquest any i amb els darrers fets que han succeït, és necessari recordar una vegada 
més que la nostra institució, de nou, vol reivindicar els drets de les dones i, també, la 
necessitat que aquestes dones puguin viure en llibertat i en pau als seus domicilis, a 
les ciutats i als pobles. Per tant, els demano que ens posem drets i fem un minut de 
silenci. 
 
Tot seguit la senyora presidenta dóna pas a la part resolutiva de la sessió, entrant a 
l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Odre del Dia que es transcriu a 
continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada en data 24 de novembre i 

de la sessió extraordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
2. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la 

Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament l’acord de la Mesa General de 

Negociació de matèries comunes, en sessió de data 3 de novembre de 2016, 
referent a la modificació dels articles 72 de l’Acord sobre condicions de treball dels 
funcionaris de la Diputació de Barcelona i 74 del Conveni Col·lectiu del personal 
laboral, en relació amb els espais i mitjans materials necessaris per a l’exercici de 
l’acció sindical i de representació en l’àmbit de la Diputació de Barcelona.  

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió d’ús gratuïta, a favor de la 

Generalitat de Catalunya, com a centres d’ensenyament, del Pavelló Prat de la 
Riba i del Pavelló Ponent, fins l’1 de setembre de 2027, i del Pavelló Xaloc, fins el 
31 d’agost de 2017, inclosos tots dins el Recinte de la Maternitat, així com aprovar 
el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona, que regula el règim jurídic i 
efectes de la cessió d’ús dels referits béns immobles, propietat de la Diputació de 
Barcelona, i qualificats com a béns patrimonials a l’inventari de Béns i Drets 
d’aquesta Corporació. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Intervenció General 
 
5. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 

general de subvencions de la Diputació de Barcelona, i sotmetre l’expedient a 
informació pública. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa resoldre les al·legacions presentades contra l’acord 

adoptat pel Ple corporatiu, en sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2016, en 
relació amb l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals, 
taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran en l’exercici 2017, 
així com aprovar definitivament les referides ordenances fiscals. 

 
Tresoreria 
 
7. Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del 
Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2017. 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
8. Dictamen pel qual es proposa ratificar l'acord de la Mesa de Negociació de 

matèries comunes de l'ORGT, de data 6 d'octubre de 2016, pel qual s'aplica al 
personal d’aquest organisme la revisió de les condicions del factor d'assiduïtat 
aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona, en data 30 d'abril de 2015, i es 
fixa el mateix import màxim que el contemplat per al personal de la Diputació de 
Barcelona.  

 
9. Dictamen pel qual es proposa ratificar l'acord de la Mesa de Negociació de 

matèries comunes de l'ORGT, de data 6 d'octubre de 2016, que acorda aplicar al 
personal temporal d'aquest organisme les millores socials previstes en l'apartat 
setè de l'acord sobre el personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla 
d'Estabilitat, aprovat pel Ple de la Corporació en data 26 de març de 2016. 

 
10. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de l'Esquirol, 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 acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel 

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

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
12. Dictamen pel qual es proposa aprovar una segona addenda al conveni de cessió 

d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, així com de cessió, en règim de 
dipòsit, de la col·lecció d’obra artística del referit Museu i de transferència de 
funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, formalitzat en 
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data 17 de desembre de 2002, amb l’objecte d’ampliar la col·laboració per a 
l’anualitat 2016 i d’aprovar una aportació addicional per part de la Diputació de 
Barcelona.  

 
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar una addenda al conveni de cessió en dipòsit 

del quadre “La Rondalla de Jaca” a favor de l’Organisme Autònom de Patrimoni 
Victor Balaguer, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i aquest organisme en 
data 27 de novembre de 2012, amb motiu de la revisió del règim jurídic de 
l’assegurança de la referida obra pictòrica. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adjudicació de les concessions demanials 

per als aprofitaments especials de tòfones, en finques públiques propietat de la 
Diputació de Barcelona, dins l’àmbit dels parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, el parc del Castell de Montesquiu i el parc del Garraf. 

 
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 CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en 

defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes 
encausades per cremar fotos del rei. 

 
2. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa a les 

cambreres de pis. 
 

3. Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés, amb l’adhesió del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadanía de 
la Diputació de Barcelona, per recuperar places residencials per a gent gran i 
centres de dia als municipis. 

 
4. 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 (10 de novembre). 

 
5. Precs 
 
6. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada en data 24 de 
novembre i de la sessió extraordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016. 
La senyora presidenta, i en relació amb les actes de la sessió ordinària de data 24 de 
novembre i sessió extraordinària de data 1 de desembre de 2016, pregunta als 
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diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-
se’n cap, s’aproven dites actes per unanimitat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
2.- Dictamen de data 24 de novembre de 2016, pel qual es proposa aprovar 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració Institucional de les Ciutats 
Defensores dels Drets Humans 2016. 
 
“Mitjançant resolucions de la Presidència núm. 10414/15, de 15 d’octubre i núm. 
6828/16, de 5 de juliol, la Diputació de Barcelona va atorgar ajuts econòmics a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a donar suport al projecte “Ciutats 
Defensores del Drets Humans”. 
 
“Ciutats Defensores dels Drets Humans” vol donar a conèixer la feina dels defensors i 
defensores dels drets humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats 
participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra 
tasca quotidiana.  
 
És un projecte conjunt entre l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió 
Catalana d’Ajuda als Refugiats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut 
Català Internacional per la Pau amb la participació de 14 municipis més, Barberà del 
Vallès, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Girona, 
Granollers, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels 
Horts, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Viladecans; així com d'altres institucions 
i entitats com l’Institut Català Internacional per la Pau, Casa Amèrica de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
En el marc d’aquest projecte, els municipis implicats s’han compromès a aprovar 
l’adhesió a una Declaració Institucional per intensificar les polítiques públiques locals 
de suport als defensors i defensores de drets humans. 
 
Atès l’interès que el contingut de la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores 
dels Drets Humans té per a la Diputació de Barcelona, com a govern local intermedi, a 
la vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de 
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els 
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
I atès que aquesta Declaració Institucional és un document de posicionament 
multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i 
característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a l’article 
47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 108 de 
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la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat document al 
Ple de la Corporació, tot i que correspondria a la Junta de Govern segons la 
competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels convenis marcs o protocols 
generals a l’apartat 3.4.i.1 de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), donada la rellevància institucional de la 
declaració. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència que, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, elevi al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració 
Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans, d’acord amb el text que es 
detalla a continuació: 
 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS 2016 

 
La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol política 
pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració més propera a la 
ciutadania, no només no poden ser alienes a aquests valors sinó que els han d’aplicar amb 
escreix. 
 
Enguany, l’arribada sostinguda de persones refugiades al continent europeu ha posat de 
relleu la tensió que hi ha entre el discurs retòric i l’efectiu respecte i aplicació d’aquests 
principis. Els conflictes armats, les persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat, 
pertinència a un determinat grup social o opinions polítiques i la passivitat de la comunitat 
internacional, vulneren els drets humans, i en particular el dret a la pau. Les persones que 
fugen de conflictes i persecucions i que cerquen protecció a Europa, es troben davant greus 
dificultats per accedir a un altre dret humà, que és el dret d’asil, i davant de la manca de 
resposta per part dels governs i d’alguns sectors socials i polítics. Així mateix, els drets 
d’aquestes persones són especialment menystinguts en assentaments fronterers. 
 

En aquest context, les ciutats que participem en el projecte de Ciutats defensores dels drets 
humans posem en valor la tasca dels defensors i defensores dels drets humans en la lluita 
pel dret a la pau, del dret d’asil, dels drets de les minories i de les llibertats fonamentals. 
Amb aquest projecte, volem contribuir a donar visibilitat i protecció a persones que posen en 
perill llurs vides i llibertat per reivindicar drets que són universals. 
 

És per això que enguany, i per quart any consecutiu, donem suport al projecte de Ciutats 
defensores dels drets humans i: 
 

1. Exigim als governs europeus, incloent-hi l’espanyol, la màxima generositat i celeritat en 
l’acollida de persones refugiades, tot establint un mecanisme permanent i segur que doni 
resposta als desplaçaments forçats. 
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2. Reivindiquem igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones 
refugiades, amb particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en tots els estadis des 
de llur sortida del país fins el seu assentament definitiu. 
 

3. Recordem que les minories de tot tipus són particularment vulnerables a la violació dels 
drets humans i que cal protegir amb especial atenció els seus drets. 
 

4. Renovem el nostre compromís amb els drets humans i la pau a escala local; i ens 
comprometem a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als 
defensors i defensores dels drets humans, tant a escala local com internacional. 
 

5. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques 
públiques de suport als defensors i defensores dels drets humans a escala internacional. 
 

6. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores dels 
drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució 
per part de governs autoritaris.” 

 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.” 
 

La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Aquesta declaració institucional de les ciutats defensores dels drets 
humans 2016 va sorgir a Sant Boi de Llobregat. Ara en formen part catorze municipis i 
nosaltres demanaríem que, en la mesura que sigui possible, la Diputació pugui 
estendre aquesta declaració institucional a la resta dels 311 municipis de la 
demarcació.  
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Només 
per insistir en un element que ja vam situar a la Comissió Informativa, que coincideix 
amb el que acaba de fer el portaveu de la CUP en aquest moment: posar en valor que 
aquesta és una acció, és un treball, que parteix del món local, específicament 
d’ajuntaments que no són estrictament els grans ajuntaments i, per tant, posar en valor 
la feina, en aquest cas, de l’Ajuntament de Sant Boi, en aquest sentit i reforçar la idea 
que val la pena que això es promogui al màxim d’ajuntaments possible. Per tant, la 
nostra conformitat i la voluntat que sigui, també, un eix de treball de la Diputació. 
 
Intervé el portaveu del Grup Partit popular, senyor Riera, qui diu: Manifestar el vot 
d’abstenció del Grup Popular. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu 
(3) i l’abstenció del Grup Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 
3 abstencions. 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
3.- Dictamen de data 7 de novembre de 2016, pel qual es proposa ratificar 
íntegrament l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en 
sessió de data 3 de novembre de 2016, referent a la modificació dels articles 72 
de l’Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de 
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Barcelona i 74 del Conveni Col·lectiu del personal laboral, en relació amb els 
espais i mitjans materials necessaris per a l’exercici de l’acció sindical i de 
representació en l’àmbit de la Diputació de Barcelona.  
 

“L’article 72, de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari i correlatiu, 
article 74, del Conveni col·lectiu del personal laboral, regulen els mitjans materials i 
dins d’aquests, els locals necessaris per a l’exercici de l’acció sindical i de 
representació en l’àmbit de la Diputació de Barcelona. Aquesta regulació, s’ha 
considerat per part de la representació sindical, que requeria d’una actualització i així 
es va comunicar a la corporació en el sí de la mesa negociadora de matèries comunes 
amb la petició de procedir a la seva actualització, petició que va ser acceptada per la 
corporació.  
 
A l’empara dels antecedents exposats, s’inicia, d’acord amb la legitimitat atorgada per 
l’article 36, del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, (RDLeg 5/2015), en relació amb l’àmbit 
de negociació recollit a l’article 37.1.h), el corresponent procés negociador per tal de 
revisar la redacció i abast dels articles 72 i 74, de l’Acord de condicions i Conveni 
col·lectiu vigents, en allò que fa referència als espais i mitjans materials necessaris per 
a l’exercici de l’acció sindical i de representació. La MGNmc es va reunir a l’efecte, en 
dates, 14 d’abril, 20 d’octubre i 3 de novembre de 2016.  
 
Un cop conclòs el procés de negociació la corporació i les seccions sindicals de  
CCOO i CGT han arribat, en data 3 de novembre de 2016, a l’Acord que a continuació 
es transcriu: 
 

“ACORD 
 
Modificar la redacció de l’article 72 de l’Acord sobre condicions de treball del personal 
funcionari i correlatiu, article 74, del Conveni col·lectiu del personal laboral, els quals 
quedaran redactats en els termes següents: 
 
“Article 72 Ac.  -  Article 74 Cc. 
 
Espais i mitjans materials 
 
Les seccions sindicals més representatives i les que tinguin representació en els òrgans de 
representació unitària, del personal funcionari o del personal laboral, tindran dret a la 
utilització d'un local adequat per poder desenvolupar les seves activitats. Aquests espais 
hauran de garantir les condicions ambientals i de privacitat adients, així com disposar dels 
mitjans materials necessaris per a l’exercici de l’activitat.  
 
L’adjudicació dels espais a cadascuna de les seccions sindicals seguirà el criteri de la 
proporcionalitat d’acord amb la representació obtinguda a les eleccions sindicals. La 
distribució dels espais adjudicats s’instrumentarà mitjançant acord entre els sindicats 
implicats. 
 
La Corporació també posarà a disposició de la Junta de personal i de l’òrgan de 
representació unitària del personal laboral, uns espais propis per poder desenvolupar la 
seva activitat. Els espais hauran de garantir les condicions ambientals i de privacitat adients, 
així com hauran de tenir les dimensions suficients per possibilitar les reunions dels òrgans 
de representació i disposar dels mitjans materials necessaris per a l’exercici de la seva 
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activitat. L’accés a aquests espais haurà de ser independent dels espais destinats a 
l’activitat de les seccions sindicals.  
 
La gestió i utilització dels espais assignats per la corporació a les seccions sindicals i als 
òrgans de representació correspondrà a aquests.”   

 

D'acord amb el que disposa l'article 38.3 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic 
de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i 
atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la corporació atesa la 
naturalesa normativa dels acords i pactes sobre condicions de treball concertats 
amb els representants dels empleats, tot això en aplicació de l'article 33.2, apartat 
b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació 
amb l'article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, de data 30 
de gener de 2003 i modificat en data 26 de febrer de 2015, i l'article 70, apartat 4, 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 2. apartat 
f, in fine, del Reglament català del personal al servei dels ens locals, aprovat pel D 
214/1990, de 30 de juliol. 
 
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al Ple, 
previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. RATIFICAR l’Acord assolit el passat 3 de novembre de 2016, en el si de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre 
la corporació i les organitzacions sindicals, de CCOO i CGT, relatiu a la modificació de 
l’article 72 de l’Acord de condicions de treball dels funcionaris i correlatiu, article 74 del 
Conveni col·lectiu del personal laboral, respectivament, en allò que fa referència als 
espais i mitjans materials necessaris per a l’exercici de l’acció sindical i de 
representació. L’Acord sobre condicions de la Diputació de Barcelona i correlatiu, 19 
bis) del Conveni Col·lectiu en relació a la flexibilitat horària, en els termes següents: 
 

“ACORD 
 
Modificar la redacció de l’article 72 de l’Acord sobre condicions de treball del personal 
funcionari i correlatiu, article 74, del Conveni col·lectiu del personal laboral, els quals 
quedaran redactats en els termes següents: 
 
“Article 72 Ac.  -  Article 74 Cc. 
 
Espais i mitjans materials 
 
Les seccions sindicals més representatives i les que tinguin representació en els òrgans de 
representació unitària, del personal funcionari o del personal laboral, tindran dret a la 
utilització d'un local adequat per poder desenvolupar les seves activitats. Aquests espais 
hauran de garantir les condicions ambientals i de privacitat adients, així com disposar dels 
mitjans materials necessaris per a l’exercici de l’activitat.  
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L’adjudicació dels espais a cadascuna de les seccions sindicals seguirà el criteri de la 
proporcionalitat d’acord amb la representació obtinguda a les eleccions sindicals. La 
distribució dels espais adjudicats s’instrumentarà mitjançant acord entre el sindicats 
implicats. 
 
La Corporació també posarà a disposició de la Junta de personal i de l’òrgan de 
representació unitària del personal laboral, uns espais propis per poder desenvolupar la 
seva activitat. Els espais hauran de garantir les condicions ambientals i de privacitat adients, 
així com hauran de tenir les dimensions suficients per possibilitar les reunions dels òrgans 
de representació i disposar dels mitjans materials necessaris per a l’exercici de la seva 
activitat. L’accés a aquests espais haurà de ser independent dels espais destinats a 
l’activitat de les seccions sindicals.  
 
La gestió i utilització dels espais assignats per la corporació a les seccions sindicals i als 
òrgans de representació correspondrà a aquests.”   

 
Segon.- Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi 
oposi.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (13), 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). 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
4.- Dictamen de data 1 de desembre de 2016, pel qual es proposa aprovar la 
cessió d’ús gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, com a centres 
d’ensenyament, del Pavelló Prat de la Riba i del Pavelló Ponent, fins l’1 de 
setembre de 2027, i del Pavelló Xaloc, fins el 31 d’agost de 2017, inclosos tots 
dins el Recinte de la Maternitat, així com aprovar el conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Consorci 
d’Educació de Barcelona, que regula el règim jurídic i efectes de la cessió d’ús 
dels referits béns immobles, propietat de la Diputació de Barcelona, i qualificats 
com a béns patrimonials a l’inventari de Béns i Drets d’aquesta Corporació. 
 
“La Generalitat de Catalunya (en endavant la Generalitat), en matèria d’ensenyaments 
obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o 
professional amb validesa a tot l’Estat, d’acord amb l’article 131 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, ostenta les següents competències: 

 
a) Competència exclusiva sobre: 
 

 La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics.  

 Els serveis educatius i les activitats extraescolars complementàries amb relació 
als centres docents públics i als centres docents privats sostinguts amb fons 
públics.  
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b) Competència compartida sobre: 
 

 Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius.  

 L'organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics.  

 La participació de la comunitat educativa en el control i la gestió dels centres 
docents públics i dels privats sostinguts amb fons públics. 

 
Correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, entre d’altres 
competències, la política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari i la 
planificació de l’oferta educativa de llocs escolars, d’acord amb el Decret 2/2016, de 13 
de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
A l’empara de les competències educatives assumides al seu moment d’acord amb 
l’Estatut de 1979, per mitjà del Decret de Presidència de la Generalitat 84/2002, de 5 
de febrer, i, en compliment d’allò previst a l’article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, per la qual es va aprovar la Carta Municipal de Barcelona, s’aprovà la 
Constitució del Consorci d’Educació de Barcelona (en endavant el CEB). 

 
Les competències del CEB que resulten rellevants pel que fa al present conveni, són 
les que a continuació es transcriuen de l’article 123 de la dita llei: 

 
a) La programació i distribució territorial dels centres docents compresos en les 

lleis d'ordenació educativa vigents, excepte els universitaris, d'acord amb 
l'establert en l'article 61. 
 

b) La creació, en el marc de la planificació general, la construcció i les obres de 
reforma, ampliació i millora dels centres docents públics, excepte els 
universitaris, d'acord amb l'establert en l'article 61. 
 

c) La conservació, manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres 
docents públics d'educació secundària obligatòria i post obligatòria, educació 
primària, educació infantil, educació d'ensenyaments de règim especial i 
educació d'adults. 
 

d) La gestió de tots els centres públics d'educació infantil, educació primària, 
educació secundària obligatòria i post obligatòria. 
 

Tanmateix, l’article 124, del mateix text legal, estableix que la competència sobre les 
activitats i serveis relacionats en l'article 123 correspon al Consorci creat per l'article 
61.7, excepte les competències contingudes en l'apartat c de l'article 123, que han 
d'exercir-se en funció de l'administració a la qual correspongui la titularitat patrimonial 
del centre, sense perjudici dels acords que puguin establir-se en el futur. 
 
Per Acord GOV/193/2006, de 3 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya (publicat al 
DOGC de 15 de maig de 2007), es va aprovar l’acord entre la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el qual el Consorci assumeix, per delegació, les 
competències sobre la conservació, el manteniment i la vigilància dels edificis 
destinats a centres docents públics d’educació secundària obligatòria i post obligatòria, 
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educació primària, educació infantil i educació d’ensenyaments de règim especial i 
d’educació de persones adultes. 
 
La Diputació de Barcelona (en endavant la Diputació) és propietària dels edificis i 
instal·lacions següents, situats al Recinte de la Maternitat situat a la Travessera de les 
Corts 131, de Barcelona:  

 
- El Pavelló Prat de la Riba, que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació 

amb el codi d’actiu F000966 i naturalesa de bé patrimonial, amb una superfície 
construïda de 3.942,66 m2  

 
- El Pavelló Ponent que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el 

codi d’actiu F000958 i naturalesa de bé patrimonial, amb una superfície construïda 
de 1.311,04 m2  

 
- El Pavelló Xaloc (abans Pavelló Calderes) que figura inscrit a l’Inventari de Béns de 

la Corporació amb el codi d’actiu F000968 i naturalesa de bé patrimonial, amb una 
superfície construïda de 988,93 m2   

 
- La pista poliesportiva propera al Pavelló Xaloc  

 
- Els patis situats entre el Pavelló Xaloc i el Pavelló Prat de la Riba 

 
L’ús de determinats espais del Pavelló Xaloc foren cedits gratuïtament, a favor de la 
Generalitat, fins el 14 d’octubre de 2017, per ubicar dependències de l’Institut “Les 
Corts”, mitjançant conveni signat el 25 d’agost de 2005. En concret es cedí l’ús de la 
planta superior, juntament amb el vestíbul d’accés a la mateixa i el 50% dels dos 
vestíbuls de la planta baixa on hi ha instal·lats diferents serveis de la Diputació 
(Organisme de Gestió Tributària i Arxiu Històric), i encara que no es regulà en aquest 
conveni, es consentí l’ús de la pista poliesportiva propera a aquest pavelló. La totalitat 
de la superfície cedida fou de 553 m2, repartits de la següent manera: 443,63 m2 en la 
planta superior i 109,37 m2 de la planta baixa. 
 
L’ús del Pavelló Prat de la Riba fou cedit gratuïtament, per un període de 30 anys 
improrrogables, que finalitza el proper 15 d’octubre de 2017, a la Generalitat per ésser 
destinat a centre d’ensenyament, mitjançant conveni signat el 15 d’octubre de 1987. 
En l’actualitat s’hi ubica l’Institut Les Corts.  
 
Atès que els propers 14 i 15 d’octubre de 2017 expiren, respectivament, els esmentats 
convenis de cessió d’ús a favor de la Generalitat i d’acord amb les competències 
abans referides sobre programació i distribució territorial de centres docents, la 
Secretària General i Presidenta del Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant 
escrit presentat al Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona l’11 de 
maig de 2016, va manifestar la voluntat de devolució del Pavelló Xaloc a la Diputació 
de Barcelona a la vegada que va sol·licitar la cessió d’ús a favor del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del Pavelló Ponent i dels patis i la pista 
esportiva situada entre el Pavelló Xaloc i el Pavelló Prat de la Riba. En l’actualitat, el 
Pavelló Ponent està cedit en precari a Intracatalònia, S.A. 
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La Diputació de Barcelona no té previst que s’ocupin els espais sol·licitats per a la 
realització de cap dels seus projectes propis d’actuació ni per als serveis que presta, 
per la qual cosa es creu oportú atendre la petició amb la seva col·laboració amb les 
institucions, les administracions de Catalunya i els ens que en conformen el seu sector 
públic per a la consecució de fins d’interès comú, en el marc de les competències 
pròpies de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social que té 
atribuïdes d’acord amb l’article 36, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local (en endavant LRBRL). 
 
Aquesta cooperació s’estableix mitjançant la signatura de diversos convenis, d’acord 
amb l’article 57 de la LRBRL, atesa la capacitat jurídica de la corporació d’acord amb 
l’article 5 també de la citada llei.  
 
La Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en els seus 
articles 140 i 141, els principis de les relacions interadministratives i el deure de 
col·laboració entre les administracions públiques, respectivament. Aquests principis 
també s’estableixen a l’article 10 i 55e) de la LRBRL. 
 
La finalitat dels béns quina cessió d’ús es sol·licita és ubicar les dependències del 
centre d’ensenyament l’Institut de Les Corts i posar a disposició del seu alumnat els 
patis i pista esportiva, tant en horari escolar com extraescolar. 
 
L’article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels ens locals permet fer prevaldre la rendibilitat social per sobre de la 
rendibilitat econòmica, en l’administració i gestió dels béns patrimonials. 
 
Tanmateix, l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques i l’article 75 del RPC, permeten l’adjudicació directa de la 
cessió de béns patrimonials a favor d’administracions públiques ateses les peculiaritats 
del bé, la limitació de la demanda, la singularitat de l’operació i que els hagin de 
destinar a fins d’utilitat pública o interès social, sempre en benefici d’interessos de 
caràcter local. 
 
La finalitat a la què es destinarien aquests béns, ubicació de les aules i dependències 
administratives de l’Institut Les Corts i zona d’esport i esbarjo dels seus alumnes, 
contribueix al desenvolupament econòmic i social, en tant l’educació i l’esport en són 
mitjans fonamentals. 
 
Tanmateix mitjançant la cessió dels béns sol·licitats a favor de la Generalitat, la 
Diputació també coopera i col·labora al desenvolupament de les competències pròpies 
de la Generalitat. 
 
Per últim, la Diputació contribueix a garantir el dret fonamental a l’educació reconegut 
a l’article 27 de la Constitució Espanyola, posant a disposició de l’administració 
competent els edificis i espais sol·licitats per a que pugui prestar el servei educatiu. 
 
En conseqüència la cessió d’ús compleix els fins d’utilitat pública i interès social, en 
benefici d’interessos de caràcter local, en aquest cas, d’interessos i necessitats dels 
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veïns residents al districte escolar de Les Corts, en edat escolar, que es podran 
beneficiar de les places que s’ofereixen en aquest centre educatiu. 
 
La gratuïtat de la cessió es justifica tant per la naturalesa dels ens beneficiaris de la 
cessió d’ús, com pels beneficiaris finals d’aquests edificis i instal·lacions: els actuals i 
futurs alumnes de l’Institut Les Corts. Per aquest motiu es tenen en compte la utilitat 
pública i l’interès social com a factors determinats del criteri de rendibilitat social que 
es fa prevaldre per sobre de la rendibilitat econòmica.  
 
No obstant l’anterior, per tal que aquesta gratuïtat no pertorbi els objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera de la corporació, s’estableix l’obligació que els 
beneficiaris mantinguin i conservin en bon estat, els edificis i espais cedits i es facin 
càrrec dels tributs i gravàmens que recaiguin sobre els edificis i la part de despeses 
generals que li puguin correspondre com a usuaris del Recinte de la Maternitat, 
d’acord amb el seu coeficient d’ocupació. 
 
Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 29 i 30 de novembre de 2016, 
respectivament. 
 
Vist que la competència en matèria de cessió de l’ús dels béns patrimonials s’atribueix 
expressament al Ple de la corporació als articles 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya (TRLMRLC) i 73 del Decret 366/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament del patrimoni dels ens locals i que aquesta competència no ha estat 
delegada en la Junta de Govern d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- RESOLDRE i deixar sense efecte els convenis signats amb la Generalitat que 
actualment regulen la cessió de l’ús dels pavellons Prat de la Riba i Xaloc del Recinte 
de la Maternitat de Barcelona, de data 15 d’octubre de 1987 i 25 d’agost de 2005, 
respectivament amb efectes des de la signatura del nou conveni que regularà la cessió 
de l’ús a favor de la Generalitat d’aquests béns de la corporació. 
 
Segon.- CEDIR l’ús a favor de la Generalitat, fins com a màxim el 31 d’agost de 2017, 
del següent bé patrimonial: 
 

- El Pavelló Xaloc inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu 
F000968 

 
Tercer.- CEDIR l’ús a favor de la Generalitat fins l’1 de setembre de 2027, podent 
ésser prorrogat aquest ús per períodes quinquennals, fins l’1 de setembre de 2042, 
dels béns patrimonials següents: 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

- El Pavelló Prat de la Riba, inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el 
codi d’actiu F000966  

- El Pavelló Ponent inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi 
d’actiu F000958  

- La pista poliesportiva i els patis situats entre el Pavelló Xaloc i el Pavelló Prat 
de la Riba inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu 
F166353 i natura patrimonial. 

 
Quart.- CONDICIONAR la cessió d’ús del Pavelló Ponent al retorn d’aquest edifici a la 
Diputació de Barcelona per part de l’actual ocupant Intracatalònia, S.A.  
 
Cinquè.- APROVAR la minuta de conveni que regula el destí i la cessió de l’ús gratuïta 
dels béns referits en els acords segon i tercer anteriors i que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
REPRESENTADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I EL CONSORCI 
D’EDUCACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL ES REGULA LA CESSIÓ DE L’ÚS DELS 
PAVELLONS PRAT DE LA RIBA, PONENT I XALOC, AIXÍ COM D’ESPAIS D’ESBARJO I 
ESPORTIUS A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I QUE SERAN 
GESTIONATS PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Generalitat de Catalunya, representada per l’Honorable Consellera del Departament 
d’Ensenyament en virtut del nomenament efectuat per Decret del President de la Generalitat 
3/2016, de 13 de gener (publica al DOGC el 14 de gener de 2016), d’acord amb allò 
establert a l’article 12 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Consorci d’Educació de Barcelona, representat per la Presidenta Sra. M. Jesús Mier i 
Albert, en virtut de ………… 
 
La Diputació de Barcelona, representada per .............., en virtut de …………i assistit/da pel 
secretari Sr…………….. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. La Generalitat de Catalunya (en endavant la Generalitat), en matèria d’ensenyaments 
obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o 
professional amb validesa a tot l’Estat, d’acord amb l’article 131 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, ostenta les següents competències: 

 
a) Competència exclusiva sobre: 

 La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics.  

 Els serveis educatius i les activitats extraescolars complementàries amb relació als 
centres docents públics i als centres docents privats sostinguts amb fons públics.  

 
b) Competència compartida sobre: 

 Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius.  

 L'organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics.  
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 La participació de la comunitat educativa en el control i la gestió dels centres 
docents públics i dels privats sostinguts amb fons públics. 

 
II. Correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, entre d’altres 

competències, la política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari i la 
planificació de l’oferta educativa de llocs escolars, d’acord amb el Decret 2/2016, de 
13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
III. A l’empara de les competències educatives assumides al seu moment d’acord amb 

l’Estatut de 1979, per mitjà del Decret de Presidència de la Generalitat 84/2002, de 5 
de febrer, i, en compliment d’allò previst a l’article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, per la qual es va aprovar la Carta Municipal de Barcelona, s’aprovà la 
Constitució del Consorci d’Educació de Barcelona (en endavant el CEB). 

 
 Les competències del CEB que resulten rellevants pel que fa al present conveni, són 

les que a continuació es transcriuen de l’article 123 de la dita llei: 
 

a) La programació i distribució territorial dels centres docents compresos en les lleis 
d'ordenació educativa vigents, excepte els universitaris, d'acord amb l'establert en 
l'article 61. 

 
b) La creació, en el marc de la planificació general, la construcció i les obres de 

reforma, ampliació i millora dels centres docents públics, excepte els universitaris, 
d'acord amb l'establert en l'article 61. 

 
c) La conservació, manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres docents 

públics d'educació secundària obligatòria i post obligatòria, educació primària, 
educació infantil, educació d'ensenyaments de règim especial i educació d'adults. 

 
d) La gestió de tots els centres públics d'educació infantil, educació primària, 

educació secundària obligatòria i post obligatòria. 
 

 Tanmateix, l’article 124, del mateix text legal, estableix que la competència sobre les 
activitats i serveis relacionats en l'article 123 correspon al Consorci creat per l'article 
61.7, excepte les competències contingudes en l'apartat c de l'article 123, que han 
d'exercir-se en funció de l'administració a la qual correspongui la titularitat patrimonial 
del centre, sense perjudici dels acords que puguin establir-se en el futur. 

 
 Per Acord GOV/193/2006, de 3 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya (publicat al 

DOGC de 15 de maig de 2007), es va aprovar l’acord entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el qual el Consorci assumeix, per 
delegació, les competències sobre la conservació, el manteniment i la vigilància dels 
edificis destinats a centres docents públics d’educació secundària obligatòria i post 
obligatòria, educació primària, educació infantil i educació d’ensenyaments de règim 
especial i d’educació de persones adultes. 

 
IV. La Diputació de Barcelona (en endavant la Diputació) és propietària dels edificis i 

instal·lacions següents, situats al Recinte de la Maternitat situat a la Travessera de les 
Corts 131, de Barcelona:  

 
- El Pavelló Prat de la Riba, que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació 

amb el codi d’actiu F000966 i naturalesa de bé patrimonial, amb una superfície 
construïda de 3.942,66 m

2 
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- El Pavelló Ponent que figura inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el 

codi d’actiu F000958 i naturalesa de bé patrimonial, amb una superfície construïda 
de 1.311,04 m

2 
 

 
- El Pavelló Xaloc (abans Pavelló Calderes) que figura inscrit a l’Inventari de Béns 

de la Corporació amb el codi d’actiu F000968 i naturalesa de bé patrimonial, amb 
una superfície construïda de 988,93 m

2 
  

 
- La pista poliesportiva i els patis situats entre el Pavelló Xaloc i el Pavelló Prat de la 

Riba, inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F166353 i 
naturalesa de bé patrimonial. 

 
V. L’ús del Pavelló Prat de la Riba fou cedit gratuïtament, per un període de 30 anys 

improrrogables, que finalitza el proper 15 d’octubre de 2017, a la Generalitat per ésser 
destinat a centre d’ensenyament, mitjançant conveni signat el 15 d’octubre de 1987. 
En l’actualitat s’hi ubica l’Institut Les Corts.  

 
VI. L’ús de determinats espais del Pavelló Xaloc foren cedits gratuïtament, a favor de la 

Generalitat, fins el 14 d’octubre de 2017, per ubicar dependències de l’Institut Les 
Corts, mitjançant conveni signat el 25 d’agost de 2005. En concret, se cedí l’ús de la 
planta superior, juntament amb el vestíbul d’accés a la mateixa i gran part del vestíbul 
de la planta baixa on hi ha instal·lats diferents serveis de la Diputació (Organisme de 
Gestió Tributària i Arxiu Històric), i encara que no es regulà en aquest conveni, es 
consentí l’ús de la pista poliesportiva propera a aquest pavelló. La totalitat de la 
superfície cedida fou de 553 m

2
, repartits de la següent manera: 443,63 m

2
 en la 

planta superior i 109,37 m
2
 de la planta baixa. 

 
VII. D’acord amb les competències abans referides sobre programació i distribució 

territorial de centres docents, la Secretària i Presidenta General del Consorci 
d’Educació de Barcelona, mitjançant escrit presentat al Registre General d’Entrada de 
la Diputació de Barcelona l’11 de maig de 2016, va manifestar la voluntat de devolució 
del Pavelló Xaloc a la Diputació de Barcelona a la vegada que va sol·licitar la cessió 
d’ús a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya del 
Pavelló Ponent i dels patis i la pista esportiva situada entre el Pavelló Xaloc i el 
Pavelló Prat de la Riba. 

 
VIII. En l’actualitat, el Pavelló Ponent és utilitzat per Intracatalònia, S.A i està previst el seu 

retorn a la Diputació abans del 2 de febrer de 2017. 
 

IX. La Diputació col·labora amb les institucions, les administracions de Catalunya i els 
ens que en conformen el seu sector públic per a la consecució de fins d’interès comú, 
i ho fa en el marc de les competències pròpies de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social que té atribuïdes d’acord amb l’article 36, lletra d), 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant 
LRBRL). 

 
X. Aquesta cooperació s’estableix mitjançant la signatura de diversos convenis, d’acord 

amb l’article 57 de la LRBRL, atesa la capacitat jurídica de la corporació d’acord amb 
l’article 5 també de la citada llei.  

 
XI. Les parts, d’acord amb els antecedents i fonaments jurídics fins ara exposats, han 

considerat oportú instrumentalitzar i regular en un únic conveni administratiu, els 
actes jurídics següents:  



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

a) La resolució anticipada dels convenis que tenen per objecte el Pavelló Prat de la 
Riba i el Pavelló Xaloc. 

b) La cessió d’ús gratuïta a favor de la Generalitat i la gestió per part del CEB, del 
Pavelló Prat de la Riba, del Pavelló Ponent, i de la pista poliesportiva i dels patis 
propers al Pavelló Xaloc. 

c) El procediment per a l’autorització de les obres d’adequació del Pavelló Ponent per 
a destinar-lo a centre d’ensenyament. 

d) La cessió gratuïta d’ús del Pavelló Xaloc a favor del Departament d’Ensenyament i 
la seva gestió pel CEB, fins el seu retorn a la Diputació. 

e) El retorn del Pavelló Xaloc a la Diputació com a màxim el 31 d’agost de 2017. 
 

XII. El Ple de la corporació en sessió de .............aprovà la minuta del present conveni, 
d’acord amb la competència que expressament li atribueixen en matèria de cessió de 
l’ús dels béns patrimonials, els articles 221.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya (TRLMRLC) i 73 del Decret 366/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
reglament del patrimoni dels ens locals, atès que no ha estat delegada en la Junta de 
Govern segons es desprèn de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona 
diferents del Ple (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 
XIII. Per la seva banda, l’assessoria jurídica del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, va informar favorablement la formalització del present 
conveni, mitjançant informe de 24 de novembre de 2016. 

 
XIV. El CEB, també aprovà la signatura del present conveni, mitjançant ........... 
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, les parts, reconeixent-se plena capacitat, 
subscriuen el present conveni que es regirà pels següents  
 

PACTES 
 

Primer.- Resolució dels convenis Prat de la Riba i Xaloc signats entre la Generalitat i 
la Diputació  
 
1.1. La Diputació i la Generalitat acorden en aquest acte, de mutu acord, resoldre 

anticipadament, els convenis signats entre les parts que regulen la cessió de l’ús del 
Pavelló Prat de la Riba, formalitzat el 15 d’octubre de 1987, i del Pavelló Xaloc, 
formalitzat el 25 d’agost de 2005. 

 
1.2. La resolució d’aquests convenis tindrà efectes a partir de l’entrada en vigor del present 

conveni, moment a partir del qual la cessió d’ús dels dits pavellons es regularan pels 
pactes d’aquest conveni. 

 
Segon.- Objecte del present conveni 
 
2.1. És objecte d’aquest conveni regular: 
 

a) La cessió d’ús exclusiva i gratuïta a favor de la Generalitat i la gestió per part del 
CEB, del Pavelló Prat de la Riba, del Pavelló Ponent, i de la pista poliesportiva i dels 
patis situats entre el Pavelló Xaloc i el Pavelló Prat de la Riba, situats tots ells al 
recinte de la Maternitat de Barcelona. 
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 La cessió d’ús del Pavelló Ponent queda condicionada al retorn d’aquest edifici a la 
Diputació de Barcelona, per part de l’actual ocupant Intracatalònia, S.A. 

 
b) La cessió gratuïta d’ús parcial, de la planta primera i de part del vestíbul de la planta 

baixa del Pavelló Xaloc a favor de la Generalitat i la seva gestió pel CEB, fins al seu 
retorn a la Diputació, que no podrà anar més enllà del 31 d’agost del 2017. La 
totalitat de la superfície cedida és de 553 m

2
, repartits de la següent manera: 443,63 

m
2
 en la planta superior i 109,37 m

2
 de la planta baixa. 

 
Tercer.- Destí dels edificis objecte de cessió d’ús 
 
3.1. El pavellons Prat de la Riba, Xaloc i Ponent es destinaran a centre d’ensenyament. 
3.2. La pista poliesportiva es destinarà a activitats esportives, per a ús escolar i extraescolar 

dels alumnes de l’Institut Les Corts. 
3.3. Els patis es destinaran a zona d’esbarjo en horari escolar i extraescolar de l’alumnat de 

l’Institut Les Corts. 
3.4. En cap cas es podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma els edificis i 

espais cedits atès que s’han tingut en compte les característiques pròpies de 
l’autoritzat. 

3.5. Es permet l’ús social previst en els articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius o normativa que el substitueixi. 

 
Quart.- Descripció dels edificis i de les seves instal·lacions 
 
S’adjunta al present conveni els següents documents per annex: 
 

 Annex I: plànol del Recinte de la Maternitat de Barcelona, amb indicació dels edificis i de 
la pista esportiva i dels patis objecte del conveni. 

 Annex II: plànol de la part cedida de la planta primera i del vestíbul del Pavelló Xaloc 
 
Cinquè.- Entrada en vigor i durada del conveni 
 
5.1. El present conveni entrarà en vigor i desplegarà efectes des de la data de la seva 

signatura, i en cas d’haver-n’hi més d’una, en la darrera. 
5.2. El conveni finalitzarà l’1 de setembre de 2027.  
5.3. Es podrà prorrogar expressament, com a màxim per tres períodes quinquennals. És a 

dir, com a màxim dins l’1 de setembre de 2042. 
 
Sisè.- Obligacions específiques amb relació al Pavelló Prat de Riba 
 
El CEB s’obliga a efectuar dins el termini de 18 mesos, a comptar des de l’entrada en vigor 
del present conveni, les obres de reparació dels elements del Pavelló Prat de la Riba 
següents: 
 
a) Estructura: reparació de les fissures a la caixa de l’escala en la zona del badalot on es 

detecten filtracions d’aigua, humitats i oxidacions de les biguetes estructurals.  
b) Cobertes: reparació del coronament d’obra vista de les baranes (els merlets de la 

cornisa), de les baranes de la coberta i de les filtracions de la coberta a l’interior de 
l’edifici. 

c) Façanes: reparació dels trencaaigües d’ampits de finestres trencats. 
d) Fusteria: reparació de les fusteries de tot l’edifici. 
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Setè.- Lliurament dels edificis, de la pista poliesportiva i dels patis 
 
El lliurament dels edificis, de la pista poliesportiva i dels patis, que estiguin pendents de 
lliurament a la signatura del present conveni, s’instrumentalitzarà mitjançant acta aixecada a 
tal efecte pels representants de la comissió de seguiment del conveni, contemplada al pacte 
22 del present conveni. 
 
Vuitè.- Contraprestació econòmica  
 
La cessió d’ús dels edificis a favor de la Generalitat és gratuïta. 
 
Novè.- Obligacions de manteniment i conservació en bon estat dels edificis, de la 
pista poliesportiva i dels patis  
 
9.1. El CEB mantindrà en bon estat de conservació els espais cedits i realitzarà les 

actuacions de manteniment, que s’escaiguin d’acord amb la seva naturalesa i els usos 
i/o la normativa que resulti d’aplicació, tant del propi edifici com de les seves 
instal·lacions. 

 
9.2. Aquest manteniment inclourà, en tot cas, entre d’altres, les actuacions següents: el 

manteniment dels edificis, la reparació i manteniment del paviment i de les 
instal·lacions de la pista esportiva, les superfícies de sauló, les tanques de separació 
dels edificis i espais cedits amb la resta del recinte i amb el carrer, el mobiliari urbà i 
elements constructius, el manteniment de les espècies vegetals i el reg de la zona 
verda, incloses en l’àmbit cedit. 

 
9.3. La Diputació s’obliga a executar, al seu càrrec, un pas d’accés des del recinte al pavelló 

Xaloc independent del de la pista esportiva, per la qual cosa desplaçarà l’actual tanca 
proveint una porta pròpia per a la zona de la pista i els patis.    

 
Desè.- Subministraments continus 
 
10.1. El CEB contractarà amb les companyies corresponents els subministraments elèctric, 

d’aigua, gas i de telecomunicacions, i tots aquells que calguin per acomplir 
adequadament el destí dels espais establert en el present conveni. 

 
10.2. En cas de no existir escomeses d’aquests subministraments, el CEB sol·licitarà, al 

seu càrrec, la seva instal·lació, així com dels comptadors individuals que s’escaiguin, 
incloent els dels fanals i focus de la pista esportiva i els patis. 

 
10.3. El CEB realitzarà les actuacions necessàries per segregar l’enllumenat exterior de la 

pista esportiva i dels patis de la xarxa general del recinte.  
 
10.4. La Diputació podrà subministrar l’aigua de reg per a la zona dels patis i la pista de 

l’Institut, sempre i quan el recinte disposi suficientment d’aigua freàtica. 
 
10.5. El CEB es farà càrrec de la xarxa de subministrament de continus des del punt de 

provisió o subministrament, encara que no estigui situat a l’espai cedit, sempre i quan, 
del subministrament en sigui usuari exclusiu. 

 
Onzè.- Obligacions econòmiques diverses 
 
11.1. El CEB assumirà econòmicament totes les despeses que es derivin de l’exercici de 

l’activitat docent i que puguin originar-se en els espais utilitzats com a conseqüència 
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dels manteniments o contractes propis dels espais cedits així com els que siguin 
repercutibles.  

 
11.2. Així mateix, aniran a càrrec del CEB, la part de despeses generals que li puguin 

correspondre com a usuari del Recinte de la Maternitat, d’acord amb el coeficient 
d’ocupació que en resulti per l’ús del Pavelló Prat de la Riba, del Pavelló Xaloc en tant 
no es retorni a la Diputació, del Pavelló Ponent, de la pista poliesportiva i dels patis, 
en relació amb el nombre total de metres quadrats edificats del Recinte de la 
Maternitat.  

 
Aquest coeficient de participació és de 9,990665 per cent en data de la signatura del 
present conveni i serà de l’11,42367532 per cent a partir de l’1 de setembre de l’any 
2017. 

 
Aquest coeficient es calcula i s’actualitza tenint en compte la superfície total dels 
espais objecte de cessió d’aquest conveni, d’acord amb el programa de gestió de 
recinte que sigui vigent, en relació amb la suma de les superfícies dels espais 
utilitzables de tot el Recinte de la Maternitat. 
 
Aquestes despeses inclouran en tot cas, entre d’altres pròpies del recinte, la neteja 
del recinte, la seguretat del recinte, l’enllumenat exterior de la zona pública i el 
manteniment de la xarxa de reg, entre d’altres. La Diputació girarà un document 
liquidatori a tal efecte. 
 
A tal efecte, la Diputació girarà un document liquidatori especificant els conceptes. 

 
11.3. El CEB assumirà el pagament dels tributs i altres gravàmens que recaiguin per raó de 

la titularitat o de l’activitat que s’hi exerceixi, d’acord amb el règim vigent. 
 
 A tal efecte, la Diputació girarà una carta de pagament especificant els conceptes.  
 
11.4. Seran de compte del CEB les despeses d’adequació dels edificis i les seves 

instal·lacions, el compliment de les normatives tècniques, de seguretat, de 
sostenibilitat o d’altres que puguin establir-se per les distintes administracions 
competents mentre sigui vigent aquest conveni. 

 
Dotzè.- Obres d’adequació del Pavelló Ponent per destinar-lo a edifici docent 
 
12.1. El CEB realitzarà al seu càrrec les obres d’adequació del Pavelló Ponent per destinar-

lo a edifici docent. 
 
12.2. Les obres es realitzaran prèvia conformitat dels projectes o memòries valorades per la 

Diputació de Barcelona, mitjançant informe emès pels serveis tècnics d’aquesta 
Corporació. En el cas que l’informe resultés desfavorable no es podran iniciar les 
obres fins a la seva esmena amb la conformitat de la Diputació de Barcelona.   

 
Tretzè.- Retorn del Pavelló Xaloc 
 
El retorn del Pavelló Xaloc es realitzarà en totals condicions d’ús. S’instrumentalitzarà 
mitjançant acta de lliurament, en la qual es farà constar o s’acompanyarà, a banda de la 
informació general relativa al dia de la recepció efectiva i les persones presents, la següent 
informació i documentació: 
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a) Fitxes tècniques de les darreres intervencions i revisions tècniques obligatòries i no 
obligatòries. 

b) Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona. 
c) L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant fotografies si s’escau. 
d) L’inventari de béns, si en quedés algun, amb expressa menció de la reversió gratuïta en 

benefici de la Diputació de Barcelona, sense dret a indemnització de la Generalitat.   
e) Còpia de les últimes factures dels subministraments continus pagades.  
 
Catorzè.- Reparacions, conservació, millora i manteniment dels edificis de la pista 
poliesportiva i dels patis  
 
14.1. No requeriran autorització prèvia de la Diputació, les obres que es considerin menors 

segons l’ordenança municipal de Barcelona i que no afectin a elements estructurals o 
de configuració dels edificis, relatives a reparació, conservació, millora i manteniment 
dels edificis, pista poliesportiva i els patis objectes de cessió d’ús. La realització 
d’aquestes obres seran comunicades a la Subdirecció d’Edificació de la Diputació o 
servei que realitzi les seves funcions, sense perjudici de la corresponent comunicació 
a l’Ajuntament de Barcelona. 

 
14.2. Requeriran autorització prèvia de la Diputació, la realització d’obres que no siguin 

menors, i aquelles obres, siguin o no menors, que afectin als elements estructurals o 
a la configuració dels edificis o dels espais exteriors, particularment, en aquest últim 
cas, de les tanques perimetrals i dels elements de l’enllumenat exterior. També 
requeriran autorització les d’adequació dels espais a nova normativa. A tal efecte, el 
CEB presentarà la corresponent sol·licitud a la Diputació de Barcelona.  

 
14.3. La sol·licitud d’autorització acompanyarà memòria o projecte d’obres, signat pels 

tècnics corresponents, i serà informada per la Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logística de la Diputació de Barcelona o pels serveis tècnics de la corporació que 
desenvolupin la seva funció.  

 
14.4. Un cop autoritzades les obres per la Diputació de Barcelona, el CEB podrà tramitar 

l’obtenció de la llicència d’obres que en el seu cas s’escaigui, la qual, un cop 
obtinguda, s’haurà de presentar davant de la Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logística de la Diputació de Barcelona o servei que realitzi les seves funcions. 

 
14.5. El CEB comunicarà l’inici d’obres a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, que 

podrà estar present i fer-ne el seguiment que consideri oportú.  
 
14.6. Finalitzades les obres, el CEB lliurarà un joc de plànols actualitzat conforme amb 

l’execució de les obres (as built), indicant, en el seu cas, el pas de les instal·lacions i 
serveis de subministrament. 

 
Quinzè.- Permisos i llicències 
 
15.1. Si per l’exercici de les activitats que s’hagin de desenvolupar en els edificis fossin 

necessaris permisos, llicències o autoritzacions lliurades per administracions o ens 
públics, serà responsabilitat exclusiva del CEB la seva obtenció així com el pagament 
de tributs, gravàmens o qualsevol altre import relacionat o derivat dels mateixos.  

 
15.2. El CEB es farà càrrec de l’obtenció de les llicències i permisos necessaris per la 

realització de les obres que s’escaiguin i de la seva tramitació, obtenció i pagament.  
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Setzè.- Pla d’Autoprotecció del recinte 
 
16.1. La Diputació disposa d’un Pla d’autoprotecció del Recinte de la Maternitat d’acord 

amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. 

 
16.2. El CEB es coordinarà i cooperarà amb la Diputació en la realització de les actuacions 

derivades del Pla d’autoprotecció del recinte. A tal efecte, la Diputació informarà amb 
antelació suficient de les actuacions que es derivin de l’esmentat pla. 

 
16.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Diputació i el CEB designaran una 

persona referent per cada edifici. 
 
Dissetè.- Coordinació d’activitats empresarials 
 
17.1. El CEB informarà amb antelació suficient a la Diputació de totes les activitats que 

tingui previst realitzar dins del recinte o dins els edificis i espais cedits, en compliment 
d’allò establert al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
17.2. La institució que ocupi l’edifici, promotora de l’activitat, serà la responsable d’iniciar la 

coordinació d’activitats empresarials amb els mitjans de coordinació que estableixi.  
 
17.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Diputació i el CEB designaran una 

persona referent per cada edifici. 
 
Divuitè.- Seguretat  
 
18.1. La Diputació de Barcelona prestarà el servei de protecció, vigilància i control 

d’accessos al Recinte de la Maternitat i el servei de vigilància d’exteriors a través dels 
mitjans necessaris. A tal efecte, comunicarà al CEB mitjançant l’interlocutor que 
designi, qualsevol contingència que es pugui detectar exteriorment i que pugui 
repercutir en la seguretat. 

 
18.2. El CEB rebrà els senyals d’alarma (incendis i intrusió) dels equips instal·lats a l’interior 

dels edificis cedits i tindrà l’obligació d’avisar d’immediat els efectius de seguretat de 
la Diputació de Barcelona per donar compte de les incidències succeïdes i prendre les 
mesures correctores i preventives de forma coordinada. 

 
18.3. El CEB comunicarà a la Diputació de Barcelona les necessitats d’autorització d’accés 

al recinte amb vint-i-quatre hores d’antelació, mitjançant formulari que es facilitarà per 
part de la Diputació de Barcelona, en el qual figurarà l’acceptació del marc general 
d’instruccions d’accés i normes d’ús al recinte i de l’espai comú, així com l’acceptació 
al tractament informàtic de les dades personals que s’utilitzarà exclusivament per 
gestionar les sol·licituds d’accés. 

 
18.4. El CEB haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que els edificis, la pista 

poliesportiva i els patis compleixin, en tot moment, la normativa vigent respecte a 
l’aforament de persones, mesures de seguretat i evacuació. 
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Dinovè.- Responsabilitat i assegurances  
 
19.1. La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat 

administrativa, civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els edificis i 
espais cedits objecte d’aquest conveni, d’acord amb el règim vigent. 

 
19.2. Així mateix, la Diputació no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o seguretat 

respecte dels edificis, les seves instal·lacions i el seu mobiliari, ni en els espais cedits. 
 
19.3. La Generalitat serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir-se en les 

persones, en els edificis, en el seu contingut sempre, i en els espais cedits, que hi 
hagi causa imputable al funcionament i/o activitats que s’hi desenvolupen, d’acord 
amb el règim vigent. 

 
19.4. En el cas que la Diputació de Barcelona hagi de fer-se càrrec de possibles danys o 

perjudicis, la Generalitat rescabalarà a la Diputació el seu import, i si correspon, els 
interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les 
activitats que s’hi desenvolupen, sens perjudici que pugui reclamar aquest import 
contra els causants directes dels danys. 

 
19.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, la Generalitat contractarà o 

inclourà a les seves pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
materials, els edificis i espais cedits, les instal·lacions relatives als subministraments 
d’aigua, d’electricitat, de comunicacions i de sanejament d’aigües i qualsevol altra 
necessària per al compliment del destí del present conveni, per tal de cobrir els danys 
que per determinades causes es puguin produir. 

 
19.6. Les indemnitzacions obtingudes per la Generalitat pels riscos coberts per la pòlissa 

d’assegurança d’acord amb aquest pacte, es destinaran a fer front a les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels dits riscos. 

 
Vintè.- Causes d’extinció 
 
El present conveni s’extingirà sense dret a indemnització a favor de la Generalitat, ni del 
CEB, per les causes següents: 
 
a) Per requeriment de devolució dels edificis. Aquest requeriment s’efectuarà amb una 

antelació de dos cursos acadèmics, comptant com a primer curs, el de l’any acadèmic en 
què s’efectuï el requeriment. No obstant l’anterior, la Diputació s’obliga a garantir la 
cessió d’ús objecte d’aquest conveni, fins l’1 de setembre de 2027.  

 
b) Per retorn dels edificis. 
 
c) En qualsevol moment de la vigència del conveni, per incompliment dels pactes per una 

de les parts, previ requeriment a la part incomplidora, que no hagi estat atès en el termini 
de tres mesos des de la notificació. 

 
d) Per finalització del termini de vigència. 
 
e) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
 
f) Per resolució de mutu acord del present conveni abans de l’arribada del termini pactat. 
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Vint-i-unè.- Efectes de l’extinció del conveni 
 
21.1. El CEB s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona els 

edificis i la pista esportiva objecte del present conveni i reconeix la potestat d’aquesta 
per acordar-ne i executar-ne, per si mateixa la seva recuperació, dins el termini de 
l’any des del lliurament dels edificis. 

 
21.2. L’extinció del conveni comportarà la reversió de les obres, millores i les instal·lacions 

que s’hagin realitzat en els edificis, a favor de la Diputació de Barcelona sense dret a 
contraprestació de la Generalitat ni del CEB. 

 
21.3. La Generalitat retornarà en adequat estat d’ús, els edificis i la pista esportiva incloses 

les instal·lacions i obres i millores realitzades, i d’acord amb les normatives i 
reglamentacions vigents en aquell moment.   

 
21.4. Les parts formalitzaran la devolució dels edificis i la pista esportiva objecte d’aquest 

conveni mitjançant una acta de recepció.  
 
 En aquest document es farà constar a banda de la informació de caràcter general 

relativa al dia de la recepció efectiva i les persones presents, la següent informació: 
 

 Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona. 

 L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant fotografies si s’escau. 

 L’inventari de béns, si en quedés algun, amb expressa menció de la reversió a 
benefici de la Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació de la 
Generalitat ni del CEB. 

 En cas d’existir, relació de construccions i d’instal·lacions fixes que no s’han 
d’enderrocar i es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació de 
Barcelona sense dret a indemnització de la Generalitat ni del CEB. 

 En un Annex, còpia de les últimes factures dels subministres pagades. 
 
Vint-i-dosè.- Constitució d’una comissió de seguiment del conveni 
 
22.1. Es constituirà una comissió de seguiment del conveni integrada per una persona 

designada pel CEB, una persona designada per la Generalitat i una altra persona 
designada per la Diputació, que s’encarregaran de fer el seguiment del present 
conveni i de les actuacions que hi tinguin incidència. 

 
22.2. El seu règim d’actuació s’adequarà a allò establert per la normativa bàsica que regula 

el règim del sector públic. 
 
Vint-i-tresè.- Comissió d’Administració del recinte  
 
El CEB i la Generalitat, designaran un representant que passarà a formar part de la 
comissió que té encarregada l’administració del Recinte Maternitat i que s’encarrega entre 
d’altres aspectes, de coordinar les diverses activitats que tenen lloc al recinte. Aquesta 
participació obligarà a les parts d’aquest conveni al compliment dels acords d’aquesta 
comissió. 
 
Vint-i-quatrè.- Provisió de material 
 
La Generalitat proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al desenvolupament de 
l’activitat prevista, i el retiraran en un termini no superior als trenta dies després de l’extinció 
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del conveni o finalització temporal del mateix, passats els quals s’entendrà que tot allò no 
retirat resta en benefici i propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Vint-i-cinquè.- Naturalesa del present conveni 
 
25.1. La naturalesa del present conveni és administrativa i s’estableix a l’empara del que 

preveu el capítol II del Títol IX relatiu a les relacions administratives, de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
25.2. La jurisdicció competent per resoldre qüestions litigioses derivades del present 

conveni diferents del desnonament és la jurisdicció contenciosa i administrativa, 
acordant les parts la submissió expressa als jutjats i tribunals de Barcelona. 

 
Vint-i-sisè.- Requeriment previ a la via jurisdiccional 
 
Les parts s’obliguen, prèviament a la interposició de l’acció corresponent en via judicial, a 
requerir i concedir el termini d’un mes des de la notificació, a l’altra part, per tal que derogui 
la disposició, anul·li o revoqui l’acte o faci cessar o modifiqui l’actuació material, o inactivitat 
que contravingui el present conveni. 
 
I en prova de conformitat signen les parts el present conveni, que s’estén per triplicat 
exemplar i a un sol efecte, a la data i lloc esmentats.” 

 
Sisè.- SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es 
publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per tal que puguin presentar-
se les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
Setè.- DECLARAR que, en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini 
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords, 
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Vuitè.- FACULTAR al diputat delegat de l’Àrea de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona o l’òrgan unipersonal de la corporació que ostenti 
competències en matèria de patrimoni, en els àmbits de relació amb la ciutat de 
Barcelona, edificació i logística, per la signatura del conveni i per adoptar els actes 
d’execució, gestió i extinció que en relació amb aquest conveni s’escaiguin.  
 
Novè.- DETERMINAR que la cessió de l’ús, a efectes comptables, es realitza d’acord 
amb el que s’estableix a la norma de reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció de 
comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial, d’acord amb 
les dades de l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona que s’adjunten com 
Annex, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de 
mecanització de l’operació a l’Inventari. 
 
Desè.- NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 
La presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo votará favorablemente la cesión 
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de uso de estas instalaciones en favor de la Generalitat, pero sí que queríamos 
solicitar al equipo de gobierno que, independientemente de que el cesionario sea la 
misma institución en todos los casos, en el futuro, cuando la cesión sólo sea a título 
gratuito, se separen las cesiones en virtud del uso final que van a tener las 
instalaciones porque, en el caso concreto que nos ocupa hoy, tenemos instalaciones 
que se van a utilizar como centro de enseñanza y otras que van destinadas a una 
sociedad mercantil. Por lo tanto, agradeceríamos que, en el futuro, se pudiera votar de 
forma diferenciada.”  
 
Intervé a continuació el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i 
Relacions amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), qui diu: Només per 
aclarir. No és que vagin destinades a una societat mercantil, al contrari, precisament la 
societat mercantil se’n va de l’espai que cedim, i el que donem a la societat mercantil, 
en aquest cas INTRACATALÒNIA, que és l’agència catalana de notícies, és un 
termini, fins a l’agost de 2017, perquè abandoni les instal·lacions. M’explico? És a dir, 
això és una operació per poder fer que l’Institut creixi i, per tant, hem hagut de 
recompondre algunes peces i un espai que estava ocupat per l’ACN, suposo que es 
refereix a la societat mercantil que vostè diu, que és INTRACATALÒNIA, un espai 
ocupat en precari el cedim a l’Institut per créixer i donem un termini, fins a l’agost de 
2017, a aquesta entitat perquè abandoni les instal·lacions. En qualsevol cas, aquesta 
és una cessió que es fa al sector públic, per a l’Institut i per a l’ampliació del centre 
educatiu. 
 
De nou intervé el senyor Tovar (C’s), qui diu: “Gracias por la aclaración pero, en 
definitiva, lo que estamos haciendo es prorrogar la cesión de uso a la sociedad 
mercantil hasta agosto.”  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Amb l’advertiment que, evidentment, no 
pot continuar allà perquè l’ús que se li vol donar és un ús educatiu públic i, per tant, per 
això signem l’acord el Consorci, l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. Entenem que fem un servei públic a la ciutat de 
Barcelona.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels 
Grups  Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a 
favor i 6 abstencions. 
 
Intervenció General 
 

5.- Dictamen de data 29 de novembre de 2016, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la modificació de l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, i sotmetre l’expedient a informació pública.  
 
“Fets  
 
Per acord plenari de data 30 d’octubre de 2008 s’aprovà inicialment l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Barcelona, i transcorregut el període 
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d’informació pública sense que s’haguessin presentat al·legacions ni reclamacions, 
l’acord d’aprovació inicial esdevingué definitiu, publicant-se el corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 13 de data 15 de gener de 2009. 
 
Transcorreguts més de set anys des de la seva entrada en vigor, cal procedir a una 
revisió i actualització del seu redactat per tal d’adaptar-lo a les modificacions de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions aprovades per diverses normes, 
i en especial per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, en tot allò que fa referència a la 
publicitat de les convocatòries i de les concessions de subvencions mitjançant la Base 
de Dades Nacional de Subvencions en la seva condició de Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions. 
 
Així mateix, cal procedir a una adaptació de la vigent Ordenança general de 
subvencions a les noves exigències contingudes a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Finalment, resulta convenient aprofitar aquest procés, per procedir a una revisió del 
seu redactat per adequar-lo amb més precisió a les actuals especificitats 
procedimentals i organitzatives de caràcter intern. 
 
Pel que fa al tràmit de consulta pública prèvia previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal 
afirmar que concorren en el cas concret els supòsits de dispensa previstos al punt 
quart d’aquest article com són el fet que la proposta no té impacte en l’activitat 
econòmica, no imposa obligacions rellevants als seus destinataris i regula aspectes 
parcials d’una matèria com és el règim jurídic de les subvencions. 
 
La proposta de modificació de l’Ordenança general de subvencions té com a finalitat 
principal mantenir-la degudament actualitzada i adaptada a les normes estatals i 
autonòmiques de rang legal i reglamentari vigents reguladores de les subvencions 
públiques. A més, té un caràcter merament procedimental administratiu, no estableix 
noves regulacions més enllà de les que ja es troben previstes a l’ordenament jurídic ni 
imposa noves càrregues administratives als seus destinataris. Així mateix, aquesta 
actualització és necessària, respon a un imperatiu legal i no admet solucions 
alternatives. 
 
En compliment d’allò previst a l’article 129.5 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú, i l’article 10.1.d) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha 
confeccionat la corresponent memòria justificativa de la proposta de modificació de 
l’Ordenança general de subvencions on, entre d’altres extrems, es motiven l’oportunitat 
del projecte, els objectius perseguits i el contingut i estructura de la proposta.  
 
Per decret de 3 de novembre de la presidenta de la Diputació es va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la redacció de la modificació de l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació, i la constitució de la Comissió d’estudi encarregada de la seva 
redacció, d’acord amb el que preveu l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

La Comissió d’estudi es va reunir en data 10 de novembre de 2016 per valorar la 
proposta elaborada per la Intervenció general. Els seus membres van fer diversos 
suggeriments que van ser incorporats al text de la proposta, i es va acordar donar-ne 
trasllat als diferents grups polítics corporatius per tal que fessin les propostes que 
creguessin oportunes. Finalitzat el termini habilitat a l’efecte, no es va rebre cap 
proposta per part dels grups polítics corporatius. 
 
La Comissió d’estudi, reunida en data 28 de novembre, va donar la seva conformitat al 
text final i va proposar que per part de la Presidenta fos elevat al Ple per a la seva 
aprovació. 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la potestat reglamentària atribuïda als ens locals dins l’esfera de les seves 
competències, d’acord amb l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i a l’article 8.1.a), del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret Llei 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Vist que d’acord amb l’article 49 de la Llei reguladora de les bases del règim local, 
l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 63 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, correspon al 
Ple l’aprovació inicial de les ordenances locals, establint un període d’informació 
pública i audiència als interessats per un termini màxim de 30 dies per la presentació 
de reclamacions i al·legacions. 
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
presidenta de la Diputació que elevi al Ple, previ l’informe 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 l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona que s’acompanya com a Annex. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta 
dies hàbils, per tal que es puguin presentar reclamacions i al·legacions, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Tercer.- PUBLICAR les referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la 
seu electrònica de la corporació. 
 
Quart.- DETERMINAR que, en el cas que un cop transcorregut l’esmentat termini no 
s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació de l’Ordenança general de subvencions esdevindrà definitiu. 
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Cinquè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i del text íntegre de 
l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de 
15 dies des la seva aprovació definitiva, en compliment d’allò que disposa l’article 65.3 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 
 
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i 
el text íntegre de l’Ordenança, un cop acomplerts els tràmits anteriors. 
 

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 
DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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PREÀMBUL 
 
L’activitat de foment és una modalitat d’actuació administrativa que en l’àmbit de les 
administracions locals catalanes té el suport legal en els articles 239 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i en el títol III del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La finalitat d'aquesta activitat és promoure i orientar el comportament dels administrats respecte 
a la realització d’actuacions que satisfan interessos públics generals, entre les manifestacions 
més significatives de la qual hi ha la concessió de subvencions, fet que a la Diputació de 
Barcelona pren una especial rellevància ateses les funcions cooperadores que, com a 
administració territorial, li atribueix l’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
La forma i el procediment de concessió de les subvencions són regulats a la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i al Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, sens perjudici de les especialitats aplicables a Catalunya 
derivades de la regulació de les subvencions continguda al Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
En clau interna i en compliment del que preveu la Llei general de subvencions la Diputació de 
Barcelona es va dotar d’una Ordenança general de subvencions l’any 2004, que posteriorment 
va ser substituïda per una de nova l’any 2008 amb l’objecte d’adaptar-la a les regulacions 
contingudes al Reglament de l’any 2006. 
 
Durant els més de set anys de vigència, aquesta norma ha provat amb escreix la seva 
funcionalitat i s’ha mostrat com un instrument molt important a l'hora de cohesionar uns 
procediments harmònics, unificats i coherents que, amb plena subjecció a l’ordenament estatal 
i autonòmic en la matèria, s'havien d'adaptar a les peculiaritats de l’organització interna de la 
corporació.  
 
Això no obstant, tres són els factors bàsics que fan necessària l’aprovació d’una nova 
ordenança. D’una banda, els lògics canvis en els marcs interns produïts amb el pas del temps, 
derivats de processos evolutius de millora contínua de l’eficàcia i l’eficiència dels procediments 
administratius. D’altra banda, la conveniència d’introduir a la norma mecanismes correctors 
d’aquells aspectes de la gestió de les subvencions que s’han mostrat millorables en base a les 
evidències obtingudes de les actuacions de control financer efectuades per la Intervenció 
General. I finalment, la necessitat d’incorporar en aquesta norma importants modificacions en el 
règim jurídic estatal de les subvencions. 
 
En l'esfera dels canvis normatius, cal destacar que a partir de l’1 de gener de 2016 va entrar en 
vigor la modificació de la Llei general de subvencions promoguda per la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que 
modifica profundament els mecanismes de publicitat de subvencions mitjançant la configuració 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, i que, òbviament, té un impacte directe en la tramitació dels expedients de 
concessió de subvencions per concurrència competitiva o per concessió directa. 
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D’altra banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern ha introduït noves obligacions i deures dels beneficiaris de subvencions, 
que cal incorporar a l’ordenança. 
 
Finalment, en aquest àmbit també cal esmentar la recent entrada en vigor de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Cal remarcar que la modificació d’aquesta ordenança s’aprova en compliment del que preveu 
l’article 17.2 de la Llei general de subvencions i d’acord amb el procediment general de l’article 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, configurant-se 
explícitament com a bases reguladores generals de totes les subvencions que tramiti aquesta 
corporació. 
 

Títol I. Disposicions Generals 
 
Article 1. Objecte  
 
La present ordenança té per objecte el desenvolupament de les bases reguladores generals 
que s’han d'aplicar en els procediments de concessió de subvencions que tramiti la Diputació 
de Barcelona, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant, LGS) i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant, RLGS). 
 
Aquesta ordenança també és d’aplicació als ens inclosos a l'article 3.  
 
Article 2. Concepte de subvenció 
 
1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària 
efectuada a favor de persones públiques o privades que compleixi els requisits següents: 

 
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 

projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, efectuats o 
per efectuar, o la concurrència d’una situació, i el beneficiari ha de complir les 
obligacions materials i formals que se’n derivin. 

 
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment 

d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o la promoció d’una finalitat pública. 
 
2. També tenen la consideració de subvenció els lliuraments de béns, drets o serveis que, 
havent estat adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, siguin avaluables 
econòmicament i compleixin els requisits previstos en els apartats a), b) i c) del punt anterior. 
 
Les subvencions en espècie queden subjectes a aquesta ordenança en tot allò que els sigui 
d’aplicació atenent la seva naturalesa. 
 
3. Els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvencions. 
 

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu 
 

Aquesta ordenança és d’aplicació a les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 
els seus organismes autònoms i la resta d’entitats del sector públic de la corporació que 
voluntàriament s’hi adhereixin. 
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Els organismes autònoms i els altres ens dependents de la Diputació poden atorgar 
subvencions si ho preveuen els seus estatuts; altrament, cal que ho autoritzi el Ple de la 
Diputació. 
 
Article 4. Supòsits exclosos 
 
1. Aquesta ordenança no és d’aplicació en els casos següents: 

 
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable. 

 
b) Cessions d’ús de béns immobles a entitats públiques, les quals es regeixen per la 

normativa reguladora del règim patrimonial dels ens públics. 
 

c) Premis atorgats sense la sol·licitud prèvia del beneficiari. 
 

d) Ajuts o auxilis per a atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de 
caràcter social, sempre que se'n justifiqui la urgència i la inajornabilitat. 

 
e) Subvencions concedides per altres administracions en les quals la Diputació actuï com a 

simple intermediari. 
 

f) Aportacions de la Diputació de Barcelona destinades a finançar globalment les activitats 
dels ens receptors, consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions, etc., en els 
quals està representada la Diputació i als quals fa aportacions econòmiques per a  
finançar els seus pressupostos. 

 
g) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què es refereix 

la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
h) Ajuts econòmics als grups polítics representats a la corporació. 

 
i) Quotes abonades a entitats de caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus que 

sigui, constituïdes en qualsevol àmbit geogràfic, a les quals la Diputació de Barcelona 
està associada.  

 
j) Beques de col·laboració en pràctiques concedides a estudiants i llicenciats per tal de 

completar la seva formació teoricopràctica, les quals s'han de regir per la normativa 
específica aprovada a aquest efecte. 

 
2. La present ordenança només té caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa 

específica, en els casos següents: 
 

a) Pla Xarxa de Governs Locals, o qualsevol altre de naturalesa anàloga, que integri plans 
o instruments que tinguin per objecte el desenvolupament de funcions d’assistència i 
cooperació municipals, els quals es regeixen pels seus reglaments i protocols, d’acord 
amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la LGS. 

 
b) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres administracions 

públiques, que s'han de regir en primer lloc per la normativa o les condicions establertes 
per l’Administració que financiï, totalment o parcialment, la subvenció. 

 
c) Subvencions corresponents al Programa de crèdit local. 
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d) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que s'han de regir en primer lloc per 

aquesta norma. 
 

Article 5. Règim jurídic 
 
El marc legal pel qual s'han de regir les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona 
està constituït per: 

 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
b) El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

general de subvencions.  
 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’Administració local: 
 

- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (en endavant, LRBRL). 

- Els articles 40, 189.2. i 214.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, 
TRLRHL). 

 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
 

- Els articles 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

- Els articles del 118 al 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

- Els articles 15 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

 
e) La normativa europea: 
 

- Tractat Constitutiu de la Unió Europea. 

- Els articles del 87 al 89 del Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es 
regula el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels 
projectes de les administracions o ens públics que es proposin establir, concedir o 
modificar ajuts interns. 

- Les disposicions concordants. 
 
f) La normativa interna: 
 

- Aquesta Ordenança general de subvencions. 

- El Reglament orgànic.  

- Les Bases d’execució del pressupost.  

- La normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de 
la Diputació vigent en el moment de la concessió.  

- Les Instruccions de gestió i justificació de subvencions. 
 
g) La resta de disposicions legals o reglamentàries que siguin d’aplicació. 
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Títol II. Disposicions Comunes 
 
Article 6. Principis generals 
 
1. La gestió de les subvencions a què es refereix la present ordenança s'ha d'efectuar d’acord 

amb els principis següents: 
 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 
 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats. 
 
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 

 
2. Així mateix, s'ha de vetllar pel compliment dels principis recollits al codi de conducta de la 

Diputació de Barcelona, elaborat a l’empara de l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també de totes 
les obligacions que aquesta norma conté. 

 
Article 7. Pla estratègic de subvencions 
 
1. El Pla estratègic de subvencions és un instrument de planificació de les polítiques 

públiques que tinguin per objecte el foment d’activitats d’utilitat pública o interès social o de 
promoció de finalitats públiques. 

 
2. Aquest pla, que ha de ser aprovat pel Ple de la Diputació, ha de concretar els objectius 

estratègics, el termini necessari per a dur-lo a terme, els costos possibles i les seves fonts 
de finançament, que en tot cas s'han de supeditar al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària que s’apliquen al Pressupost general de la corporació. 

 
3. El Pla estratègic de subvencions s’aprova conjuntament amb el Pressupost de la Diputació 

de Barcelona, i pot ser objecte de revisió, modificació o actualització per part del Ple de la 
corporació. 

 
Article 8. Caràcter de les subvencions 
 
1. Les subvencions regulades per la present ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors (llevat que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses 
plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent. 

 
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general al qual es 

condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament 
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió. 
 

3. En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona i les entitats del seu sector públic incloses en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança, estan exemptes de qualsevol responsabilitat civil, 
mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades 
les persones o entitats subvencionades. 
 

Article 9. Quantia de les subvencions i compatibilitat amb altres ingressos 
 
1. L’import de la subvenció és el resultant de l'aplicació dels criteris per a la seva determinació 

previstos als instruments reguladors corresponents. 
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2. Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50% del cost de l’activitat a què 
s’apliquin. En els casos en què s’ultrapassi aquest límit, se n'ha de justificar la necessitat a 
l’expedient. 
 

3. Les subvencions atorgades poden ser compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos 
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o 
privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, en els termes que 
determinin els seus instruments reguladors. 
 

4. L’import de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en cap cas pot ser de tal 
quantia que, aïlladament o conjuntament amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos, superi el cost de l’obra o de l’activitat subvencionada. 

 
Article 10. Concepte de beneficiari 
 
1. Tenen la condició de beneficiari d’una subvenció les persones físiques i jurídiques i les 

entitats públiques o privades que han de fer l’activitat que fonamenta l'atorgament de la 
subvenció, o que estan en la situació que en legitima la concessió. 
 

2. En el cas de les persones jurídiques, també tenen aquesta condició els membres associats 
del beneficiari que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que 
fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del beneficiari. 

 
3. També poden tenir la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o 

jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat 
econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que duen a terme els projectes, 
les activitats o els comportaments o que es troben en la situació que motiva la concessió de 
la subvenció. 
 
En aquest cas, s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud i a la resolució de 
concessió els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació, així com també 
l’import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascú, els quals tenen la consideració de 
beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de 
l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, 
corresponen a l’agrupació. 

 
Article 11. Requisits exigibles als beneficiaris 
 
1. No poden tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en què concorrin alguna de 

les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden accedir a la 
condició de beneficiari les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la LGS, quan concorri 
alguna d’aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus membres.  

 
La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació 
d’una declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció. 

 
2. Les persones jurídiques han d’estar inscrites en els registres oficials corresponents.  

 
Article 12. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris: 
 
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 
2. Justificar davant l’òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions 

exigides, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la 
concessió. 

 
3. Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
4. No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb la Diputació de Barcelona. 
 
5. Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació 

mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també de tots els 
estats comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la 
concessió. 

 
6. Difondre que l’activitat ha estat subvencianda per la Diputació de Barcelona. 
 
7. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del centre gestor concedent, així com també a 

qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que efectuï la Intervenció 
General de la Diputació de Barcelona i, si escau, a qualsevol altra comprovació que puguin 
dur a terme els òrgans de control competents. En el transcurs de totes aquestes 
actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la informació que els sigui 
requerida. 

 
8. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 

documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
9. Adequar l'activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 

compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. 
 
10. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos al 

títol XII d’aquesta ordenança. 
 

Article 13. Entitats col·laboradores 
 
1. Poden seleccionar-se entitats col·laboradores que, actuant en nom i per compte de la 

Diputació de Barcelona a tots els efectes relacionats amb la subvenció, lliurin i distribueixin 
els fons públics als beneficiaris o col·laborin en la gestió de la subvenció sense que es 
produeixi la prèvia entrega i distribució dels fons rebuts. 
 

2. Poden ser entitats col·laboradores les descrites en l’article 12 de la LGS, que no incorrin 
en cap causa de les previstes a l’article 13 de la LGS i que compleixin les condicions de 
solvència i eficàcia que s’estableixin. 

 
3. L’acord de col·laboració s'ha de formalitzar segons els requeriments recollits a l’article 16 

de la LGS. 
 

4. Les obligacions de les entitats col·laboradores són les recollides a l’article 15 de la LGS. 

 
Article 14. Règim de garanties 
 
1. Llevat que els instruments reguladors de la subvenció prevegin el contrari, es poden exigir 

garanties en els casos següents: 
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a) En els procediments de selecció d’entitats col·laboradores. 
 

b) Quan es prevegi la possibilitat de realitzar pagaments a compte o avançats. 
 

c) Quan es consideri necessari per a assegurar el compliment dels compromisos 
assumits per beneficiaris i entitats col·laboradores. 

 
d) En les subvencions concedides a beneficiaris el domicili dels quals es trobi fora del 

territori nacional i no hi tinguin un establiment permanent. 
 

2. Amb caràcter general, llevat que es prevegi una altra cosa en els instruments reguladors de 
la concessió, queden exonerats de la constitució de garanties: 
 

a) Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i les 
societats mercantils i fundacions del sector públic local. 
 

b) Els beneficiaris de subvencions concedides per un import inferior a 3.000 euros, 
llevat dels beneficiaris inclosos a l’apartat 1.d) d’aquest article. 
 

c) Les entitats que, per llei, estiguin exemptes de presentar caucions, fiances o 
dipòsits davant les administracions públiques o els seus organismes i entitats 
vinculades o dependents. 
 

d) Les entitats no lucratives, i també les seves federacions, confederacions o 
agrupacions, que desenvolupin projectes o programes d’acció social i cooperació 
internacional. 

 
3. La constitució, execució i cancel·lació de garanties es regeix pels articles del 42 al 54 del 

RLGS. 
 

Títol III. Finalitats de les Subvencions 
 
Article 15. Finalitats de les subvencions 
 
1. Les subvencions han de finançar obres o activitats d’interès públic o social en el marc 

competencial de la Diputació de Barcelona, amb preferència dins de les línies d’actuació 
previstes per al compliment dels objectius estratègics del Pla d’actuació del mandat. 
 

2. Les subvencions es poden destinar al finançament d’obres o actuacions que coadjuvin a 
serveis de competència de la Diputació de Barcelona, que responguin a necessitats socials 
o que fomentin els interessos generals. Han de tenir, entre d’altres, les finalitats següents: 

 
a) La protecció i conservació del medi ambient i els espais naturals.  

 
b) La millora de les infraestructures de serveis i equipaments públics, l’urbanisme i 

l’habitatge. 
 

c) El desenvolupament econòmic general en l'àmbit del turisme; el comerç, les empreses, 
els emprenedors, i el foment de l’ocupació. 

 
d) L’impuls de la cultura, biblioteques, museus, patrimoni cultural, arxius, arts escèniques.  

 
e) La millora de l’educació en tots els seus àmbits i la pràctica de l’esport. 
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f) L’atenció social a les persones grans, amb discapacitats, amb malalties mentals i als 
que pateixen qualsevol situació de dependència així com a les seves famílies 
cuidadores. 

 
g) La lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la prevenció de les drogodependències i 

l’atenció a la infància i adolescència en risc.  
 

h) L’impuls de la igualtat i la participació ciutadana, polítiques de joventut, convivència i no 
discriminació. 

 
i) Les polítiques de consum i promoció i protecció de la salut pública. 

 
j) Per raons de solidaritat, l'ajuda a països o zones deprimides o per remeiar calamitats 

públiques, encara que sigui fora de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. 
 

3. Amb caràcter excepcional, es poden concedir subvencions destinades a finançar totalment 
o parcialment, amb caràcter indiferenciat, la totalitat o una part de l’activitat de l’entitat 
beneficiària, quan no sigui possible referenciar la subvenció a una activitat concreta, tot 
justificant-ho a l’acte de concessió . 

 
4. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 

es consideren nul·les. 
 

Títol IV. Procediments de Concessió 
 
Article 16. Procediments  
 
1. Les subvencions regulades en aquesta ordenança es poden concedir mitjançant 

concurrència competitiva o, excepcionalment, de forma directa. 
 
2. La concurrència competitiva és el procediment ordinari de concessió de les subvencions. 

 
3. Les subvencions poden atorgar-se directament no sent preceptives ni la concurrència 

competitiva ni la publicitat en els casos següents: 
 

a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de la 
Diputació de Barcelona o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple. 

 
Es considera que una subvenció està consignada nominativament en el Pressupost 
general quan el nom del beneficiari figura en una aplicació inclosa en el pressupost 
inicial o en modificacions posteriors aprovades pel Ple. El crèdit disponible d’aquesta 
aplicació pressupostària és l’import màxim de la subvenció a concedir. 

 
b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals està imposada a l’Administració per 

una norma de rang legal. 
 

c) Altres subvencions per a les quals s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres de degudament justificades, que en dificultin la convocatòria pública 
mitjançant concurrència competitiva. 
 

d) Les que siguin conseqüència d’un instrument aprovat amb caràcter general o d’un acte, 
contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència. 
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4. En el cas que es vulgui promoure la concurrència entre potencials beneficiaris però es 
justifiqui la conveniència de no establir competitivitat entre les sol·licituds respectives, es 
poden aprovar convocatòries públiques que prevegin la posterior concessió directa de 
subvencions en els termes previstos al títol VII d’aquesta ordenança. 
 

5. La tramitació dels procediments de concessió esmentats en qualsevol de les seves fases, 
haurà de fer-se utilitzant mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, habilitats a l’efecte, 
sempre que en els corresponents instruments reguladors s’estableixi la seva admissibilitat. 

 
Títol V. Procediment de Concurrència Competitiva 

 
Article 17. Inici del procediment 
 
Per tal de donar compliment al que disposa l’article 17.2 de la LGS, aquesta Ordenança 
general de subvencions té el caràcter de base reguladora general a tots els efectes i resulta 
aplicable a tots els procediments de concessió de subvencions atorgades per concurrència 
competitiva. 
 
El procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva s’inicia 
sempre d’ofici amb l’aprovació prèvia de la convocatòria que ha de regir la concessió de les 
subvencions.   
 
Article 18. Bases reguladores específiques 
 
Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva, i amb 
l’objecte de dotar d’una major concreció el marc normatiu aplicable a un procediment, s’han 
d’elaborar les corresponents bases específiques, d’acord amb allò que preveu l’article 23.2.a) 
de la LGS, les quals s'han d'aprovar conjuntament amb la convocatòria de subvencions. 

 
Article 19. Convocatòria 
 
1. La convocatòria, que ha d'incorporar les bases reguladores específiques recollides en 

l’article anterior, ha de tenir necessàriament el contingut següent: 
 

a) Indicació de l’aprovació de l’Ordenança general de subvencions i el diari oficial on s’ha 
publicat. 

 
b) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació o aplicacions pressupostàries on 

s’imputa l’import de la subvenció. 

 
c) Quantia addicional a què fa referència l’article 58.2 del RLGS, si escau. 

 
d) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

 
e) Indicació que la concessió s’efectua per concurrència competitiva. 

 
f) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los, així com també el 

termini i la forma en què els beneficiaris han de presentar les sol·licituds.  
 

g) Criteris de valoració de les sol·licituds i, si escau, ponderació d'aquests criteris. 
 

h) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a determinar-la.  
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i) Composició de l’òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió. 

 
j) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada, d’entre les 

previstes a l’article 39 d’aquesta ordenança.  
 

En el cas de justificació per mòduls, cal indicar la unitat física de mesura de l’activitat i 
l’import unitari del mòdul.  
 
En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, 
cal determinar l’abast de la revisió a efectuar per l’auditor i manifestar expressament si 
les despeses de l’auditor es consideren subvencionables i fins a quin límit. 

 
k) Mesures de garantia que es consideri necessari constituir, mitjans per a constituir-la i 

procediment de cancel·lació, llevat que se'n justifiqui la improcedència. 
 

l) Forma de pagament i, si és procedent, possibilitat d’efectuar pagaments avançats i/o a 
compte. 

 
m) Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució. 

 
n) Possibilitat, o no, de compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos amb la mateixa 

finalitat. 
 

o) Termini de resolució i notificació, que no ha d’excedir dels tres mesos des de la 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 
 

p) Mitjans de notificació o publicació. 
 

q) Possibilitat de reformulació de sol·licituds, si s’escau. 
 

r) Recursos contra la resolució. 
 

s) Mesures de difusió que ha d’adoptar el beneficiari per donar publicitat del finançament 
per part de la Diputació de l'activitat subvencionada. 

 
2. L’extracte de la convocatòria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com també a la 
Seu electrònica. 

 
Article 20. Criteris de valoració 
 
1. En relació amb el que disposa el punt 1.g) de l’article anterior, les convocatòries han de 

concretar els criteris de valoració de les sol·licituds, i no se'n poden utilitzar d'altres que els 
previstos expressament. 

 
2. Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a l’objecte de la subvenció. Així 

mateix, han d'indicar la puntuació atribuïda. Quan per raons justificades no sigui possible 
atribuir una puntuació a cada criteri, s'ha de considerar que tots tenen el mateix pes relatiu 
en la valoració de les sol·licituds.  
 

3. En el cas que el procediment de valoració s’articuli en fases, s’ha d'indicar en quines fases 
s’aniran aplicant els diferents criteris, així com també el llindar mínim de puntuació exigit al 
sol·licitant per a continuar en el procés de valoració. 
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4. Les subvencions s’han d'atorgar als sol·licitants que obtinguin la millor valoració d’entre els 

que hagin acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiaris, tot i que 
també es pot establir un llindar mínim de puntuació.  

 
Article 21. Sol·licituds 
 
1. Per a la concessió de subvencions cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en la 

qual s’ha de fer constar el següent: 
 

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa. Cal aportar còpia 
del DNI i, en cas d’actuar en nom d’una altra persona física o jurídica, ha d'acreditar la 
representació legal o els poders atorgats. 

 
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari. Cal adjuntar: 

 

- Les persones físiques, còpia del DNI. 

- Les persones jurídiques, els documents següents: 
 

c) Còpia de l’escriptura o document de constitució, dels estatuts o acta fundacional de la 
societat o entitat en què han de constar les normes que en regulen l'activitat, 
degudament inscrits en el registre corresponent. 

 
d) Còpia del NIF de la societat o entitat. 

 
e) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. Si l’objecte de la subvenció sol·licitada és 

el finançament general indiferenciat de les activitats del beneficiari, s’ha d'adjuntar una 
memòria de les activitats a realitzar al llarg de l’any per al qual se sol·licita la subvenció 
i se n'ha de justificar la seva necessitat. 

 
f) Pressupost total de l’objecte de la subvenció amb indicació del detall desglossat per 

partides dels ingressos i les despeses previstes en l'execució.  
 

g) Indicació de si la destinació final de la subvenció és transferir-la totalment o parcialment 
a un altre ens o entitat. 

 
h) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts o sol·licitats per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar a la Diputació de Barcelona les que s’obtinguin en el 
futur. 

 
i) Compromís de complir les condicions de la subvenció. 

 
j) Documentació acreditativa dels requisits específics exigits. 

 
k) Dades del compte bancari al qual, si l’activitat proposada és subvencionada, s'ha de 

transferir l’import de la subvenció. 
 

l) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb la Diputació de Barcelona. 
 

m) Declaració responsable conforme l’activitat a executar no suposa contacte habitual amb 
menors i, en cas contrari, que es disposa dels corresponents certificats legalment 
establerts per a acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat 
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condemnades amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexuals. 

 
n) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o 

administració, en cas que els sol·licitants siguin  persones jurídiques i no 
administracions públiques, per tal que, si són beneficiàries d’una subvenció d’import 
superior a 10.000 €, la Diputació les faci públiques de conformitat amb la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
2. La documentació que ja estigui en poder de la Diputació es considera presentada, sempre 

que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant. 
 
3. Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la 

informació que contenen, es pot donar als sol·licitants un termini, que no pot excedir de deu 
dies hàbils, per a solucionar els defectes o omissions o per a ampliar la informació. El 
termini ha de ser el mateix per a tots els sol·licitants. 
 

4. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant per tal 
que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant 
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions 
previstes a l’article 45 d’aquesta ordenança. 

 
Article 22.  Instrucció  
 
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través de 

dos òrgans: l’òrgan instructor i l’òrgan col·legiat. 
 
2. La condició d’òrgan instructor correspon al centre gestor que promou la convocatòria. 

 
Aquest òrgan verifica el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris, i efectua una preavaluació que 
determina les sol·licituds que passen a la fase d’avaluació. Així mateix, avalua les 
sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria i n'estableix la 
corresponent puntuació.  
 
El resultat d’aquesta avaluació es materialitza en un informe, que es remet a l’òrgan 
col·legiat, en el qual consten: 
 

a) Les sol·licituds presentades, amb la indicació de les no admeses. 
b) La puntuació atorgada a cada sol·licitud admesa. 
c) L’ordre de les sol·licituds de conformitat amb la puntuació aconseguida. 
d) La quantia individual de les subvencions proposades. 
e) Les sol·licituds desestimades, amb l'especificació dels motius. 

 
3. L’òrgan col·legiat està integrat per un nombre senar de membres polítics i tècnics, que 

estableix la convocatòria, i el presideix el president delegat de l'àrea que tingui la 
competència material per a atorgar la subvenció o la persona que el substitueixi. En 
qualsevol cas, n'ha de formar part un representant de la Presidència de la Diputació. 

 
L’òrgan col·legiat examina la valoració efectuada per l’òrgan instructor i, si escau, proposa 
les esmenes oportunes. La seva tasca es formalitza en una acta, en què concreta el 
resultat de la valoració efectuada. 
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Article 23. Resolució 
 
1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de l’òrgan col·legiat en què aquest 

emet un informe favorable sobre la seva proposta, l’eleva a l’òrgan concedent perquè 
l'aprovi. 
 

2. No obstant això, si l’import de les subvencions proposades és inferior al sol·licitat, i sempre 
que la convocatòria ho prevegi, es pot instar el beneficiari que reformuli la sol·licitud a fi 
d'ajustar els compromisos i les obligacions a la subvenció atorgable, tot això d’acord amb el 
procediment previst a les Instruccions de gestió i justificació de subvencions.  
 

3. En tots els casos, la resolució de concessió ha de contenir la relació de beneficiaris, 
l’activitat subvencionada, l’import concedit, així com també les sol·licituds desestimades 
amb la indicació del motiu de desestimació. 
 

4. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en un termini de tres 
mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 
5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la 

convocatòria. 
 
Article 24. Acceptació 
 
1. Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la 

subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyali la 
convocatòria. 

 
2. Si el beneficiari no presenta l'acceptació de la subvenció en el termini establert o hi formula 

reserves, la Diputació de Barcelona pot optar, discrecionalment, entre concedir un nou 
termini per a l’acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció. 

 
3. Es pot preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui efectuada tàcitament, si en el 

termini previst a la convocatòria des de la notificació de la concessió el beneficiari no 
manifesta expressament les seves objeccions.  

 
4. En el cas de subvencions formalitzades mitjançant un conveni, l’acceptació s’entén que 

s'efectua amb la signatura del conveni per part del beneficiari. 
 
5. Les subvencions no formalitzades amb un conveni i aquelles en què s’hagin d’efectuar 

pagaments anticipats sempre requereixen una acceptació expressa. 
 
Article 25.  Modificacions de la resolució de concessió 
 
1. Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 

l’activitat subvencionada, es pot modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import, 
l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, sempre que s’hagi produït una alteració 
en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els 
interessos de tercers.  

 
2. Així mateix, quan es consideri oportú, es pot concedir una pròrroga del termini de 

presentació de les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, la qual s’ha 
d’aprovar abans de la finalització del termini inicial. 
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3. Les pròrrogues del termini de justificació que eventualment puguin concedir-se no poden 
superar la meitat del termini inicial.  

 
4. En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici, és necessari efectuar el tràmit 

d’audiència prèvia del beneficiari durant un període de deu dies. 
 
5. Totes les modificacions substancials han de ser objecte de publicitat pels mateixos mitjans 

utilitzats per a la concessió inicial. 
 

Títol VI. Procediment de Concessió Directa 
 
Article 26. Concessió directa 
 
1. La concessió directa és una forma excepcional d’atorgament de subvencions a la qual 

únicament es pot recórrer en algun dels supòsits especificats a l’article 16.3 d’aquesta 
ordenança. 
 

2. La concurrència del supòsit previst a l’apartat 16.3.c) d’aquesta ordenança relatiu a les 
subvencions atorgades per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres de 
degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública mitjançant concurrència 
competitiva, s'ha d’acreditar amb un informe tècnic específic que motivi suficientment les 
circumstàncies del cas en concret. 
 
Aquest informe haurà de tenir el següent contingut mínim: 
 

a) Antecedents 
b) Objecte de la subvenció 
c) Compromisos assumits per la corporació 
d) Motivació de la concessió de la subvenció amb la justificació detallada de les 

raons que acrediten l’interès públic econòmic o humanitari. 
e) Raons que dificulten la concessió de la subvenció mitjançant convocatòria 

pública.  
 

3. No poden ser objecte de subvenció directa les actuacions que hagin concorregut o que 
haurien pogut concórrer a procediments subjectes a una convocatòria. 
 

Article 27. Bases reguladores específiques 
 
La resolució de concessió d’aquestes subvencions i, si escau, els convenis amb que 
s’instrumentin, ha d’establir les condicions i els compromisos aplicables, i té el caràcter de 
bases reguladores específiques de la concessió. 
 
Article 28. Sol·licitud 
 
1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, en els 

termes que preveu l’article 21 d’aquesta ordenança. 
 

2. El contingut i el tràmit d’esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa l’article 
21.3 d’aquesta ordenança. 
 

3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant per tal 
que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant 
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un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions 
previstes a l’article 45 d’aquesta ordenança. 
 

Article 29.  Resolució de concessió  
 
1. La resolució de concessió de la subvenció, independentment de si es formalitza o no amb 

un conveni, ha d'incorporar els aspectes següents: 
 

a) Justificació de la concurrència d’algun dels supòsits que habiliten la concessió directa 
de la subvenció. 

 
b) Termini d’execució de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. 
 
c) Termini per a justificar la subvenció.  

 
d) Forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat i de 

l’aplicació dels fons que es concedeixin, d’entre les que es preveuen a l’article 39 
d’aquesta ordenança. 

 
e) Possibilitat d’efectuar pagaments a compte i/o anticipats i, si escau, garanties que han 

d’aportar els beneficiaris. 
 
f) Indicació de la compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la 

mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o 
internacional.  

 
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini de tres 

mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució, dins d’aquest 
termini, té caràcter de desestimació. 
 

3. Perquè la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la 
subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyali la 
resolució de concessió. 

 
A aquests efectes, s'ha d'ajustar al que disposa l’article 24 d’aquesta ordenança. 

 
4. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que recull 

l’article 25 d’aquesta ordenança respecte al procediment de concessió per concurrència 
competitiva. 

 
Títol VII. Procediment de Concessió Directa amb Concurrència 

 
Article 30.  Concessió directa amb concurrència 
 
Aquest procediment és aplicable en els casos de línies subvencionadores en què es preveu 
l’existència d’una pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no 
establir competitivitat entre les sol·licituds en atenció a raons d’interès públic degudament 
motivades. 
 
Amb aquest procediment es dóna compliment als principis de publicitat, concurrència i 
objectivitat i, així mateix, s’elimina qualsevol discrecionalitat en l'atorgament. 
 
Article 31. Bases específiques 
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Per tal de dotar d’una major concreció el marc normatiu aplicable a un procediment de 
concessió directa de subvencions amb concurrència, s’han d'aprovar unes bases reguladores 
específiques, d’acord amb la possibilitat recollida a l’article 23.2.a) de la LGS. Aquestes bases 
reguladores s’han d'aprovar conjuntament amb la convocatòria de subvencions. 
 
Article 32.  Convocatòria 
 
1. La convocatòria, que incorpora les bases reguladores específiques recollides en l’article 

anterior, ha de tenir el contingut que preveu l’article 19 d’aquesta ordenança, llevat dels 
aspectes que per la naturalesa d’aquest procediment no siguin aplicables, i ha d'establir un 
termini de presentació de sol·licituds obert i prou ampli perquè no es concentrin en el 
temps.  
 

2. La convocatòria ha d'establir els requisits i les condicions que han de complir els 
sol·licitants, així com també els criteris de determinació de l’import a concedir, i ha de 
preveure que les subvencions s’atorguin de forma directa i successiva fins que s'esgoti el 
crèdit disponible. 
 

3. Els criteris d’atorgament que fixa la convocatòria han de permetre establir, no una prelació 
de sol·licituds, sinó un llindar de puntuació mínima a superar per tal de ser beneficiari i per 
tal de fixar l’import de la subvenció. 
 

4. L’extracte de la convocatòria s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com també a la 
Seu electrònica. 

 
Article 33. Sol·licitud 
 
1. Per a la concessió de la subvenció cal la prèvia sol·licitud del possible beneficiari en els 

termes que estableix l’article 21 d’aquesta ordenança. 
 
2. El contingut i el tràmit d’esmenes de la sol·licitud s'han d'ajustar al que disposa l’article 

21.3 d’aquesta ordenança. 
 
3. La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol·licitant per tal 

que, en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a 
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant 
un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions 
previstes a l’article 45 d’aquesta ordenança. 

 
Article 34. Instrucció 
 
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions es desenvolupa a través de 

l’òrgan instructor. 
 
2. La condició d’òrgan instructor correspon al centre gestor que promou la convocatòria. 

 
Aquest òrgan verifica el compliment de les condicions o requisits que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i, així mateix, avalua les sol·licituds 
d’acord amb els criteris de valoració establerts a la convocatòria, tot establint la 
corresponent puntuació i fixant l’import de la subvenció.  
 

Article 35. Resolució 
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1. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, eleva la proposta de concessió a l’òrgan 

concedent. 
 
2. La resolució es pot fer de forma individualitzada i successiva o de forma col·lectiva per a 

les sol·licituds rebudes durant un determinat període de temps. 
 

3. Aquestes resolucions han de contenir la identificació del beneficiari, l’activitat 
subvencionada, l’import concedit, així com també les sol·licituds desestimades amb la 
indicació del motiu de la desestimació. 
 

4. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en el termini de tres 
mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. 
 

5. No es poden atorgar subvencions per una quantia superior a la que determina la 
convocatòria. 
 

6. Perquè la subvenció sigui efectiva, el beneficiari ha d'acceptar, sense reserves, la 
subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i el termini que assenyala la 
resolució de la concessió, d’acord amb el que disposa l’article 24 d’aquesta ordenança. 

 
7. La resolució de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que recull 

l’article 25 d’aquesta ordenança respecte al procediment de concessió per concurrència 
competitiva. 
 

Títol VIII. Publicitat de les Subvencions i Transparència 
 
Article 36. Publicitat de les convocatòries i les concessions 
 
1. L’extracte de la convocatòria aprovada en el marc d’un procediment de concessió de 

subvencions per concurrència competitiva, i també l’aprovada en el marc d’un procediment 
de concessió directa de subvencions amb concurrència, ha de ser objecte de la 
corresponent publicitat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
2. La concessió de les subvencions és objecte de publicitat a través de la Base de Dades 

Nacional de Subvencions, la qual opera com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 

 
3. Mensualment s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions totes les 

subvencions concedides per qualsevol procediment, esmentant la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària a la qual s’imputa, el beneficiari, la quantitat concedida i l’objectiu o finalitat 
de la subvenció. Així mateix, també són objecte de comunicació les altres actuacions que 
afecten les subvencions concedides, com ara modificacions, pagaments, reintegraments i 
sancions, entre d’altres. 

 
4. La concurrència als processos de concessió de subvencions implica la manifestació tàcita 

del consentiment inequívoc al tractament i a la publicació de dades de caràcter personal en 
els termes establerts a l’apartat 1, d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, que n'aprova el Reglament de desenvolupament, tret que 
la convocatòria indiqui una altra cosa. 
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5. No s’han de publicar les subvencions concedides quan la publicació de les dades del 
beneficiari, per raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i la 
salvaguarda de l’honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut del 
que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, 
a la intimitat personal i a la pròpia imatge, o la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i al Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, que n'aprova el Reglament de desenvolupament, sempre que l’excepció a la 
publicitat assenyalada a l’apartat 2 s’hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció. 

 
Article 37. Transparència en l’activitat subvencional 
 
1. D’acord amb allò que preveu l’article 8.1.g) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Diputació de Barcelona està 
obligada a fer publica la informació relativa a les convocatòries i l’atorgament de 
subvencions i ajuts públics. 
 

2. En compliment d’aquesta obligació, la Diputació facilitarà mitjançant el seu Portal de 
transparència la informació exigida per l’article 15 d’aquesta Llei, i concretament: 

 
a) Les subvencions i ajuts que es té previst convocar durant l’exercici pressupostari, amb 

indicació del seu objecte o finalitat i els objectius d’utilitat pública o social que es 
pretenen assolir, mitjançant la publicació del Pla Estratègic de Subvencions.  
 

b) Les subvencions i ajuts públics atorgats amb indicació del seu import, objecte i 
beneficiaris, sigui quin sigui el seu procediment de concessió, i preservant la identitat 
dels beneficiaris en el cas de subvencions concedides per motius de vulnerabilitat 
social. 

 

c) La informació relativa al control financer de subvencions i els ajuts públics atorgats. 
 

d) La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut 
atorgats. 

 

3. La Diputació de Barcelona vetllarà per tal que la informació facilitada sigui veraç, objectiva, 
permanentment actualitzada, accessible, comprensible, ordenada de forma temàtica i 
consultable amb mitjans informàtics de formats fàcilment comprensibles. 
 

Títol IX. Gestió i Justificació de Subvencions 
 

Article 38. Consideracions prèvies 
 

1. Els beneficiaris estan obligats a justificar la realització de l’activitat per a la qual fou 
concedida la subvenció, així com també el compliment de la seva finalitat, les condicions 
imposades i els objectius previstos. 

 
2. La justificació de les subvencions ha de ser presentada pel beneficiari. 
 
3. La justificació de les subvencions per part del beneficiari ha de tenir l’estructura i l’abast que 

es determini en els instruments reguladors de la concessió i ha de correspondre a una de 
les modalitats descrites a l’article següent. 
 
En qualsevol cas, sempre ha d'incloure: 
 

a) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en els instruments reguladors de la concessió, amb indicació de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts.  
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b) Una memòria econòmica justificativa del cost total de les activitats realitzades amb 

el contingut previst als articles 72.2, 74.5, 75.2 i 78 del RLGS, segons la modalitat 
de justificació emprada d’entre les que es descriuen a l’article següent. 

 
4. S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 

amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat. 

 
5. La justificació s’ha de presentar dins del termini màxim previst als instruments reguladors de 

la concessió. 
 

Si transcorregut el termini establert el beneficiari no ha presentat la documentació 
justificativa, el centre gestor ha de requerir-lo per tal que la presenti en el termini 
improrrogable de quinze dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no la presenta, es pot 
revocar la subvenció amb reintegrament de les quantitats percebudes, si s’escau. 

 
Article 39.  Modalitats de justificacions 
 
1. Compte justificatiu amb l'aportació de justificants de la despesa, que ha d'incloure: 

 
1) La memòria econòmica del cost total de l’activitat, acompanyada dels justificants 

de les despeses incorporades a la relació i, si escau, de la documentació 
acreditativa del pagament. 
 

2) Els documents justificatius que s'han de presentar són factures, minutes o altres 
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa, prèviament determinats en els instruments reguladors de la 
concessió de la subvenció. Aquests documents han de reunir tots els requisits 
legals exigibles i han de ser originals, llevat que els esmentats instruments 
permetin la presentació de còpies compulsades. 
 

2. Compte justificatiu amb un informe d’auditor, sempre que: 
 

1) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emès per un auditor de 
comptes, inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord 
amb el que preveu l’article 74.2 RLGS. 
 

2) La revisió duta a terme per l’auditor es faci amb l’abast que determini l’instrument 
regulador de la concessió i amb subjecció al que estableix l’Ordre EHA/1434/2007, 
de 17 de maig, o la norma que la substitueixi. 

 
3. Compte justificatiu simplificat, només per a les subvencions concedides per un import de 

fins a 20.000 €. 
 
4. Mòduls, en el supòsit que l’activitat subvencionable sigui mesurable en unitats físiques i 

que aquestes unitats siguin quantificables econòmicament de forma motivada.  
 
5. Estats comptables, en el supòsit que d’ells se'n pugui deduir la informació necessària per a 

determinar la quantia de la subvenció i que hagin estat prèviament auditats. 
 
El contingut i l'abast dels estats comptables han de ser els previstos a l’article 80 del RLGS. 
Són una modalitat aconsellable per a justificar subvencions que tinguin per objecte el 
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finançament general de les activitats d’una entitat, d’acord amb el supòsit excepcional 
previst a l’article 15.1 d’aquesta ordenança.  

 
6. Certificació de funcionari públic. Si el beneficiari és una Administració pública, tant si la 

subvenció s’ha destinat a finançar inversions com activitats, es pot acceptar com a 
justificació una memòria de l’actuació i una certificació acreditativa de les despeses 
efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions, i els 
justificants concrets quedaran a disposició de la Diputació de Barcelona per si considera 
oportú examinar-los. 

 
En el cas de subvencions concedides a ajuntaments en què l’activitat és executada per un 
ens de titularitat íntegrament municipal, es pot emprar el procediment de justificació previst 
al punt anterior, si bé el certificat ha d'acreditar, a més, la titularitat íntegrament municipal de 
l’ens que executa l’activitat subvencionada.  

 
Article 40. Ús dels comptes justificatius  
 
1. El compte justificatiu simplificat només és utilitzable com a forma de justificació en les 

subvencions d’import inferior als 20.000 €, per a les quals és la modalitat de justificació d’ús 
preferent. A aquest efecte, d’acord amb l’article 43.2 d’aquesta ordenança, cal tenir present 
que: 

 
a) Per a les subvencions d’import superior als 3.000 € i fins als 20.000 €, cal que el 

centre gestor faci comprovacions sobre un mostreig de les despeses justificades 
en els termes previstos a les Instruccions de gestió i justificació de subvencions. 
 

b) Per a les subvencions de fins a 3.000 €, les comprovacions a efectuar queden al 
criteri del centre gestor. 

 
2. En les subvencions d’import superior als 20.000 €, és d’ús preferent la modalitat de compte 

justificatiu amb informe d’auditor. 
 

3. Els criteris de preferència anteriors, ho són sense perjudici de la possibilitat d’ús del compte 
justificatiu amb aportació de justificants de despesa o de qualsevol dels altres mitjans de 
justificació, quan es consideri oportú. 
 

Article 41.  Despeses subvencionables 
 
1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta ordenança, les 

que de manera indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin 
estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini establert en els instruments reguladors 
de la concessió. En cap cas poden tenir un cost superior al valor de mercat. 

 
2. Llevat que en els instruments reguladors de la concessió hi hagi una disposició expressa 

en contra, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb 
anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora 
de la subvenció. 

 
3. Si l’import de la despesa subvencionable és igual o superior a l’import del contracte menor, 

el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb 
caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses 
subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o 
el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la subvenció. 
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L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació o, si s’escau, en 
la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i se 
n’ha de justificar l'elecció expressament en una memòria, si aquesta no recau en la proposta 
més econòmica. 
 

4. Els instruments reguladors de la concessió poden establir llistes tancades de tipologies de 
despeses subvencionables o despeses no subvencionables, així com també establir límits 
quantitatius a la justificació de qualsevol de les tipologies acceptades com a 
subvencionables. 
 
Les Instruccions de gestió i justificació de subvencions estableixen les regles de 
subvencionalitat per a cada tipus de despesa aplicables si no hi ha cap regulació expressa. 
 

5. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de 
manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos 
indirectes quan són susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 
 

6. El beneficiari pot imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que 
raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat 
generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al 
període en el qual efectivament es duu a terme l’activitat. 

 
Els costos indirectes no requereixen cap justificació addicional. 

 
7. En el supòsit de l’article 39.2 d’aquesta ordenança relatiu al compte justificatiu amb 

aportació d’informe d’auditor, les despeses derivades de la revisió del compte justificatiu per 
part de l’auditor de comptes només es consideren subvencionables si ho preveuen 
expressament els instruments reguladors de la concessió. 

 
Article 42.  Subcontractació d’activitats subvencionades 
 
1. El beneficiari de subvencions per a activitats pot subcontractar l’execució total o parcial de 

l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveuen 
l’article 29 de la LGS i l’article 68 del RLGS. 
 

2. Als efectes d’aquesta ordenança, queda fora del concepte de subcontractació la 
contractació d’aquelles despeses en què hagi d’incórrer el beneficiari per a la realització, per 
si mateix, de l’activitat subvencionada. 

 
3. El beneficiari no pot concertar l’execució de les activitats subvencionades amb les persones 

o entitats previstes a l’article 29.7 de la LGS.  
 
Respecte a la impossibilitat de concertar activitats amb persones o entitats vinculades amb 
el beneficiari, cal atenir-se a la definició continguda en l’article 68.2 del RLGS. Únicament és 
possible aquesta concertació si la contractació s’efectua d’acord amb les condicions normals 
de mercat i s’obté la prèvia autorització de l’òrgan concedent. 
 
A aquest efecte, el beneficiari ha de sol·licitar aquesta autorització per escrit amb caràcter 
previ a la celebració del contracte, la qual s’ha de resoldre en el termini màxim de dos 
mesos. La manca de resolució, dins d’aquest termini, té caràcter de desestimació. 
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Les activitats que se subcontracten amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari i 
que no compten amb la preceptiva autorització no es consideren despeses 
subvencionables. 

 
Article 43. C omprovació i conservació de les justificacions 
 
1. El centre gestor que ha tramitat la concessió de la subvenció és el responsable de 

comprovar-ne la justificació. A aquest efecte, ha de comprovar que les justificacions es 
presenten en els terminis fixats i les ha de comprovar formalment, i pot requerir el beneficiari 
perquè esmeni els defectes, completi la documentació o ampliï la informació.  

 
2. En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, de conformitat amb el que 

preveu l’article 75.3 del RLGS, el centre gestor ha de comprovar una mostra dels justificants 
de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència 
raonable de l’adequada aplicació de la subvenció, i ha de requerir el beneficiari perquè els 
aporti. 

 
En la respectiva convocatòria o acord de concessió s'han de fer constar els criteris de 
mostreig per a la selecció de justificants, d’acord amb el que preveuen les Instruccions de 
gestió i justificació de subvencions.  

 
Per a les subvencions d’import fins als 3.000 €, les comprovacions a efectuar  queden a 
criteri del centre gestor. 

 
3. El centre gestor pot comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, 

utilitzant els criteris assenyalats a l’art. 33 de la LGS. 
 

4. Si com a conseqüència d’aquestes comprovacions s’estima que les justificacions 
presentades són correctes, el centre gestor proposarà el pagament corresponent o, en cas 
que el pagament s’hagi fet amb caràcter avançat, el donarà per justificat. 
 

5. En el cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l’activitat i el pressupost 
inicial, el possible pagament, reducció o revocació de la subvenció es determina en funció 
dels criteris previstos a la convocatòria i, si no n'hi ha, de conformitat amb els previstos a les 
Instruccions de gestió i justificació de subvencions. 

 
Títol X. Pagament de les Subvencions 

 
Article 44.  Pagament de la subvenció 
 
1. Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectua contra la presentació de 

les justificacions de l’activitat subvencionada.  
 
2. Quan així estigui previst als instruments reguladors de la concessió, es poden efectuar 

pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificacions parcials de l’activitat 
efectuada. 

 
3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció, abans de la justificació, s’efectua en 

casos puntuals que s’han d’explicitar i justificar adequadament en els instruments 
reguladors de la concessió. En aquest cas el termini per a presentar les justificacions és el 
que estableixen aquests instruments reguladors. 
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4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es poden exigir garanties 
als perceptors a fi d'assegurar la realització total de l’obra o activitat subvencionada i el 
compliment dels objectius de la subvenció. 

 
No s’autoritza el pagament de cap subvenció al beneficiari que no hagi presentat, dins del 
termini previst, les justificacions relatives a subvencions anteriors pagades amb caràcter 
anticipat. 

 
5. En tots els casos, si el beneficiari és deutor de la Diputació de Barcelona, es pot efectuar la 

compensació del pagament de la subvenció amb els deutes. 
 
6. Els centres gestors han de vetllar per tal que no es proposi cap pagament a favor dels 

beneficiaris que no hagin presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives a 
subvencions concedides anteriorment. 

 
Article 45.  Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social  
 
1. No es pot efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment mitjançant les 

corresponents certificacions que el beneficiari es troba al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb els articles 18 i següents del 
RLGS. 
 

2. No obstant això, en els supòsits previstos a l’article 24 del RLGS es pot substituir aquesta 
acreditació amb una declaració responsable. 

 
3. En aquests casos, es considera que la declaració responsable presentada amb la sol·licitud 

té una validesa màxima de sis mesos des de la data d'emissió, de manera que no cal 
presentar-ne una de nova mentre aquest termini no hagi expirat. 
 

4. En el cas que el beneficiari no s’hi hagi oposat de forma expressa, la Diputació de 
Barcelona obtindrà de forma directa aquestes acreditacions per mitjans telemàtics. 

 
Títol XI. Procediment de Gestió Pressupostària 

 
Article 46.  Procediment d’aprovació de la despesa i del pagament 
 
1. Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat està 

condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient. 
 
2. L’aprovació de la convocatòria suposa també la de la despesa, i s’ha de confeccionar la 

corresponent operació comptable de retenció o d’autorització de la despesa, de conformitat 
amb el que estableixen les Instruccions de gestió i justificació de subvencions. 
 

3. La resolució dels expedients de concessió, tant directa com amb concurrència, comporta 
l’aprovació del compromís de despesa i la confecció de la corresponent operació comptable 
de disposició de la despesa, de conformitat amb el que estableixen les Instruccions de 
gestió i justificació de subvencions. 

 
4. Pel que fa al pagament, amb independència de si té caràcter avançat o no, cal tramitar i 

aprovar el corresponent reconeixement de l’obligació. 
 

5. En els casos en què per motius previstos en els instruments reguladors de la subvenció 
calgui aprovar modificacions en les concessions que tinguin transcendència econòmica, cal 
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regularitzar comptablement les fases de despesa que calgui mitjançant els corresponents 
ajustaments de valor. 
 

6. L'aprovació de totes les fases del procediment esmentades requereix el tràmit de 
fiscalització prèvia per part de la Intervenció General. 

 
Títol XII. De la Pèrdua del dret al cobrament de Subvencions i del Reintegrament  

 
Article 47.  Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions 
 
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió: 

 
a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 
 
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari. 

 
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de 

l’ordenament jurídic, en especial de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el 
que disposa l’article 48 de la Llei 39/2015.   
 

3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ha d'ajustar al que disposen l’art. 36 de la LGS i els 
articles 106 i 107 de la Llei 39/2015. 

 
Article 48.  Revocació  
 
1. La Diputació de Barcelona pot revocar totalment o parcialment la subvenció concedida en el 

cas que el beneficiari: 
 
a) Incompleixi alguna de les obligacions imposades en els instruments reguladors de la 

concessió. 
 

b) Hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de 
qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació de Barcelona superin 
el cost total de l’obra o de l’activitat subvencionada o el percentatge fixat en la 
convocatòria. 
 

c) No hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses subvencionables 
previstes a la convocatòria 

 
2. El procediment de revocació s'inicia d'ofici per acord de l'òrgan competent, per iniciativa 

pròpia o com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans o per 
denúncia. També s’inicia a conseqüència de l'informe de control financer emès per la 
Intervenció General. 

 
3. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència de 

l'interessat, mitjançant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de 
quinze dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi 
pertinents. 
 

Article 49.  Renúncia 
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1. El beneficiari pot renunciar a la subvenció la qual cosa comporta que queda alliberat del 
compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació a la qual està sotmesa la subvenció i 
perd el dret a exigir-la. 
 
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al cobrament de la 
subvenció.  
 

2. La renúncia pot tenir caràcter parcial, i afectar als saldos derivats de justificacions inferiors a 
l’import de la subvenció concedida que siguin conseqüència de desviacions pressupostàries 
en el cost de l’activitat. Aquestes desviacions hauran de ser admissibles d’acord amb allò 
establert a l’article 43.6 d’aquesta ordenança. 
 

3. La renúncia produïda una vegada efectuat el pagament parcial o total de la subvenció 
comporta el reintegrament de la quantitat percebuda. En aquest cas, el reintegrament no 
comporta el pagament de l’interès de demora, sempre que la renúncia estigui degudament 
justificada per causes alienes a la voluntat del beneficiari o per força major. 

 
Article 50.  Reintegrament de subvencions satisfetes 
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu 

sigui inferior a l’import pagat, el perceptor està obligat a reintegrar-ne la diferència.  
 
2. També està obligat al reintegrament en el cas de: 

 
- Obtenció de la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que 

n'haurien impedit la concessió.  
- Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte. 
- Incompliment de l’obligació de justificar o justificació insuficient en els terminis 

establerts. 
- Incompliment de l’obligació d’adoptar mesures de difusió. 
- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i de 

control financer. 
- Altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 
3. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals 

sobre procediments administratius aplicables a la Diputació de Barcelona. 
 
4. En tant que tot reintegrament comporta la revocació prèvia de la subvenció, el procediment 

de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació previst a l’article 48 
d’aquesta ordenança. El dret d’audiència de l’obligat al reintegrament queda garantit pel 
període d’al·legacions previst en el mateix article. 

 
5. La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar l'obligat a la devolució, les 

obligacions incomplertes acreditades, la causa de reintegrament d'entre les previstes a 
l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels 
interessos de demora. 

 
6. Els interessos de demora es calculen segons els tipus d’interès legals incrementats un 25%, 

llevat que la Llei general de pressupostos n’estableixi un de diferent, meritats des del 
moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament. 

 
7. D’acord amb l’article 42.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució 

del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de l'acord d'iniciació, 
sens perjudici de les possibilitats generals d'ampliació o suspensió que preveu la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
8. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix la 

caducitat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins a l'acabament i 
sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les actuacions realitzades fins a la 
finalització del termini esmentat. 

 
9. Les resolucions i els acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via 

administrativa. 
 
10.  La resolució es notifica a l’interessat i se'l requereix perquè realitzi el reintegrament 

corresponent en el termini i forma previst al Reglament general de recaptació. 
 
11.  Aquests ingressos tenen el caràcter de dret públic. El període d’ingrés en via voluntària és 

l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressen en aquest 
període, s'ha de procedir per via de compensació o de constrenyiment, d’acord amb el 
Reglament general de recaptació, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT). 

 
12. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regeix pel que 

disposen els articles del 36 al 43 de la LGS, i del 91 al 101 del RLGS. 
 

Títol XIII. Control Financer de les Subvencions 
 
Article 51.  Control financer de les subvencions 
 
1. Sens perjudici de la fiscalització prèvia que s’ha de fer en matèria de subvencions, de 

conformitat amb allò que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, s’ha d’exercir un control financer de les subvencions d’acord amb el que preveu 
l’article 44 de la LGS. 

 
Tal com es preveu a les Bases d’execució del pressupost, el control financer de 
subvencions s’ha d'efectuar d’acord amb el que estableix al Pla anual d’actuacions de 
control. Així mateix, aquest control s’ha d'exercir respecte als beneficiaris de subvencions 
atorgades amb càrrec als pressupostos de la Diputació de Barcelona, independentment de 
si la concessió s’ha efectuat per concessió directa o per concurrència competitiva. 
 
El pla esmentat ha de determinar l’abast del control, que principalment té la finalitat de 
comprovar el compliment de les obligacions dels beneficiaris en la gestió i aplicació de la 
subvenció i en l’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades.  
 

2. La Intervenció General efectua el control financer de conformitat amb el que disposa el títol 
III de la LGS, Es pot contractar, a través del corresponent expedient de contractació, la 
col·laboració d’empreses privades d’auditoria per a la realització de controls financers de 
subvencions, les quals han de seguir la metodologia utilitzada per la mateixa Intervenció 
General. 

 
3. Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva 

justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui 
requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual té les facultats següents:  
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a) Lliure accés a la documentació objecte de comprovació incloent-hi els programes i 
fitxers informàtics. 
 

b) Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupa 
l’activitat subvencionada. 
 

c) Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les 
operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la subvenció. 
 

d) Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions 
objecte de control. 

 
4. Les facultats i els deures del personal controlador i el procediment per a l’exercici del 

control financer són els previstos en els articles del 47 al 50 de la LGS. 
 

5. Del resultat dels informes de control financer, se n'ha de donar compte al Ple de la 
corporació. 

 
Títol XIV. Infraccions, Sancions Administratives i Responsabilitats en Matèria de 

Subvencions  
 

Article 52.  Infraccions i sancions administratives 
 
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions 

tipificades en els articles 52 i següents de la LGS. 
 
2. Les infraccions es consideren lleus, greus o molt greus d’acord amb els supòsits de la LGS, 

i s’apliquen als infractors les sancions tipificades a la mateixa llei. 
 
3. Les sancions poden consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària 

proporcional s’aplica sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. 
Aquesta multa és independent de l’obligació de reintegrament prevista a l’article 50 
d’aquesta ordenança. El cobrament de la multa es considera un ingrés de dret públic i s’hi 
aplica el Reglament general de recaptació. 

 
4. En els supòsits en què la conducta és constitutiva de delicte, l’Administració ha de passar la 

denúncia/tant de culpa a la jurisdicció competent i s’absté de seguir el procediment 
sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència en ferm, no tingui lloc el 
sobreseïment o l’arxiu de les actuacions o no es produeixi la devolució de l’expedient pel 
Ministeri Fiscal. 

 
5. Les sancions es graduen i es quantifiquen d’acord amb el que es disposa a l’article 60 i 

següents de la LGS. 
 
Article 53. Responsabilitats 
 
1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions els que 

determina l’article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supòsits tipificats 
com a infraccions en els articles 56 i següents de la LGS. 
 

2. Són responsables solidaris o subsidiaris els que preveu l’article 69 de la LGS. 
 

Disposicions Addicionals 
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Primera 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança general que, per sistemàtica, incorporen o reprodueixen 
aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorga la Diputació de 
Barcelona o els ens inclosos en el seu àmbit d’aplicació, s’entén que són automàticament 
modificats en el moment en què es modifiqui o derogui la normativa esmentada. 
 
En el supòsit de modificació de la normativa, continuen sent vigents els preceptes que són 
compatibles o que permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la 
normativa modificada, mentre no hi hagi una adaptació expressa d’aquesta ordenança. 
 
Segona 
 
Per tal de facilitar, unificar i harmonitzar els tràmits i les obligacions inherents a la gestió de 
subvencions, així com la justificació i la comprovació per part dels centres gestors, la 
Intervenció General impulsarà l’aprovació i actualització periòdica d’unes instruccions internes 
de gestió i justificació de subvencions que inclouran un recull de models normalitzats de 
documents. 
 
Tercera  
 
En aplicació del que preveu l’article 17.2 de la LGS, mitjançant una ordenança específica 
podran aprovar-se bases reguladores generals per a determinats àmbits subvencionadors quan 
ho requereixin les especialitats del seu objecte. 
 
Aquestes ordenances específiques seran d’aplicació prevalent en aquelles convocatòries 
incloses dins el seu àmbit d’aplicació, respecte a les quals la present ordenança només tindrà 
caràcter supletori. 
 
Quarta 
 
En compliment del que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, la Diputació de Barcelona, en l’exercici de la seva 
activitat subvencionadora, farà ús de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics habilitats a l’efecte, que permetin als interessats exercir els seus drets i complir les 
seves obligacions a través d’aquests mitjans amb plenes garanties i en compliment dels 
requisits previstos per a cada procediment. 
 
En aquest sentit, les subvencions concedides a entitats locals a l’empara d’aquesta ordenança 
es tramitaran en totes les seves fases mitjançant el portal de tràmits dels ens locals de la Seu 
electrònica corporativa. 
 

Disposició Transitòria 
Única 

 
Aquesta Ordenança serà d’aplicació als procediments de concessió de subvencions iniciats a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança. 
 
A aquests efectes, s'entén que els expedients de concessió per concurrència estan iniciats si 
se n'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província l'extracte de la convocatòria. En el cas 
d’expedients de concessió directa, el moment d’inici el determina la data de la seva aprovació.  
 

Disposició Derogatòria 
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Única 
 
L’entrada en vigor d’aquesta ordenança deroga l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Barcelona aprovada definitivament el 30 d’octubre de 2008 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, número 13, de data 15 de gener de 2009.  
 
Així mateix, queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al 
contingut d’aquesta ordenança. 
 

Disposició Final 
Única 
 
La present Ordenança general de subvencions entrarà en vigor una vegada hagin estat 
complerts els requeriments establerts a la legislació i al dia següent de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província dels acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu text 
íntegre. 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 
 

La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: El Grup CUP-Poble Actiu votarà a favor d’aquest punt. Entenem que 
és una adequació normativa a la Llei 15/2014, de racionalització; també a la 19/2015, 
de transparència, i a la 39/2015, de procediment administratiu. A nosaltres ens hagués 
agradat que aquesta Ordenança de subvencions, llargament reivindicada, s’hagués 
aprovat abans dels pressupostos de 2017 i no pas després. Imaginem l’adequació del 
Pla estratègic aprovat a la nova ordenança. Dintre d’aquesta Ordenança, nosaltres 
destaquem la concurrència no competitiva i l’excepcionalitat de la concessió directa de 
les subvencions, així com la prohibició de la liberalitat. Ens hagués agradat una major 
claredat en la justificació dels imports de més de vint mil euros, així com, també, una 
major clarificació al Portal de la Transparència i l’adaptació al Codi de Conducta, ja 
que aquest codi de bon govern de la Diputació, a hores d’ara, no està aprovat. 
 
Intervé a continuació el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Por parte del Grupo Popular, no podremos dar soporte a esta propuesta que deja 
en manos del Gobierno decidir cuál es el grado de control de las facturas justificativas 
de las subvenciones, especialmente las de menor cuantía. Hay que recordar que, a 
día de hoy, tampoco existe ningún tipo de regulación para todo lo que son anuncios y 
campañas que se ponen en medios de comunicación, revistas o entidades, en forma 
de patrocinio por parte de la Diputación de Barcelona, y que sería también importante 
poder regularlo de manera que quedasen claros los motivos por los cuales se tiran 
adelante determinadas campañas publicitarias.  
 
No ponemos en duda que existan mecanismos de control en la Diputación, pero 
vemos que el Gobierno tiene excesiva discrecionalidad a la hora de decidir qué control 
quiere seguir en determinadas subvenciones por razón de la cuantía. Pedir informes 
de auditoría financiera es hacerse trampas al solitario. Las auditorías pueden poner de 
manifiesto la situación en imagen de una entidad o de una empresa, pero no son 
auditorías de cumplimiento. No podemos pedir a los auditores aquello que no hacen. 
Creer que los auditores se dedican a mirar si hay incumplimientos de convenio es un 
poco temerario, ¿no? Los auditores comprueban una muestra de facturas pero, en el 
caso de actividades subvencionadas, no pueden determinar si la actividad se ha 
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realizado de manera correcta. Por tanto, desde el Partido Popular nos reservamos el 
derecho de presentar alegaciones y nos abstendremos en esta Ordenanza.”  
 
Tot seguit intervé el el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Nosaltres 
ja vam anunciar, en la Comissió Informativa, quina era la nostra posició en relació amb 
aquesta qüestió. Entenem i valorem que, metodològicament, hàgim pogut tenir una 
primera trobada amb Intervenció i poder fer una anàlisi de quina era la proposta inicial. 
A partir d’aquí, el que hem trobat és que, fins a la Comissió Informativa, potser no hem 
tingut espai per poder acabar d’ajustar aquells dubtes que teníem nosaltres o aquelles 
propostes que nosaltres fèiem. Per a nosaltres, és un tema que suposo que a tots i a 
totes ens és conscient, el nostre Grup habitualment, en aquests plenaris i en les 
comissions informatives, pregunta per subvencions concretes i, en les modificacions 
de crèdit fem comentaris sobre subvencions concretes; per tant, és un tema que ens 
interessa i que creiem que la Diputació el pot millorar. Creiem que, amb aquesta 
proposta d’Ordenança, es milloren alguns aspectes però entenem que hi havia alguns 
aspectes que no s’ajustaven o que es podrien millorar. 
 
Separem i entenem que hi ha dues parts d’aquesta proposta: una part que és tècnica i 
una part que és política. I entenem que, a la part política, podien haver fet un esforç 
per trobar un major consens. Evidentment hi ha qüestions tècniques que tècnicament 
les podrem discutir, exposar els criteris i potser serà més fàcil posar-nos d’acord, però 
creiem important que, a nivell polític, també ens haguéssim posat d’acord. De fet, a la 
Comissió Informativa, que va ser dilluns, vam anunciar que nosaltres presentaríem un 
conjunt d’al·legacions o d’esmenes. Per facilitar l’aprovació i el debat al final, vam 
decidir retirar-les abans del Plenari i les presentarem amb posterioritat del Plenari, per 
tal que el Govern en tingui constància i les puguem treballar tant a nivell tècnic com a 
nivell polític.  
 
Per a nosaltres, hi ha tres coses que són importants. Una, que hi hagi un espai clar de 
quins són els principis sobre els quals basem les nostres subvencions com a 
corporació i tenir clar aquells criteris d’igualtat, de transparència, d’objectivitat, de 
publicitat i de concurrència. Creiem que són elements que s’han d’incorporar d’una 
manera més clara en la proposta. 
 
Creiem que és important que, metodològicament, anem analitzant què passa amb les 
subvencions directes, perquè sembla que és, una mica, el moll de l’os del debat que 
estem tenint aquests dies en relació amb això i creiem que, metodològicament, la casa 
podria anar analitzant què passa amb les subvencions directes que donem en un any, 
en el següent any... Veure si aquelles subvencions directes no podrien entrar en algun 
tipus de convocatòria. Creiem que ja fa massa temps, hi ha alguns que ja arrosseguem 
algun mandat, que no trobem la manera de resoldre-ho; creiem que s’han d’aclarir molt 
millor aquelles subvencions directes que es donen, per què es donen i sobre quins 
criteris i sobre quins principis es donen i creiem que, en aquesta lògica, també hem de 
buscar la manera de justificar molt millor allò de les raons que justifiquen aquella 
subvenció.  
 
No estem dient que no han d’haver subvencions directes i n’hem parlat moltes 
vegades. Segurament hi ha esdeveniments concrets i actuacions concretes que 
justifiquen una subvenció directa; el que hem de buscar és la manera que allò quedi 
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molt més justificat. Les memòries que justifiquen la subvenció, a vegades, ens trobem 
que són fluixes, pel que fa a allò de garantir l’interès públic i l’interès social. Creiem 
que hauríem de buscar la manera que això fos més potent i, alhora, nosaltres fem una 
proposta, que té el Govern, suposo que li ha arribat, però no consta oficialment perquè 
no la tenen la resta de Grups; per tant, a partir de divendres la tindran la resta de 
Grups, nosaltres creiem que hem d’anar cap a una taula de subvencions, cap a un 
espai on puguem analitzar amb calma com van funcionant les subvencions any rere 
any i on, de manera continuada, puguem anar analitzant què passa amb les 
subvencions.  
 
I, una última cosa, que és que aquella gent a la qual donem les subvencions haurien 
de respondre a uns certs principis ètics, a uns principis de transparència, a uns 
principis de bones pràctiques. No només la corporació ha de tenir un bon govern, sinó 
que aquella gent que rep una subvenció pública, uns recursos públics, també s’ha de 
regir per uns criteris i per uns conceptes bàsics de l’interès públic, d’ètica, de 
transparència, etc. Hem fet una relació de temes, no vull allargar el punt 
innecessàriament. La nostra voluntat no és impedir que aquesta Ordenança s’aprovi, 
però creiem que, en alguns aspectes, és millorable i, com que és un tema que hem 
treballat i creiem que pot ser millorable, en aquest sentit farem l’aportació que us he 
explicat. Per tant, la nostra posició inicial serà d’abstenció amb la voluntat de poder 
fer aportacions i, metodològicament, creiem que és el coherent. 
 
Intervé a continuació el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: No em sorprèn 
però, curiosament, les intervencions que s’han fet es fan sobre una Ordenança que 
regularà per primera vegada, no per primera vegada sinó que revisem per regular les 
subvencions, que consti, a entitats privades i no pas a ajuntaments. Això és un 
aclariment que havíem de fer. 
 
No em sorprèn però, com a responsable de l’Àrea, crec que el que vam fer era bastant 
transparent: convocar una comissió on estaven representats tots els partits polítics, 
explicar que anàvem a revisar i a fer una nova Ordenança i, a partir de les aportacions 
que es van fer en aquella comissió, es va fer una reunió tècnica de seguiment que va 
incorporar les propostes que s’havien fet. Per tant, en aquest cas vam intentar, com a 
mínim, semblaria que no ho hem aconseguit, que totes les aportacions es poguessin 
tenir en compte o, com a mínim, que tinguessin resposta. Sembla ser que no ha estat 
així. És evident que a l’exposició pública som a temps d’incorporar algunes qüestions, 
fins i tot a la Comissió Informativa jo vaig proposar que fos possible, i, per tant, oberts 
a què sigui així. En tot cas, algunes matisacions: no podem confondre subvencions 
amb patrocini; en algun moment de la intervenció del senyor Reyes he entès que 
parlava de patrocinis; estem parlant d’una altra cosa, de subvencions, i justificarem les 
subvencions.  
 
En tot cas, una altra cosa: l’auditoria que es fa és una auditoria per saber si es 
compleix el protocol per atorgar les subvencions, no és una auditoria econòmica sinó 
de protocol i de justificació tècnica de la subvenció. Per tant, creia que calia aclarir això 
i, una altra cosa, no és el Govern qui fiscalitza o qui segueix aquestes subvencions, 
sinó que és la Intervenció de la corporació. No és el Govern. Nosaltres no ens hi 
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posem a revisar de quina manera es gasten o no es gasten els diners que s’han 
atorgat. Per tant, també una matisació en aquest sentit. I res mes.  
 
En tot cas, dir que, a més de la normativa vigent, aquesta Ordenança, en resposta al 
senyor Duran, a banda d’aquestes normatives vigents, té voluntat política i, per tant, 
també s’ha de valorar la voluntat de millorar d’aquesta Ordenança i la voluntat del 
Govern d’anar adequant totes les subvencions a una norma, a una nova manera de 
participar i de treballar. En tot cas, contestant al senyor Funes, tenim la voluntat de 
revisar-ho i de fer-ho millor, però crec que val la pena reconèixer, jo crec que la cosa 
va per aquí, l’esforç del Govern per canviar el sistema 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 (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3) i 
l’abstenció dels Grups Entesa (5) i Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 41 
vots a favor i 8 abstencions. 
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Hi haurà la corresponent exposició pública i, per 
tant, la fase d’al·legacions.  
 
6.- Dictamen de data 16 de desembre de 2016, pel qual es proposa resoldre les 
al·legacions presentades contra l’acord adoptat pel Ple corporatiu, en sessió 
ordinària de data 27 d’octubre de 2016, en relació amb l’aprovació provisional de 
la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de 
Barcelona que regiran en l’exercici 2017, així com aprovar definitivament les 
referides ordenances fiscals. 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2016, va adoptar, 
entre d’altres, els acords provisionals de modificació de les ordenances, taxes i preus 
públics que regiran a partir de l’exercici de 2017, i que afecten les ordenances que tot 
seguit es relacionen: 
 

- Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació dels ingressos de 
dret públic provincials, 

- Ordenança fiscal. Recàrrec provincial sobre l’impost sobre activitats econòmiques, 
- Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de 

Barcelona, 
- Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes 

autònoms de la Diputació de Barcelona, 
- Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom de l’Institut del 

Teatre, i 
- 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. 
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En compliment d’allò previst en l’article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), amb 
data 31 d’octubre de 2016 es publicà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la 
Diputació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’exposició pública dels 
acords provisionals i les ordenances objecte de modificació, pel termini de trenta dies, 
durant els quals els interessats podien examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que consideressin oportunes. 
 
El termini de trenta dies comprenia des del 2 de novembre fins el 15 de desembre de 
2016, ambdós inclosos. 
 
Escrit d’al·legacions presentat pel Grup Popular a la Diputació de Barcelona 

 
Dins de l’expressat termini d’exposició pública ha tingut entrada al Registre General un 
escrit, registrat d’entrada el 24 de novembre de 2016, amb el número 1600062580, 
presentat per l’Il·lm. Senyor Manuel Reyes López, president del Grup Popular a la 
Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Senyor Ramon Riera Macia, portaveu del Grup, i l’Il·lm. 
Senyor Javier Mulleras Vinzia, en nom i representació del Grup Popular a la Diputació 
de Barcelona, manifestant comparèixer en el temps i la forma legalment establerts, 
d’acord amb l’article 17.1 del TRHL, a l’exposició pública sobre les Ordenances Fiscals 
de la Diputació de Barcelona corresponents a l’exercici 2017, on es formulen les 
al·legacions que es transcriuen tot seguit: 

 
“AL·LEGACIONS 
 
1. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I 
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PROVINCIALS 
 
Al·legació 1: A l’article 32.2 que estableix subjecte que no poden ser objecte 
d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris – introduir un afegidor en el 
redactat de l’apartat 3 d’aquest article. 
 
Redactat proposta govern OF 2017: 
 
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. 
 
PROPOSTA GPP – Afegir text en l’apartat 3 per tal de que les persones amb 
pocs recursos puguin seguir ajornant o fraccionant els seus deutes tributaris 
amb aquesta administració  
 
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, 
excepte en aquells casos en que la renda persona del deutor sigui igual o 
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inferior a dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC) 

 
2.- ORDENANÇA GENERAL RECÀRREC PROVINCIAL SOBRE L’IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Al·legació 2: A l’article 5 que estableix el tipus de gravamen – demanem una 
rebaixa del mateix. 
 
PROPOSTA GPP – Rebaixar del 35% actual a un 30% el recàrrec provincial 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. 

 
3.- TARIFES DE TAXES I PREUS PÚBLICS DELS CENTRES GESTORS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
DIRECCIÓ DEL PALAU GÜELL 
 
Al·legació 3: Serveis de Direcció de Palau Güell 
 
Redactat proposta govern OF 2017: Eliminar l’entrada reduïda per als usuaris de la 
Ruta del Modernisme. 
 
PROPOSTA GPP – La proposta que fem és mantenir als usuaris d’aquesta Ruta com 
a beneficiaris d’entrada reduïda. 
 
OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA – PREUS PÚBLICS 
 
Al·legació 4: Serveis del “Cercle de Turisme” -Quota Anual- demanem la 
supressió d’aquesta exempció 
 
Redactat proposta govern OF 2017:  

 
I. Serveis del “Cercle de Turisme” 

Exempcions de quota: 
· Els membres del “Barcelona Province Convention Bureau” 
 

PROPOSTA GPP – Supressió d’aquesta exempció tenint en compte que aquest 
programa deixarà de tenir vigència a 31 de desembre de 2016. 
 
Al·legació 5: Serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció 
– demanem que es segueixi mantenint la diferenciació actual entre fires en relació al 
preu públic a pagar. 
 
Redactat proposta govern OF 2017:  
 
III.  Serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció – un únic preu 

públic de 1.500€ 
 

PROPOSTA GPP – Demanem que segueixin existint els dos preus públics actuals en 
funció de la classificació de la fira. 

 
4. TAXES D’ORGANISMES AUTÒNOMS 
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ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
 
Al·legació 6: Serveis i activitats. II Ensenyaments reglats curs acadèmic 2017-
2018 – demanem que s’afegeixi un text per tal que persones amb pocs recursos o 
situació de vulnerabilitat que no puguin pagar no es vegin obligats a deixar el curs, 
així com que es rebaixi un 50% el recàrrec establert per devolució de rebuts. 

 
Redactat proposta govern OF 2017:  

 
II. Ensenyaments reglats curs acadèmics 2017-2018 

 
1. Matrícules 
1.3 Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic: 

- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) 
 

· 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. 

 
PROPOSTA GPP – 

 
II. Ensenyaments reglats curs acadèmics 2017-2018 
 

1. Matrícules - 1.3 Ensenyaments artístics superiors de dansa i art 
dramàtic: - Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) 
 
· 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, sempre i quan l’alumne no acrediti, 
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda de 
vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

 

· La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional 
de 20€, en concepte de devolució i despeses de gestió, sempre i quan 
l’alumne no acrediti, mitjançant informe de serveis socials, una 
situació sobrevinguda de vulnerabilitat per manca de recursos 
econòmics. 

 
5. 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 

 
Al·legació 7: Article 4.A.1.a – demanem una rebaixa del percentatge que 
d’acord amb el càrrec de l’exercici li pertoca als ajuntaments o altres 
administracions o entitats públiques amb càrrec fins a 6.000.000 €. 
 
Redactat proposta govern OF 2017:  
 
EPÍGRAF A – TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS NECESSÀRIES PER A L’EXERCICI DE LES FUNCIONS DE 
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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: 
 

Ajuntaments o altres administracions o entitats públiques amb càrrec fins a 
4.000.000€ -2,50%. 
 
Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior 
a 4.000.000 EUR i fins a 6.000.000 EUR -2,50%. 
 

PROPOSTA GPP: 
 

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: 
 
 Ajuntaments o altres administracions o entitats públiques amb càrrec fins a 

4.000.000€ -2,05%. 
 
 Ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec superior a 

4.000.000 EUR i fins a 6.000.000 EUR -1,90%.” 
 
El document finalitza amb la sol·licitud, d’una banda, de què es consideri presentat l’escrit 
i les al·legacions que s’hi recullen, i que se n’acordi l’aprovació i inclusió de les mateixes, 
en la fase d’aprovació i, d’altra banda, sol·licitant que, en qualsevol supòsit, es doni a 
l’escrit d’al·legacions una resposta raonada. 
 
Fonaments de Dret 
 
Abans d’entrar en l’anàlisi específica de les al·legacions formulades, val a dir que la 
normativa d’aplicació estableix que en el termini d’exposició pública es poden presentar 
les reclamacions que els interessats estimin oportunes (article 17.1), o presentar 
reclamacions contra els acords provisionals (article 18), però no fa referència a la 
possibilitat de presentar-hi al·legacions. 
 
Tot i això, atenent les referències normatives efectuades en l’encapçalament del propi 
document, no es veu cap inconvenient en considerar-lo presentat com a escrit 
d’al·legacions en el tràmit d’exposició pública dels acords provisionals adoptats, i donar-hi 
resposta raonada, com s’hi sol·licita.  
 
Pel que fa a la legitimació activa per a la interposició de reclamacions contra els acords 
provisionals adoptats, d’acord amb el que es disposa en l’article 18 en relació amb el 17.1 
del TRHL, tenen la condició d’interessats: 
 

a) els qui tinguin un interès directe o resultin afectats per tals acords 
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b) els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i demés entitats legalment 
constituïdes per a vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan 
actuïn en defensa dels que els són propis. 
 

Com sigui que les al·legacions són formulades per l’Il·lm. Senyor Manuel Reyes López, 
president del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Senyor Ramon Riera 
Macià, portaveu del Grup, i l’Il·lm. Senyor Javier Mulleras Vinzia, en nom i 
representació del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, és palès que tenen la 
condició d’interessats, de manera que la legitimació activa s’entén conforme a la 
normativa abans expressada. 
 
A la vista de les al·legacions formulades, escau fer les següents consideracions: 
 
Al·legació 1. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació dels 
ingressos de dret públic provincials 

 

En l’article 32.2, apartat tercer, on s’estableix que no poden ser objecte d’ajornament o 
fraccionament dels deutes tributaris d’import principal inferior a 60 euros, es proposa 
afegir un text per tal que les persones amb pocs recursos puguin ajornar o fraccionar els 
seus deutes tributaris amb aquesta administració, fins i tot quan el deute no arribi a 
aquest import:  

 
“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, 
excepte en aquells casos en que la renda persona del deutor sigui igual o 
inferior a dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC)” 

 
Consideracions 
 
Aquesta primera al·legació fa referència al tercer apartat de l’article 33.2 de l’Ordenança, 
que s’ha incorporat per adequar-lo a la modificació que el Ple de la Diputació ha aprovat 
també incorporar en l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària 
(ORGT), modificació aquesta que no ha estat objecte de reclamació ni al·legacions. 
 
La limitació a la concessió d’ajornaments o fraccionaments d’aquells deutes amb import 
principal inferior a 60 euros obeeix, com queda expressament recollit en l’article 3 de la 
pròpia ordenança, a la necessitat de preservar el respecte del principi d’eficàcia i 
eficiència, que ha de guiar l’actuació de les administracions públiques, també recollit en 
l’article 103 de la CE.  
 
La proposta que es planteja, de suprimir la limitació d’atorgar fraccionaments o 
ajornaments per a deutes d’imports inferiors a 60 euros sempre que es demostri que la 
renda personal del deutor sigui igual o inferior a dues vegades l’IRSC (569,12 euros 
mensuals i 7.967,73 € anuals per al 2015 i per al 2016 mentre no s’aprovi la Llei de 
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Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016), significaria que tots els interessats 
que obtinguin ingressos inferiors a 1.138,24 euros mensuals o 15.935,46 € anuals, 
podrien demanar fraccionament o ajornament d’aquests deutes, el que suposaria que en 
la pràctica ho podria sol·licitar un gran univers de població. 
 
Però és que, a més, si es concedissin fraccionaments per a deutes inferiors al límit 
proposat, caldria gestionar uns imports individuals encara més petits (fins i tot inferiors a 
10 euros), que farien desproporcionats els costos de gestió respecte dels imports a 
recaptar, resultant una gestió del tot ineficient, més encara si es té en compte que les 
persones afectades per una manca de capacitat econòmica tan greu que no poden 
atendre un deute de 60 euros, probablement tampoc no podran atendre els dels imports 
fraccionats. 
 
Suprimir la limitació a 60 euros deixaria sense contingut l’esperit de la modificació, que 
s’ha introduït tant en aquesta Ordenança general de la Diputació, com també en 
l’equivalent Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, de l’ORGT, desatenent, en la pràctica, els principis 
d’eficàcia i eficiència que han de regir l’actuació de l’Administració Pública, principis 
recollits expressament en els articles 3 i 2, de les respectives ordenances generals. 
 
Per tot plegat, es considera que no és adient incorporar la modificació proposada en 
l’al·legació de referència. 
 

Al·legació 2. Ordenança fiscal. Recàrrec provincial sobre l’impost sobre activitats 
econòmiques 
 
En l’article 5, que estableix el tipus de gravamen, es demana rebaixar del 35% actual a 
un 30% el recàrrec provincial 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. 
 
Consideracions 
 
El percentatge del 35% vigent per al recàrrec provincial sobre l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques no ha estat objecte de modificació pels acords provisionals adoptats pel 
Ple del 27 d’octubre passat, sotmesos a exposició pública, i, per tant, és plenament vigent 
i no és susceptible de reclamació. 
 
Tot i estar disposats a valorar l’oportunitat de la proposta, en el sentit de modificar el 
percentatge a la baixa, fins a un 30%, com es demana en aquesta al·legació del Grup 
Popular, es troba a faltar en l’escrit d’al·legacions quina és la motivació, l’objectiu o 
l’efecte que es voldria aconseguir amb la modificació. 
 
Per altra banda cal fer notar, a més, que modificar el percentatge del recàrrec provincial 
sobre l’IAE tindria un gran impacte en el Pressupost de la Diputació, atès que suposaria 
una reducció dels ingressos de gairebé 5 milions d’euros anuals. 
 
A hores d’ara tampoc no es pot valorar adequadament l’oportunitat de la proposta amb el 
deteniment, consens i pausada reflexió que una modificació de tant impacte com aquesta 
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requereix i que, de fet, seria del tot impossible incorporar per a l’exercici vinent, tota 
vegada que no seria possible assumir la important minoració d’ingressos que suposaria, 
que no està prevista en el projecte de Pressupost de la Diputació de Barcelona per a 
2017. 
 
Per tot l’exposat, no és possible estimar l’al·legació en aquests moments, amb ocasió del 
tràmit d’exposició pública d’uns acords ja adoptats, encara que provisionals, que han 
d’entrar en vigor ja a partir de l’1 de gener de l’any vinent, en entendre que una proposta 
d’aquesta transcendència caldria plantejar-la amb molta més antelació, en qualsevol altre 
moment de l’any.   
 
Al·legació 3. Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la 
Diputació de Barcelona 
 
L’al·legació fa referència a la tarifa de taxes per serveis i activitats gestionades per la 
Direcció del Palau Güell, i proposa mantenir l’entrada reduïda per als usuaris de la Ruta 
del Modernisme: 
 

“Redactat proposta govern OF 2017: Eliminar l’entrada reduïda per als usuaris de 
la Ruta del Modernisme. 
 
PROPOSTA GPP – La proposta que fem és mantenir als usuaris d’aquesta Ruta com 
a beneficiaris d’entrada reduïda.” 

 
Consideracions 
 
Tal com es detalla en la memòria justificativa de la modificació, elaborada per la Direcció 
del Palau Güell i incorporada en l’expedient, es proposa eliminar el supòsit de descompte 
amb entrada reduïda als usuaris de la Ruta del Modernisme per evitar incórrer en 
desajustos, donat que l’acord pres entre el Palau Güell i l’Institut del Paisatge Urbà de 
l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de la Ruta del Modernisme contempla aplicar una 
reducció del preu d’entrada general del 30%. Aquest fet implica que qualsevol canvi de 
preu en l’entrada general comporta un preu diferent a l’ofert en la Ruta del Modernisme, 
fent que aquest no surti reflectit correctament en la documentació i tiquets de la Ruta. 
 
Per altra banda, l’acord pres entre ambdues parts ja queda emparat en la pròpia tarifa de 
les taxes per Serveis i activitats gestionades per la Direcció del Palau Güell, que recull 
expressament la possibilitat d’aplicar reduccions de caràcter temporal quan així estigui 
previst en determinats acords i convenis: 
 

“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 
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marc de convenis/acords amb empreses privades no superarà en cap cas el 40% 
de reducció sobre l’import de l’entrada general”. 

 
En conclusió, escau desestimar l’al·legació formulada, atès que es considera que no hi 
ha cap inconvenient en eliminar el supòsit d’entrada reduïda que estava previst 
expressament per als usuaris de la Ruta del Modernisme, tota vegada que amb la 
redacció proposada per al proper exercici aquests usuaris podran seguir gaudint de les 
reduccions que els siguin d’aplicació. 
 
Al·legació 4. Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i 
organismes autònoms de la Diputació de Barcelona 
 
L’al·legació fa referència a la tarifa de preus públics per serveis i activitats gestionats per 
l’Oficina de Promoció Turística, i proposa suprimir el supòsit d’exempció de la quota anual 
dels Serveis del “Cercle de Turisme” prevista per als membres del Barcelona Province 
Convention Bureau, tota vegada que aquest programa deixarà de tenir vigència el 31 de 
desembre de 2016. 
 
Consideracions 
 
Amb caràcter previ val a dir que, contràriament al que succeeix amb les taxes, l’aprovació 
dels preus públics, en tant que no són tributs i no tenen caràcter coactiu, no requereixen 
d’exposició pública, ni tampoc no són susceptibles de presentar-hi reclamacions. 
 
Atenent el tenor de l’al·legació formulada, que no té caràcter de reclamació contra la 
modificació aprovada, sinó que és més aviat una proposta de millora, no es veu cap 
inconvenient a donar-hi la resposta raonada que se sol·licita. 
 
Efectivament, per un recent decret del president segon i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, de data 11 de novembre passat, s’ha resolt deixar 
sense efectes el programa Barcelona Province Convention Bureau a partir de l’any 
vinent. En el mateix decret es resol que tots els associats a aquest programa continuaran 
sent membres del Cercle de Turisme a partir de l’1 de gener de 2017, llevat que abans 
del 31 de març de 2017 manifestin expressament que no ho volen ser. 
 
Per les raons exposades, s’estima adient acceptar l’al·legació presentada pel Grup 
Popular en el sentit de suprimir el text on s’establia aquesta exempció de manera que  
 
on deia: 
 

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

 
definitivament ha de dir: 
 

“Exempcions de quota: 
- Els col·laboradors i convidats del Cercle de Turisme.” 
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Al·legació 5. Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i 
organismes autònoms de la Diputació de Barcelona 
 
L’al·legació 5 també és en relació amb la tarifa de preus públics pels serveis i activitats 
gestionats per l’Oficina de Promoció Turística i, contràriament al que s’ha aprovat per a 
2017, proposa que segueixin existint els dos preus públics actuals per la prestació de 
serveis associats a la participació a les fires i accions de promoció, en funció de la 
classificació de la fira, en comptes d’un únic preu, com s’ha aprovat per a l’any vinent. 
 
Consideracions 
 
Igual que s’ha dit abans per a l’al·legació 4, en ser aquest també un preu públic no 
requereix d’exposició pública, ni està sotmès al tràmit de possibles reclamacions. Amb 
tot, no es veu cap inconvenient en entrar a valorar la proposta recollida en l’al·legació. 
 
La Diputació de Barcelona assisteix a diverses fires i actes de promoció de repercussió 
internacional al llarg de cada any, i dóna servei als territoris (Consells Comarcals, 
Ajuntaments, Agències de Promoció de Turisme, Agències de Desenvolupament i ens 
participats per ells) de la demarcació de Barcelona donant-los cobertura gestionant 
l’assistència a la fira mitjançant presència al mostrador dins de l’estand, gestió de les 
acreditacions, i gestió d’una agenda individualitzada amb professionals del sector turístic 
(operadors, periodistes, bloggers, etc...). 
 
Les fires internacionals més importants a les quals la Diputació assisteix habitualment i 
que comportaven un preu diferenciat fins ara són: MITT que es celebra a Moscou, WTM 
que es celebra a Londres i l’ITB que es celebra a Berlin.  
 
Un cop analitzats els resultats obtinguts per l’assistència a aquestes fires i feta la previsió 
d’assistència a les fires internacionals per a l’any 2017, s’ha considerat convenient 
unificar el preu públic que comportarà l’assistència a fires internacionals, ja que el servei 
que s’ofereix als territoris que volen participar és el mateix en totes elles (agenda 
comercial), independentment de la tipologia de fira. Aquest proper any 2017 es preveu 
l’assistència a quatre fires: MITT, WTM, ITB, Top Resa i Salon des Vacances.  
 
Per les raons adduïdes es considera adient mantenir, tal i com s’ha aprovat, un únic preu 
públic per assistència a fires i accions de promocions internacionals, tot desestimant 
l’al·legació de referència. 
 
Al·legació 6. Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom de 
l’Institut del Teatre 
 
En la tarifa de taxes per serveis i activitats, epígraf II, Ensenyaments reglats curs 
acadèmic 2017-2018, es demana afegir un text per tal que persones amb pocs recursos 
o situació de vulnerabilitat que no puguin pagar no es vegin obligats a deixar el curs, i es 
proposa rebaixar un 50% el recàrrec establert per devolució de rebuts: 

 
“II. Ensenyaments reglats curs acadèmic 2017-2018 

 
1. Matrícules 
1.3 Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic: 
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- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) 
 

· 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, sempre i quan l’alumne no acrediti, 
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda de 
vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

 
· La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 20€, en 

concepte de devolució i despeses de gestió, sempre i quan l’alumne no 
acrediti, mitjançant informe de serveis socials, una situació 
sobrevinguda de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics.” 

 
Consideracions 
 
Havent donat trasllat d’aquesta al·legació als òrgans de govern de l’Organisme autònom 
Institut del Teatre, s’ha rebut resposta en el sentit de considerar adient la incorporació del 
text proposat pel que fa a la possibilitat de preveure una excepció atenent causes 
sobrevingudes de manca de capacitat econòmica. 
 
La inclusió d’aquesta proposta de modificació no ha de tenir una incidència 
significativa en el preu de la matrícula ni en els ingressos acadèmics de l’Institut del 
Teatre, atès que el nombre d’alumnes que ho podrien sol·licitar és molt reduït i que no 
existeixen precedents d’alumnes als que s’hi hagi denegat els efectes acadèmics per 
motius d’impagament. 
 

En tractar-se d’una modificació que no té caràcter substancial i que, en tot cas, 
incorpora una previsió més favorable per a les persones interessades, es considera 
que es pot considerar definitivament aprovada sense necessitat de sotmetre-la a un 
nou tràmit d’exposició pública. 
 

En conseqüència, es proposa estimar l’al·legació i aprovar el redactat definitiu de l’apartat 
1.3, Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic, de l’epígraf II, 
Ensenyaments reglats curs acadèmic 2017-2018, de la tarifa de taxes per serveis i 
activitats, de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom de 
l’Institut del Teatre, amb el contingut que es reprodueix tot seguit (es destaca, amb 
negreta, el text afegit): 
 
   “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: 

 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. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 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, sempre que l’alumne no acrediti, 
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda 
de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

 La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 
20€, en concepte de devolució i despeses de gestió, sempre que 
l’alumne no acrediti, mitjançant informe de serveis socials, una 
situació sobrevinguda de vulnerabilitat per manca de recursos 
econòmics. 

 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 de 1,5.  

 A l'import dels crèdits ECTS per tercera matrícula i següents se li 
aplicarà un coeficient al preu de 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)” 

 

Al·legació 7. 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 
 

L’al·legació fa referència a l’article 4t de l’ordenança, Quota tributària, Epígraf A, apartat 
A.1., Recaptació voluntària, subapartat a., Tributs o altres ingressos de dret públic, llevat 
de les multes de trànsit imposades pels Ajuntaments, proposant modificar els dos 
primers trams de la taula on es recullen els percentatges de càlcul de l’import de la taxa 
exigible: 
 

- als ajuntaments o altres administracions o entitats públiques amb càrrec 
fins a 4.000.000 €, per passar el percentatge al 2,05%, en comptes del 
2,50% vigent en l’actualitat 

- ajuntaments i altres administracions o entitats públiques amb càrrec 
superior a 4.000.000 € i fins a 6.000.000 €, per passar el percentatge a 
l’1,90%, en comptes del 2,00% vigent en l’actualitat, 

 

mantenint sense modificar els percentatges d’aplicació a la resta de trams recollits en la 
taula, corresponents a ajuntaments o altres administracions o entitats públiques amb 
càrrec superior a 6.000.000 EUR. 
 
Consideracions 
 
Com sigui que l’article esmentat no ha estat objecte de modificació pels acords 
provisionals adoptats pel Ple del 27 d’octubre passat, sotmesos a exposició pública, no 
es poden efectuar en aquest moment procedimental reclamacions referents a l’indicat 
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precepte, darrera modificació del qual consta publicada en el BOPB de data 31 de 
desembre de 2015, restant vigent en l’actualitat.  
 

Pel que fa a l’oportunitat de modificar per a l’exercici 2017 i posteriors els percentatges en 
el sentit que es proposa en l’al·legació efectuada, se n’ha donat trasllat als òrgans de 
govern de l’Organisme autònom de gestió tributària, i ens han fet arribar les 
consideracions que recollim, resumides, tot seguit. 
 

S’ha fet una estimació de l’impacte que suposaria incorporar la modificació que se 
sol·licita i, prenent com a referència els ingressos en voluntària corresponents a l’exercici 
de 2015 i els tipus aprovats per a l’exercici 2016, en resultaria una disminució dels 
ingressos de 813.854,30 € per al tram d’entitats amb càrrec inferior a 4.000.000 €, i de 
138.192,20 € en el cas de les entitats amb càrrec superior a 4.000.000 € i fins a 
6.000.000 €. 
 

Tot plegat, per tant, suposaria una disminució dels ingressos de l’ORGT estimada en 
gairebé 1.000.000 d’euros anuals, impacte que actualment no és possible assumir, tota 
vegada que no es podria garantir l’equilibri del pressupost per a l’exercici 2017. 
 

Conclusions  
 

Per tot l’exposat, examinades les al·legacions formulades, i ateses les consideracions 
aquí recollides, es pot concloure que escau desestimar les al·legacions 1, 2, 3, 5 i 7.  
 

Altrament, es considera adient estimar les al·legacions 4 i 6, en el sentit i amb l’abast de 
les consideracions abans efectuades. 
 

Vist l’article 17.3 del TRHL, d’on es desprèn que correspon al Ple adoptar els acords 
definitius que siguin procedents, resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i 
aprovant la redacció definitiva de les modificacions a què fan referència els acords 
provisionals. 
 

Atès que les modificacions que han estat incorporades per estimació de les 
al·legacions formulades no tenen caràcter substancial, o suposen un règim més 
favorable per a les persones interessades, raó per la qual es poden considerar 
definitivament aprovades sense necessitat de sotmetre-les a un nou tràmit d’exposició 
pública. 
 

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 

 

ACORDS 
 
Primer.- ADMETRE l’escrit d’al·legacions als Acords provisionals de modificació de les 
Ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 
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2017, presentat per l’Il·lm. Senyor Manuel Reyes López, president del Grup Popular a 
la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Senyor Ramon Riera Macia, portaveu del Grup, i 
l’Il·lm. Senyor Javier Mulleras Vinzia, en nom i representació del Grup Popular a la 
Diputació de Barcelona, que ha tingut entrada al Registre General, registrat el 24 de 
novembre de 2016, amb el número 1600062580, manifestant comparèixer en el temps i 
la forma legalment establerts, d’acord amb l’article 17.1 del TRHL, dins del termini 
d’exposició pública i, de conformitat amb el que s’interessa en la sol·licitud del referit 
escrit, considerar-lo presentat i per formulades les al·legacions que s’hi recullen. 
 
Segon.- DESESTIMAR les al·legacions 1, 2, 3, 5 i 7 formulades en l’esmentat escrit, 
d’acord amb les consideracions recollides en la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Tercer.- ESTIMAR les al·legacions 4 i 6, de conformitat amb les consideracions 
efectuades en la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Quart.- APROVAR definitivament la modificació de les Ordenances fiscals de la 
Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’1 de gener de 2017, amb les 
modificacions proposades en les al·legacions que han estat estimades, que no tenen 
caràcter substancial i no requereixen obrir un nou tràmit d’exposició pública, amb el 
contingut definitiu que s’acompanya com a Annex. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests Acords al Grup Popular a la Diputació de Barcelona, 
representat per l’Il·lm. Senyor Manuel Reyes López, l’Il·lm. Senyor Ramon Riera Macia 
i l’Il·lm. Senyor Javier Mulleras Vinzia, tots ells diputats membres de la Corporació. 
 
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius i 
els textos íntegres de les ordenances. 
 
Setè.- 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. 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

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. 
 
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: 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 

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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals s’ha de resoldre en el termini màx im 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 que 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. 

 
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. 
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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. 
 
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 desprès 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 
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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. 
 
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. 
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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.  
 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 
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. 
 
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. 
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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 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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: 
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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’adquisició 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. 

 
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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

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. 
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. 
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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: 
 
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, s’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. 
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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. 
 
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 
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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. 
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. 
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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: 
 
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. 
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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 
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 dóna, 
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 
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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. 
 
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. 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 
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 
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%. 
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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.  
 
- 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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
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. 
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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 
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, 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 

 
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.  
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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.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 relacionants, 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. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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- 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) 
 
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: 
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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. 
 

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 
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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 

 

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 
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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 

  
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 / Comite 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. 
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- 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. 

 
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: 

 
6,00 
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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 

 
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 
 

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 
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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 

 
Dret de filmar (per hora) 

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

 
100,00 

 
200,00 

 
250,00 

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. 
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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 € 
 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 € 
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Família Descripció P.V. IVA P.V.P 
 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 € 
 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 € 
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Família Descripció P.V. IVA P.V.P 
 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 

cm 
14,88 € 21% 18,00 € 

 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 Familia 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 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Família Descripció P.V. IVA P.V.P 
 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 € 
 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 € 
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 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 

(portuguès) 
9,62 € 4% 10,00 € 

 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 € 
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 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 

(castellà) 
48,08 € 4% 50,00 € 

 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 € 
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 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 € 
 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 € 
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 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 € 
 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 € 
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 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 € 
 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 € 
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 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 € 
 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 € 
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 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. 

 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 

  
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  200,00 
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Import màxim d’una publicació 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. 
 
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 
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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 
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 
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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. 
 

- 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 
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- 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 
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 
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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   

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 

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 
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Aquests preus públics porten l’IVA inclòs 
 

  

DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RECURSOS HUMANS 
TAXES 

 

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 
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2. Recinte Maternitat   

2.1. Pavelló Garbí. Sala gran (capacitat fins a 50 persones) 34,98 221,43 
   
3. Recinte Mundet   

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 
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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: 

 
- 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. 
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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 
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. 
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GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 
 

PREUS PÚBLICS 
 

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. 
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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. 

 

   
Exempcions de quota: 
- 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 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT 
 

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) 
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1. Obres de nova construcció i ampliació d’edificis. Per m

2
 de planta 

i sostre 
  

0,95 
   
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 
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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; 
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. 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPAIS NATURALS 
 

TAXES 
 

 

SERVEIS I ACTIVITATS 
 

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 
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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 
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, 
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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. 
 
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. 
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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) 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. 
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- 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. 
 
 
 

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 
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1. Escola de la Dona 
 

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

 

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. 
 

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 € 

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 Llengues i Humanitats- 
Assignatures amb sortides 

Sortides 

Museus de Barcelona 48,00 € 
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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: 
 

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 
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  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 
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 
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 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 

 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. Espesor o gruix del teixit 
            (UNE-EN 26330/UNE-EN 25077/UNE 40485)    34,48 
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 T05. Massa per unitat de superfície (Gramatge) 
 UNE-EN ISO 12127/UNE 40339)(UNE-EN ISO 3759/   34,48 

 T06. Determinació de les variacions demensionals 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 

 

 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. Extensibilidad (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 
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 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 acuós  40,10 
 
  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. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

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, 
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 
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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. 
 
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: 
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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. 
 
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 la LGT i l’Ordenança general. 

 
Article 10 
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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. 
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. 
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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 
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   
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 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 
  
 
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, pàrking, 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. 
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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   
  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:   
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- 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: 

 

 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, sempre que l’alumne no acrediti, 
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda de 
vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

 La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 20€, 
en concepte de devolució i despeses de gestió, sempre que l’alumne no 
acrediti, mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda 
de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

 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 crèdit ECTS per segona matrícula se li aplicarà un coeficient 
al preu de 1,5.  

 A l'import dels crèdit ECTS per tercera matrícula i següents se li aplicarà 
un coeficient al preu de 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'accès 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:   



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

   

 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. 

 

   
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 
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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(*) 
  

(*)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 
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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 
fetes, a l’ampara 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)  

     



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

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:     

 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) 

17,15 
22,79 
13,72 
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1.4. Tallers. Pràctiques d'escoles i projectes final de carrera 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 

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. 
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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 

 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 
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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. 

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 funciones 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: 
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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% 

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: 
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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. 

 
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: 
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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: 
 
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. 
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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 
 

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 
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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. 
 
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. 

 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Nosaltres ja vam intervenir a la Comissió escapçada d’Hisenda del 
dilluns passat, i la nostra intervenció anava en el sentit que hi ha hagut un partit que ha 
presentat al·legacions, una de les quals era la reducció del recàrrec provincial de l’IAE 
del 35% al 30%, i el Govern li ha contestat formalment el per què no accepta aquesta 
al·legació, entre altres coses per l’afectació pressupostària que comportaria, amb un 
import d’uns cinc milions d’euros. Nosaltres, en el seu moment, un dels arguments 
principals, tant en la Comissió d’Hisenda com en el debat de pressupostos que vam 
tenir, per votar contràriament els Pressupostos de la Diputació de 2017, va ser 
justament en sentit contrari per la congelació, en aquest 35%, del recàrrec provincial 
de l’IAE i encara és hora que el Govern doni una explicació política de per què va 
congelar aquest recàrrec provincial. En tot cas, prenem nota i, probablement, el que 
farem serà que l’any que ve presentarem esmenes i presentarem al·legacions i 
esperem així poder obtenir una resposta.  
 
A continuació intervé el president del Grup Partit Popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Desde el Grupo Popular, hemos presentado estas alegaciones a las ordenanzas 
fiscales que presentó el Gobierno, entendiendo las ordenanzas fiscales como un todo 
a nivel impositivo, a nivel de la presión fiscal que desde la Diputación de Barcelona 
ejerceos  sobre los ciudadanos de nuestra provincia. Y presentamos estas alegaciones 
con el fin de mejorarlas y de hacerlas, también, más sociales. Por ello, hemos partido 
de tres premisas: en primer lugar, bajar la presión fiscal a los barceloneses; en 
segundo lugar, poner más dinero en los pequeños municipios, y en tercer lugar ayudar 
a la reactivación económica. Una de las principales alegaciones que hemos puesto 
sobre la mesa, y que ha sido rechazada por parte del Gobierno, es, precisamente, la 
rebaja del recargo provincial del IAE, que proponemos pasar del 35% al 30%. Según el 
Gobierno, eso está cuantificado en cinco millones de euros y nosotros creemos que 
ese esfuerzo se puede hacer por parte de la Diputación de Barcelona. Sólo hay que 
recordar, por ejemplo, la partida de la XAL de veintitrés millones de euros, que 
debatimos en el pasado Presupuesto, en el cual había un incremento de cuatro 
millones de euros para financiar campañas publicitarias o para financiar programas 
que están sumados a la causa separatista. Por lo tanto, dinero hay y nosotros creemos 
que hay que ponerlo en el bolsillo de los contribuyentes. Y sólo hay que coger, por 
ejemplo, la situación en que se encuentra el resto de provincias de nuestro país. Por 
ejemplo, en cuanto a las provincias de un millón de habitantes o más de un millón de 
habitantes, el promedio está en el 26,5%. Provincias como Valencia, por ejemplo, lo 
tiene en el 29%, Alicante lo tiene en el 20,5%, las islas Baleares lo tienen en el 25%, 
La Coruña lo tiene en el 25%, Murcia lo tiene en el 25%, Las Palmas, en el 20%, 
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Asturias, en el 33% y Madrid lo tiene en el 0%; por lo tanto, nosotros creemos que hay 
margen suficiente. El 90% de las provincias de España está por debajo del 30% y, por 
lo tanto, creemos que una manera de ser más competitivos es bajar ese recargo 
provincial al 30%, como proponemos en nuestras alegaciones. 
 
Por otro lado, también hemos presentado otras alegaciones que van en la línea de 
ayudar a los pequeños municipios, a aquellos que están recaudando menos y que 
tienen delegada, precisamente, la recaudación en la Diputación de Barcelona. Vemos 
cómo esos municipios, que consiguen recaudar hasta cuatro millones de euros, están 
pagando, o la Diputación les cobra, el 2,5% de porcentaje. Creemos que es muy 
elevado y que se podría rebajar hasta el 2,05% y ese dinero ¿dónde se quedaría? En 
esos pequeños municipios, que es responsabilidad de esta Diputación ayudarlos. Qué 
mejor ayuda que dejarles el dinero para que ellos hagan lo que crean más oportuno 
para ayudar a  sus vecinos. Ese es un buen trabajo que puede hacer esta Diputación, 
bajando este tramo o el tramo anterior, que está en el 2% y se podría pasar al 1,9%. 
Por lo tanto, creemos que hay campo de trabajo, que la Diputación puede tener esa 
voluntad de ayudar especialmente a los pequeños municipios y se podría hacer 
precisamente bajando ese coeficiente que nosotros les hemos propuesto. 
 
Y otras medidas mucho más sencillas. Por ejemplo, aquellos ciudadanos que tienen 
una deuda tributaria inferior a sesenta euros, que actualmente no la pueden aplazar. 
Nosotros proponemos una excepción a esta norma para que aquellas personas que 
tienen como renta dos veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña o 
inferior a ese indicador, lo puedan fraccionar por pequeño que sea el importe. 
Agradecemos que se hayan aceptado dos alegaciones que presentó este Grupo y nos 
gustaría poder seguir trabajando con el Gobierno en aras a que, en un futuro, estas 
otras alegaciones que se han quedado en el tintero se puedan incorporar, porque es 
ayudar a los barceloneses.” 
 
Tot seguit intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Jo els hauria de 
dir que estan fent al·legacions extemporànies. Clar, no podem acceptar-li al·legacions 
que fan referència a una Ordenança que no s’ha tocat. En tot cas, si s’ha de tocar 
amunt o avall el percentatge de l’Impost d’activitats econòmiques, s’ha de fer en un 
altre àmbit. Quan les Ordenances s’aproven, les al·legacions només es poden fer 
sobre l’Ordenança que s’ha modificat i aquesta no s’ha modificat. Llavors, a mi em 
sembla bé que es pugui entrar en el debat de si és una quantia o altra la que 
recaptem, a banda que siguin cinc milions, o sis milions o menys tres milions. El que 
no pot ser és intentar fer-ho per la via d’al·legació d’una Ordenança que no hem 
aprovat o que no hem modificat. Per tant, en aquest sentit, recordar-los-hi que el 
sistema és un altre, que és extemporani i, per, tant, no li podem acceptar per aquest 
mateix motiu. Després, discutiríem amb el senyor Duran si hem de pujar o baixar la 
quantitat. I passa el mateix amb altres que proposaven. Ens hem trobat que, de les 
seves set al·legacions, n’hi ha quatre que no les podem acceptar perquè l’Ordenança 
no s’ha tocat i, per tant, seria nul de ple dret directament si canviéssim una Ordenança 
amb una al·legació a una Ordenança que no s’ha canviat. I altres, perquè són preus 
públics i els preus públics no es poden modificar. Són els que són i no es poden 
modificar i s’han d’aprovar d’aquesta manera.  
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En tot cas, la darrera qüestió que feia el senyor Reyes, que l’Organisme de Gestió 
Tributària faci imports per sota de seixanta euros, els hi neguem per una qüestió 
d’eficàcia: no tenim capacitat, a l’Organisme de Gestió Tributària, per girar rebuts 
d’aquesta quantia tan petita, perquè ni tenim capacitat, ni tenim personal, ni és 
econòmicament eficient. Per tant, és una qüestió d’eficiència que marquéssim aquesta 
quantia mínima de seixanta euros en els rebuts, especialment a que feia vostè 
referència l’altre dia en la Comissió Informativa, en quotes urbanístiques, que encara 
és una mica més complicat. 
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu:  
Simplement per manifestar el nostre vot d’abstenció, en el mateix sentit que vam 
votar els Pressupostos. No volem entrar en el debat de la fiscalitat, on evidentment tots 
i totes suposen que és diferent la posició del nostre Grup a la del Grup Popular. 
Només incidir en què hi ha un element, que sí que vam situar en el debat de 
Pressupostos i en el de l’Ordenança sobretot, que té a veure amb la tarifació social i 
els preus de la casa, especialment els de l’Institut del Teatre, que és potser on sigui 
més aplicable, que ja s’està treballant i, en tot cas, creiem que part del que diu la 
proposta del PP podria estar recollida en una tarifació social que es pogués fer a 
l’Institut de Teatre, com hem anat proposant darrerament. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels Grups Entesa 
(5), Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 38 vots a 
favor i 11 abstencions. 
 
Tresoreria 
 
7.- Dictamen de data 15 de desembre de 2016, pel qual es proposa aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local 2017. 
 
“Atès que l’actual situació de crisi econòmica ha provocat que les entitats locals en 
pateixin especialment les seves conseqüències, ocasionant importants problemes de 
liquiditat que els poden impedir fer front als costos derivats dels serveis públics que 
presten per satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Atès que el finançament d’alguns dels serveis públics municipals es veu afectat per la 
demora en el pagament d’obligacions reconegudes per part d’altres Administracions, 
cosa que pot fer perillar la seva prestació efectiva. 
 
Atès que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya als 
ens locals catalans es troben pendents de pagament, precisament per raó dels 
problemes transitoris de liquiditat que al seu torn afecten també a aquesta Institució i 
que, atesa la situació d’especial necessitat de les entitats locals, la Diputació de 
Barcelona es proposa col·laborar perquè en puguin disposar el més aviat possible. 
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Atès que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació és garantir els 
principis de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i 
social, i aquests principis es poden garantir mitjançant la participació en la coordinació 
de l’Administració local per part de la Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu 
l’article 31.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(en endavant LBRL). 
 
Atès que la Diputació, en les seves funcions d’assistència i cooperació econòmica als 
municipis, previstes a l’article 36.1.b) LBRL, es proposa cooperar amb els ens locals 
per a que aquests puguin seguir prestant els serveis municipals amb normalitat, sense 
que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat econòmica futura envers els 
compromisos establerts en els diversos programes de cooperació entre la Diputació de 
Barcelona i els ens locals de la seva demarcació. 
 
Vist que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona ja varen signar un 
Conveni posant en marxa el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, en data 8 
de març de l’any 2012, un segon Conveni en data 22 de desembre de 2014, i un tercer 
Conveni en data 11 de juliol de 2016 aprovat pel Ple en la sessió ordinària de 30 de 
juny de 2016, amb la mateixa finalitat.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha de contribuir a garantir l’equilibri i la cohesió 
territorial i haurà d’aportar els fons necessaris per tal de compensar les diferents 
incidències del Pla, amb l’objectiu d’unificar, en el període més curt de temps possible, 
les diverses situacions dels ens locals respecte el deute financer acumulat. Igualment 
la Generalitat ha de contribuir a normalitzar, en el període de temps més breu possible, 
la resta d’obligacions respecte dels ens locals que es vagin reconeixent i tramitant, pel 
que la signatura d’aquest conveni facilitarà la periodificació dels pagaments als 
diferents ens locals. 
 
Vist que l’article 1158 del Codi Civil possibilita el pagament d’un deute per compte 
d’altra persona, tingui o no interès en el compliment de l’obligació i amb independència 
del coneixement o aprovació per part del deutor. L’article 1159 del Codi Civil afegeix 
que qui pagui en nom del deutor, amb desconeixement per part d’aquest, no podrà 
obligar al creditor a subrogar-li en els seus drets. 
 
Atès que l’article 184 del Text refós del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu la 
possibilitat que l’Administració de la Generalitat pugui establir convenis de cooperació 
econòmica entre aquesta i els ens locals inclosos dins del seu àmbit territorial. 
 
Atès que l’article 304 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que els convenis interadmistratius 
tenen caràcter voluntari i base negociat, que s’han d’estipular en termes d’igualtat, i ha 
de contenir els elements que regula expressament l’article 308 del mateix text 
reglamentari. Aquests convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona, segons estableix l’article 
110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en la seva redacció donada per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa. 
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Vistos els articles 107 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vistos finalment els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques. 
 
Per tot això, proposo, en ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR el “Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2017”, que literalment diu: 

 
REUNITS 

 
I. D’una part, el Molt l’Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat 

de Catalunya, en virtut de les facultats que li confereixen els articles 2 i 10.a) de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.  

 
II. De l'altra part, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de 

Barcelona, que actua en virtut de la competència que li atorga l'article 90.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  

 
Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en 
l’exercici de les facultats que a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per 
formalitzar el present conveni i, a tal efecte, 

 
EXPOSEN 

 
I. Que l’actual situació de crisi econòmica i financera que pateix la Generalitat de Catalunya 

ha provocat que algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya 
als Ens Locals es trobin pendents de pagament, precisament per raó de problemes 
transitoris de liquiditat d’aquesta Administració. 

 
II. Que el finançament d’alguns dels serveis públics locals es veu afectat per la demora en 

el pagament d’obligacions reconegudes per part d’altres administracions, cosa que pot 
fer perillar la seva prestació efectiva. 

 
III. Que, atesa la situació d’especial necessitat dels Ens Locals, la Diputació de Barcelona 

es proposa col·laborar perquè puguin disposar de liquiditat el més aviat possible. 
 

IV. Que les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que corresponen al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge són la principal font 
de finançament dels Ens Locals. 

 
V. Que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació de Barcelona és garantir 

els principis de solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i 
social, i aquests principis es poden garantir mitjançant la participació en la coordinació de 
l’Administració local de la Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu l’article 31.2.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (en endavant, la “LBRL”). 
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VI. Que la Diputació de Barcelona, en les seves funcions d’assistència i cooperació 

econòmica als municipis, previstes a l’article 36.1.b) LBRL, es proposa cooperar amb els 
Ens Locals per a que aquests puguin seguir prestant els serveis locals amb normalitat, 
sense que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat econòmica futura 
envers els compromisos establerts en els diversos programes de cooperació entre la 
Diputació de Barcelona i els Ens Locals. 

 
A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquest conveni de 
col·laboració amb subjecció a les següents 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte 

 

1. L’objecte d’aquest Conveni és la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2017 per subvenir a les necessitats financeres dels Ens Locals, derivades 
dels deutes justificats prèviament pels Ens Locals que han esdevingut reconeguts per la 
Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en l’actualitat, i susceptibles 
d’incloure-s’hi, en les condicions que es determinen en els pactes següents. 
 
2. Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Barcelona efectuarà en nom i 
per compte de la Generalitat de Catalunya a favor dels ens locals beneficiaris, així com el 
procediment de devolució i rescabalament per part de la Generalitat a favor de la Diputació 
de Barcelona, en els termes regulats en els articles 1157 a 1171 del Codi Civil. 
 
3. Els crèdits susceptibles d’incloure’ls en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local 2017 són les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que 
corresponen al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i que 
han estat comunicades per aquest a la Diputació de Barcelona, que es detallen a l’annex 
que forma part integrant d’aquest conveni. 
 
Segona. Posició jurídica de les parts 
 
Les parts que intervenen en aquest conveni tenen les següents posicions jurídiques: 
 
- La Diputació de Barcelona se subroga en els drets crediticis dels ens locals beneficiaris i, 
en conseqüència, serà la nova titular del dret de crèdit adquirit al realitzar el pagament per 
compte de la Generalitat de Catalunya als dits ens locals. 
 
- La Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que pagarà la Diputació de Barcelona 
als ens locals beneficiaris. 
 
Tercera. Finançament 
 

1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les seves competències de suport i assistència, 
adquirirà dels Ens Locals els crèdits que aquests tinguin al seu favor i a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya de les quantitats corresponents a les obligacions reconegudes del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge reconeguts per la 
Generalitat de Catalunya com a susceptibles d’incloure’ls al Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2017 previst al present Conveni. 
 
2. L’import global aportat per la Diputació de Barcelona al present Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2017 suma la quantitat de quaranta-cinc milions, cent 
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cinquanta-nou mil, dos-cents seixanta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims 
(45.159.265,52 euros), resultat total de les quantitats corresponents a les obligacions 
reconegudes per la Generalitat de Catalunya que provenen del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, i que han estat comunicades per aquest a la 
Diputació de Barcelona, tal i com es detalla a l’annex d’aquest conveni.  
 
Quarta. Requisits per sol·licitar el finançament 
 
1. Els ens locals que es beneficiaran del finançament ofert per la Diputació de Barcelona 
no hauran de prendre cap acord exprés de sol·licitud de finançament.  
 
2. La Diputació de Barcelona notificarà als ens locals beneficiaris l’aprovació del present 
conveni –així com la seva formalització-, notificació que comprendrà, entre d’altres, l’import i 
les circumstàncies necessàries per a la identificació del deute. 
 
3. Transcorreguts 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la dita notificació, 
s’entendrà que els ens locals beneficiaris no s’hi oposen al pagament per compte de la 
Generalitat i consegüent subrogació en el crèdit. Altrament, els ens locals comunicaran a la 
Diputació de Barcelona, dins el mateix termini, que no estan interessats en rebre el 
pagament per compte de la Generalitat i que opten per esperar que aquesta faci el 
pagament directament en el moment en que tingui disponibilitat per fer-ho. 
 
4. El pagament de la Diputació de Barcelona als ens locals extingeix el deute de la 
Generalitat de Catalunya front aquests. 
 
Cinquena. Procediment 
 
1. Acomplert el procediment previst en el pacte anterior, la Diputació de Barcelona procedirà 
al pagament de les quantitats objecte del present conveni abans del dia 29 de gener de 
2017. 
 
2. Un cop fets els pagaments, la Diputació de Barcelona comunicarà a la Generalitat de 
Catalunya la seva realització, mitjançant un certificat de la Intervenció General. 
 
3. La Generalitat de Catalunya procedirà a realitzar les anotacions comptables oportunes 
per reconèixer el deute amb la Diputació de Barcelona per pagar les operacions objecte del 
present conveni. 
 

Sisena. Compromisos econòmics de les parts 
 
1. La Generalitat de Catalunya es compromet a fer efectives a la Diputació de Barcelona 
les quantitats satisfetes per aquesta als ens locals objecte de la present col·laboració, durant 
l’exercici 2017, establint com a data límit de cancel·lació del deute el 31 de desembre del 
2017. 
 
2. Les parts es comprometen a formalitzar, al gener de l’any 2018, un conveni de 
col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 
2018, amb el mateix objecte que el present conveni, un cop acreditat el compliment del 
present conveni i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Setena. Incompliments 
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1. En cas d’incompliment o demora en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d’exercitar les accions 
legals necessàries per exigir el pagament dels deutes liquidats, vençuts i exigibles.  
 
2. Un cop notificat el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona cessionària resta autoritzada per compensar-se aquests deutes amb d’altres 
que aquesta pugui tenir amb la Generalitat, pel procediment habitual que tinguin establert, 
fins a cobrar l’import degut. 
 
Vuitena. Comissió de seguiment i control de les actuacions 
 
1. Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna 
de les parts signatàries a l’objecte de fer una avaluació del desenvolupament de la 
col·laboració i formular les propostes que escaiguin per la seva correcta execució. 
 
2. Així mateix, en cas de conflicte o d’incompliment en els pagaments de la Generalitat de 
Catalunya a la Diputació de Barcelona, la comissió de seguiment serà l’encarregada de 
vetllar per la seva resolució amistosa. 
 
Novena. Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i es mantindrà 
vigent fins al 31 de desembre de 2017, no essent prorrogable. 
 
Desena. Règim jurídic i publicació del conveni 
 
1. El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per 
les presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
als arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions 
públiques. 
 
2. La Generalitat de Catalunya s’encarregarà de la publicació d’aquest Conveni al DOGC 
per donar compliment a l’obligació prevista en l’article 110.3 de la Llei esmentada. 
 
3. El present Conveni serà també objecte de publicació al web del Departament 
corresponent de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i, en el seu cas, a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Onzena. Causes i formes d’extinció 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
1. La resolució de mutu acord. 
2. La finalització de la seva vigència. 
3. La resta de causes previstes legalment. 
 
Dotzena. Jurisdicció competent 
 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció 
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir. 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són 
titulars, subscriuen aquest conveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 
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Segon.- APROVAR la relació de crèdits susceptibles d’incloure en el Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2017 en l’àmbit de la Diputació de Barcelona, que 
s’incorporen com annex al Conveni. 
 
Tercer.- FACULTAR el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació per adoptar les resolucions adients per facilitar el millor 
desenvolupament del Conveni i l’assoliment dels objectius de l’expressat Pla. 
 
Quart.- CONDICIONAR les obligacions econòmiques, que assumeix la Diputació de 
Barcelona en aquest conveni, a la seva signatura per la Generalitat de Catalunya, acte 
que justificarà l’aprovació de la modificació de crèdit adient que es realitzarà en 
l’exercici 2017. 
 
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província i pàgina web de la Diputació 
de Barcelona el text íntegre del conveni a què fa referència l’apartat primer de la part 
dispositiva d’aquest decret, als efectes previstos en l’article 110.3 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, en la seva redacció donada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millora de la regulació normativa. 
 
Sisè.- DONAR TRASLLAT dels presents acords, mitjançant certificació de la 
Secretaria General, i còpia del conveni a la Direcció general de l’Administració local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en compliment de 
l’article 309 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
Setè.- NOTIFICAR als ens locals beneficiaris l’aprovació del present conveni –així com 
la seva formalització-, notificació que comprendrà, entre d’altres, l’import i les 
circumstàncies necessàries per a la identificació del deute. Transcorreguts 10 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la dita notificació, s’entendrà que els ens locals 
beneficiaris no s’hi oposen al pagament per compte de la Generalitat i consegüent 
subrogació en el crèdit. Altrament, els ens locals comunicaran a la Diputació de 
Barcelona, dins el mateix termini, que no estan interessats en rebre el pagament per 
compte de la Generalitat i que opten per esperar que aquesta faci el pagament 
directament en el moment en que tingui disponibilitat per fer-ho. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acords a la Presidència de la Diputació de Barcelona, als 
Presidents dels Grups Polítics, al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, a la Secretaria, a la Intervenció i a la Tresoreria 
als efectes legals oportuns.” 
 

 

RELACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017 

 
La relació dels crèdits que en resulta és la següent: 
 

Núm. doc. 
fin. 

Nom creditor NIF Text Import net 

5000063188 AJ. ABRERA P0800100J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 84.094,93 € 
5000065153 AJ. ABRERA P0800100J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 69.192,48 € 
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Núm. doc. 
fin. 
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5000365707 AJ. ABRERA P0800100J FCLC 2013 municipis darrer pagament 86.490,56 € 
   Total AJ. ABRERA : 239.777,97 € 

5000065156 AJ. AGUILAR DE SEGARRA P0800200H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 1.034,36 € 
5000365710 AJ. AGUILAR DE SEGARRA P0800200H FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.293,00 € 
   Total AJ. AGUILAR DE SEGARRA : 2.327,36 € 

5000063192 AJ. AIGUAFREDA P0801400C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.199,46 € 
5000065158 AJ. AIGUAFREDA P0801400C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 3.715,40 € 
5000365712 AJ. AIGUAFREDA P0801400C FCLC 2013 municipis darrer pagament 4.644,21 € 
   Total AJ. AIGUAFREDA :  41.559,07 € 

5000063229 AJ. ALELLA P0800300F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 64.758,62 € 
5000065187 AJ. ALELLA P0800300F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 54.054,52 € 
5000365742 AJ. ALELLA P0800300F FCLC 2013 municipis darrer pagament 67.568,14 € 
   Total AJ. ALELLA : 186.381,28 € 

5000065213 AJ. ALPENS P0800400D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 1.548,24 € 
5000365779 AJ. ALPENS P0800400D FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.935,30 € 

   Total AJ. ALPENS :  3.483,54 € 

5000063244 AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L' P0800500A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 72.124,75 € 
   Total AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L' :  72.124,75 € 

5000063303 AJ. ARENYS DE MAR P0800600I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 86.857,61 € 
5000065225 AJ. ARENYS DE MAR P0800600I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 71.657,12 € 
5000365791 AJ. ARENYS DE MAR P0800600I FCLC 2013 municipis darrer pagament 89.571,40 € 

   Total AJ. ARENYS DE MAR :  248.086,13 € 

5000063304 AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 72.350,16 € 
5000065226 AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 54.477,08 € 
5000365792 AJ. ARENYS DE MUNT P0800700G FCLC 2013 municipis darrer pagament 68.096,36 € 

   Total AJ. ARENYS DE MUNT :  194.923,60 € 

5000405862 AJ. ARGENÇOLA P0800800E FCLC 2014 lliure disposicio anualitat 2014 17.617,96 € 
5000405863 AJ. ARGENÇOLA P0800800E FCLC 2014 lliure disposicio anualitat 2014 17.363,84 € 

   Total AJ. ARGENÇOLA :  34.981,80 € 

5000303413 AJ. ARGENTONA P0800900C FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2014 90.613,11 € 
5000303417 AJ. ARGENTONA P0800900C FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2015 89.306,11 € 
5000365795 AJ. ARGENTONA P0800900C FCLC 2013 municipis darrer pagament 85.829,85 € 

   Total AJ. ARGENTONA :  265.749,07 € 

5000063308 AJ. ARTÉS P0801000A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 49.424,72 € 
5000065235 AJ. ARTÉS P0801000A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 16.432,60 € 
5000365823 AJ. ARTÉS P0801000A FCLC 2013 municipis darrer pagament 20.540,75 € 

   Total AJ. ARTÉS :  86.398,07 € 

5000063313 AJ. AVIÀ P0801100I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 36.301,91 € 
5000065239 AJ. AVIÀ P0801100I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 15.824,68 € 
5000365827 AJ. AVIÀ P0801100I FCLC 2013 municipis darrer pagament 19.780,89 € 

   Total AJ. AVIÀ :  71.907,48 € 

5000063314 AJ. AVINYÓ P0801200G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 35.636,31 € 
5000365828 AJ. AVINYÓ P0801200G FCLC 2013 municipis darrer pagament 7.186,13 € 

   Total AJ. AVINYÓ :  42.822,44 € 

5000063334 AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS P0801300E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 37.837,34 € 
5000065241 AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS P0801300E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 7.654,08 € 
5000365829 AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS P0801300E FCLC 2013 municipis darrer pagament 9.567,64 € 

   Total AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS :  55.059,06 € 

5000063335 AJ. BADALONA P0801500J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063336 AJ. BADALONA P0801500J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 129.311,59 € 
5000065243 AJ. BADALONA P0801500J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 142.234,86 € 
5000065242 AJ. BADALONA P0801500J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 142.234,86 € 
5000365831 AJ. BADALONA P0801500J FCLC 2013 municipis darrer pagament 155.587,15 € 
5000365830 AJ. BADALONA P0801500J FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 

   Total AJ. BADALONA :  969.368,46 € 

5000063337 AJ. BADIA DEL VALLÈS P0831200A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 80.473,14 € 
   Total AJ. BADIA DEL VALLÈS :  80.473,14 € 

5000063338 AJ. BAGÀ P0801600H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.833,33 € 
5000065244 AJ. BAGÀ P0801600H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 13.454,68 € 
5000365832 AJ. BAGÀ P0801600H FCLC 2013 municipis darrer pagament 16.818,40 € 

   Total AJ. BAGÀ :  64.106,41 € 

5000063340 AJ. BALENYÀ P0801700F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.404,08 € 
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5000065246 AJ. BALENYÀ P0801700F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 18.122,52 € 
5000365834 AJ. BALENYÀ P0801700F FCLC 2013 municipis darrer pagament 22.653,17 € 

   Total AJ. BALENYÀ :  81.179,77 € 

5000063341 AJ. BALSARENY P0801800D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 43.540,06 € 
5000065247 AJ. BALSARENY P0801800D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 14.736,08 € 
5000365835 AJ. BALSARENY P0801800D FCLC 2013 municipis darrer pagament 18.420,12 € 

   Total AJ. BALSARENY :  76.696,26 € 

5000063346 AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS P0825200I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 141.581,69 € 
5000065251 AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS P0825200I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 116.151,36 € 
5000365839 AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS P0825200I FCLC 2013 municipis darrer pagament 145.189,24 € 

   Total AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS :  402.922,29 € 

5000063361 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063362 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063360 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063359 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063358 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063357 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063356 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000063363 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 177.981,50 € 
5000065257 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000065258 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000065253 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000065254 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000065255 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000065256 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 200.000,00 € 
5000065259 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 129.655,48 € 
5000365872 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000365865 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000365866 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000365867 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000365868 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000365869 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000365871 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000365873 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 62.069,39 € 
5000365870 AJ. BARCELONA P0801900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 

   Total AJ. BARCELONA :  4.569.706,37 € 

5000063366 AJ. BEGUES P0802000J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 58.637,57 € 
5000065262 AJ. BEGUES P0802000J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 40.042,04 € 
5000365876 AJ. BEGUES P0802000J FCLC 2013 municipis darrer pagament 50.052,56 € 

   Total AJ. BEGUES :  148.732,17 € 

5000063373 AJ. BELLPRAT P0802100H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 14.923,47 € 
   Total AJ. BELLPRAT :  14.923,47 € 

5000063407 AJ. BIGUES I RIELLS P0802300D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 95.708,44 € 
5000065278 AJ. BIGUES I RIELLS P0802300D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 34.480,04 € 
5000365954 AJ. BIGUES I RIELLS P0802300D FCLC 2013 municipis darrer pagament 43.100,02 € 

   Total AJ. BIGUES I RIELLS :  173.288,50 € 

5000063438 AJ. BRUC, EL P0802500I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 36.601,11 € 
5000065307 AJ. BRUC, EL P0802500I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 11.065,52 € 
5000365976 AJ. BRUC, EL P0802500I FCLC 2013 municipis darrer pagament 13.831,86 € 

   Total AJ. BRUC, EL :  61.498,49 € 

5000063441 AJ. CABANYES, LES P0802700E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 24.920,52 € 
5000065313 AJ. CABANYES, LES P0802700E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.073,24 € 
5000365982 AJ. CABANYES, LES P0802700E FCLC 2013 municipis darrer pagament 11.341,58 € 

   Total AJ. CABANYES, LES :  45.335,34 € 

5000063443 AJ. CABRERA D'ANOIA P0802800C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.249,00 € 
5000065316 AJ. CABRERA D'ANOIA P0802800C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.419,00 € 
5000365985 AJ. CABRERA D'ANOIA P0802800C FCLC 2013 municipis darrer pagament 3.023,78 € 

   Total AJ. CABRERA D'ANOIA :  38.691,78 € 

5000063444 AJ. CABRERA DE MAR P0802900A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 43.516,97 € 
5000065317 AJ. CABRERA DE MAR P0802900A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 12.309,96 € 
5000366500 AJ. CABRERA DE MAR P0802900A FCLC 2013 municipis darrer pagament 15.387,46 € 

   Total AJ. CABRERA DE MAR :  71.214,39 € 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Núm. doc. 
fin. 

Nom creditor NIF Text Import net 

5000063445 AJ. CABRILS P0803000I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 54.563,86 € 
5000065318 AJ. CABRILS P0803000I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 26.247,16 € 
5000366501 AJ. CABRILS P0803000I FCLC 2013 municipis darrer pagament 32.808,97 € 

   Total AJ. CABRILS :  113.619,99 € 

5000063448 AJ. CALDERS P0803400A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 26.764,95 € 
   Total AJ. CALDERS :  26.764,95 € 

5000063450 AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 106.229,16 € 
5000065341 AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 55.452,00 € 
5000366505 AJ. CALDES DE MONTBUI P0803300C FCLC 2013 municipis darrer pagament 69.315,05 € 

   Total AJ. CALDES DE MONTBUI :  230.996,21 € 

5000063451 AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 34.460,94 € 
5000065342 AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.743,16 € 
5000366506 AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E FCLC 2013 municipis darrer pagament 13.428,97 € 

   Total AJ. CALDES D'ESTRAC :  58.633,07 € 

5000063453 AJ. CALELLA P0803500H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 108.157,64 € 
5000065343 AJ. CALELLA P0803500H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 84.170,52 € 
5000366507 AJ. CALELLA P0803500H FCLC 2013 municipis darrer pagament 105.213,19 € 

   Total AJ. CALELLA :  297.541,35 € 

5000063454 AJ. CALLDETENES P0822400H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.637,26 € 
5000065344 AJ. CALLDETENES P0822400H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 13.377,20 € 
5000366508 AJ. CALLDETENES P0822400H FCLC 2013 municipis darrer pagament 16.721,49 € 

   Total AJ. CALLDETENES :  63.735,95 € 

5000063455 AJ. CALLUS P0803700D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 35.736,66 € 
5000065345 AJ. CALLUS P0803700D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 15.422,12 € 
5000366509 AJ. CALLUS P0803700D FCLC 2013 municipis darrer pagament 19.277,69 € 

   Total AJ. CALLUS :  70.436,47 € 

5000063462 AJ. CAMPINS P0803800B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 19.370,53 € 
5000065353 AJ. CAMPINS P0803800B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 5.397,52 € 
5000366517 AJ. CAMPINS P0803800B FCLC 2013 municipis darrer pagament 6.746,90 € 

   Total AJ. CAMPINS :  31.514,95 € 

5000063467 AJ. CANET DE MAR P0803900J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 83.385,25 € 
5000066277 AJ. CANET DE MAR P0803900J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 68.989,76 € 
5000366557 AJ. CANET DE MAR P0803900J FCLC 2013 municipis darrer pagament 86.237,25 € 

   Total AJ. CANET DE MAR :  238.612,26 € 

5000063469 AJ. CANOVELLES P0804000H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 108.840,16 € 
5000066279 AJ. CANOVELLES P0804000H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 61.721,92 € 
5000366559 AJ. CANOVELLES P0804000H FCLC 2013 municipis darrer pagament 77.152,41 € 

   Total AJ. CANOVELLES :  247.714,49 € 

5000063470 AJ. CANYELLES P0804200D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 42.377,98 € 
5000066280 AJ. CANYELLES P0804200D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 20.504,88 € 
5000366560 AJ. CANYELLES P0804200D FCLC 2013 municipis darrer pagament 25.631,12 € 

   Total AJ. CANYELLES :  88.513,98 € 

5000366562 AJ. CAPELLADES P0804300B FCLC 2013 municipis darrer pagament 27.982,36 € 
   Total AJ. CAPELLADES :  27.982,36 € 

5000063518 AJ. CARDEDEU P0804500G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 96.845,67 € 
5000066284 AJ. CARDEDEU P0804500G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 79.415,40 € 
5000366564 AJ. CARDEDEU P0804500G FCLC 2013 municipis darrer pagament 99.269,27 € 

   Total AJ. CARDEDEU :  275.530,34 € 

5000063519 AJ. CARDONA P0804600E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 50.095,01 € 
5000066285 AJ. CARDONA P0804600E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 21.186,16 € 
5000366565 AJ. CARDONA P0804600E FCLC 2013 municipis darrer pagament 26.482,70 € 

   Total AJ. CARDONA :  97.763,87 € 

5000366566 AJ. CARME P0804700C FCLC 2013 municipis darrer pagament 7.725,60 € 
   Total AJ. CARME :  7.725,60 € 

5000063522 AJ. CASSERRES P0804800A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 31.376,43 € 
5000066289 AJ. CASSERRES P0804800A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.005,72 € 
5000366569 AJ. CASSERRES P0804800A FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.507,20 € 

   Total AJ. CASSERRES :  53.889,35 € 

5000066292 AJ. CASTELLAR DE N'HUG P0805100E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.212,32 € 
5000366572 AJ. CASTELLAR DE N'HUG P0805100E FCLC 2013 municipis darrer pagament 2.765,45 € 

   Total AJ. CASTELLAR DE N'HUG :  4.977,77 € 

5000063524 AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS P0805000G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 138.738,37 € 
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5000066294 AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS P0805000G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 114.833,88 € 
5000366639 AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS P0805000G FCLC 2013 municipis darrer pagament 143.542,33 € 

   Total AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS :  397.114,58 € 

5000063525 AJ. CASTELLBELL I EL VILAR P0805200C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 53.305,02 € 
5000066295 AJ. CASTELLBELL I EL VILAR P0805200C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 11.633,00 € 
5000366640 AJ. CASTELLBELL I EL VILAR P0805200C FCLC 2013 municipis darrer pagament 14.541,24 € 

   Total AJ. CASTELLBELL I EL VILAR :  79.479,26 € 

5000063526 AJ. CASTELLBISBAL P0805300A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 95.632,74 € 
5000066737 AJ. CASTELLBISBAL P0805300A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 46.389,72 € 
5000366641 AJ. CASTELLBISBAL P0805300A FCLC 2013 municipis darrer pagament 57.987,11 € 

   Total AJ. CASTELLBISBAL :  200.009,57 € 

5000063527 AJ. CASTELLCIR P0805400I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 23.196,29 € 
   Total AJ. CASTELLCIR :  23.196,29 € 

5000063529 AJ. CASTELLDEFELS P0805500F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 191.796,95 € 
5000066739 AJ. CASTELLDEFELS P0805500F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 171.588,44 € 
5000366644 AJ. CASTELLDEFELS P0805500F FCLC 2013 municipis darrer pagament 14.485,59 € 
5000366643 AJ. CASTELLDEFELS P0805500F FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 

   Total AJ. CASTELLDEFELS :  577.870,98 € 

5000063530 AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.751,98 € 
5000066740 AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.466,72 € 
5000366645 AJ. CASTELLET I LA GORNAL P0805700B FCLC 2013 municipis darrer pagament 13.083,36 € 

   Total AJ. CASTELLET I LA GORNAL :  64.302,06 € 

5000063533 AJ. CASTELLGALI P0806000F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 36.408,32 € 
5000066743 AJ. CASTELLGALI P0806000F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 11.415,96 € 
5000366648 AJ. CASTELLGALI P0806000F FCLC 2013 municipis darrer pagament 14.269,97 € 

   Total AJ. CASTELLGALI :  62.094,25 € 

5000063534 AJ. CASTELLNOU DE BAGES P0806100D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.215,14 € 
5000066744 AJ. CASTELLNOU DE BAGES P0806100D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.235,16 € 
5000366649 AJ. CASTELLNOU DE BAGES P0806100D FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.793,93 € 

   Total AJ. CASTELLNOU DE BAGES :  56.244,23 € 

5000063551 AJ. CASTELLOLI P0806200B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 20.754,50 € 
5000066747 AJ. CASTELLOLI P0806200B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 4.524,44 € 
5000366652 AJ. CASTELLOLI P0806200B FCLC 2013 municipis darrer pagament 5.655,57 € 

   Total AJ. CASTELLOLI :  30.934,51 € 

5000063554 AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.550,75 € 
5000066750 AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 19.513,92 € 
5000366655 AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J FCLC 2013 municipis darrer pagament 24.392,36 € 

   Total AJ. CASTELLTERÇOL :  77.457,03 € 

5000063556 AJ. CASTELLVI DE LA MARCA P0806400H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 32.378,64 € 
5000066752 AJ. CASTELLVI DE LA MARCA P0806400H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.367,32 € 
5000366702 AJ. CASTELLVI DE LA MARCA P0806400H FCLC 2013 municipis darrer pagament 11.709,17 € 

   Total AJ. CASTELLVI DE LA MARCA :  53.455,13 € 

5000063557 AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES P0806500E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 37.184,79 € 
5000066753 AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES P0806500E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 8.569,84 € 
5000366703 AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES P0806500E FCLC 2013 municipis darrer pagament 10.712,32 € 

   Total AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES :  56.466,95 € 

5000063561 AJ. CENTELLES P0806600C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 55.396,15 € 
5000066758 AJ. CENTELLES P0806600C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 43.325,68 € 
5000366708 AJ. CENTELLES P0806600C FCLC 2013 municipis darrer pagament 54.157,13 € 

   Total AJ. CENTELLES :  152.878,96 € 

5000063562 AJ. CERCS P0826800E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 34.379,55 € 
   Total AJ. CERCS :  34.379,55 € 

5000063563 AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 145.920,13 € 
5000066759 AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 99.289,76 € 
5000366709 AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I FCLC 2013 municipis darrer pagament 124.112,21 € 

   Total AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS :  369.322,10 € 

5000063564 AJ. CERVELLÓ P0806700A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 86.743,24 € 
5000066760 AJ. CERVELLÓ P0806700A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 49.241,08 € 
5000366710 AJ. CERVELLÓ P0806700A FCLC 2013 municipis darrer pagament 61.551,32 € 

   Total AJ. CERVELLÓ :  197.535,64 € 

5000063581 AJ. COLLBATÓ P0806800I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 57.951,00 € 
5000066768 AJ. COLLBATÓ P0806800I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 20.720,12 € 
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5000366718 AJ. COLLBATÓ P0806800I FCLC 2013 municipis darrer pagament 25.900,19 € 
   Total AJ. COLLBATÓ :  104.571,31 € 

5000066769 AJ. COLLSUSPINA P0806900G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 1.723,72 € 
5000366719 AJ. COLLSUSPINA P0806900G FCLC 2013 municipis darrer pagament 2.154,64 € 

   Total AJ. COLLSUSPINA :  3.878,36 € 

5000063584 AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 123.795,93 € 
5000066781 AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 102.811,88 € 
5000366793 AJ. CORBERA DE LLOBREGAT P0807100C FCLC 2013 municipis darrer pagament 128.514,83 € 

   Total AJ. CORBERA DE LLOBREGAT :  355.122,64 € 

5000063589 AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT P0807200A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 106.436,79 € 
5000063588 AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT P0807200A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 106.436,79 € 
5000066784 AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT P0807200A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 104.875,52 € 
5000066785 AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT P0807200A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 104.875,52 € 
5000366796 AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT P0807200A FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000366797 AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT P0807200A FCLC 2013 municipis darrer pagament 62.188,83 € 

   Total AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT :  684.813,45 € 

5000063594 AJ. CUBELLES P0807300I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 87.189,70 € 
5000066790 AJ. CUBELLES P0807300I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 70.994,52 € 
5000366802 AJ. CUBELLES P0807300I FCLC 2013 municipis darrer pagament 88.743,17 € 

   Total AJ. CUBELLES :  246.927,39 € 

5000063600 AJ. DOSRIUS P0807400G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 54.347,52 € 
5000066795 AJ. DOSRIUS P0807400G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 12.547,76 € 
5000366807 AJ. DOSRIUS P0807400G FCLC 2013 municipis darrer pagament 15.684,74 € 

   Total AJ. DOSRIUS :  82.580,02 € 

5000063602 AJ. ESPARREGUERA P0807500D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 122.127,10 € 
5000066798 AJ. ESPARREGUERA P0807500D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 103.206,96 € 
5000366948 AJ. ESPARREGUERA P0807500D FCLC 2013 municipis darrer pagament 129.008,70 € 

   Total AJ. ESPARREGUERA :  354.342,76 € 

5000063605 AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 172.289,11 € 
5000066802 AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 141.300,24 € 
5000366952 AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT P0807600B FCLC 2013 municipis darrer pagament 176.625,33 € 

   Total AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT:  490.214,68 € 

5000066806 AJ. ESPUNYOLA, L' P0807700J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 494,96 € 
5000366956 AJ. ESPUNYOLA, L' P0807700J FCLC 2013 municipis darrer pagament 618,69 € 

   Total AJ. ESPUNYOLA, L' :  1.113,65 € 

5000063608 AJ. ESQUIROL, L' P0825400E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 35.812,61 € 
   Total AJ. ESQUIROL, L' :  35.812,61 € 

5000366958 AJ. ESTANY, L' P0807800H FCLC 2013 municipis darrer pagament 5.181,56 € 
   Total AJ. ESTANY, L' :  5.181,56 € 

5000063618 AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 29.168,89 € 
5000066828 AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 6.744,76 € 
5000367337 AJ. FOGARS DE LA SELVA P0808100B FCLC 2013 municipis darrer pagament 8.430,94 € 

   Total AJ. FOGARS DE LA SELVA :  44.344,59 € 

5000367340 AJ. FOLGUEROLES P0808200J FCLC 2013 municipis darrer pagament 6.976,99 € 
   Total AJ. FOLGUEROLES :  6.976,99 € 

5000063622 AJ. FONOLLOSA P0808300H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 34.389,15 € 
5000066833 AJ. FONOLLOSA P0808300H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 7.016,04 € 
5000367342 AJ. FONOLLOSA P0808300H FCLC 2013 municipis darrer pagament 8.770,01 € 

   Total AJ. FONOLLOSA :  50.175,20 € 

5000063625 AJ. FONT-RUBÍ P0808400F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 37.569,09 € 
5000066837 AJ. FONT-RUBÍ P0808400F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 3.557,00 € 
5000367346 AJ. FONT-RUBÍ P0808400F FCLC 2013 municipis darrer pagament 4.446,23 € 

   Total AJ. FONT-RUBÍ :  45.572,32 € 

5000367367 AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES P0808500C FCLC 2013 municipis darrer pagament 115.862,59 € 
   Total AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES:  115.862,59 € 

5000063635 AJ. GARRIGA, LA P0808700I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 89.043,07 € 
5000066855 AJ. GARRIGA, LA P0808700I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 73.286,56 € 
5000367374 AJ. GARRIGA, LA P0808700I FCLC 2013 municipis darrer pagament 91.608,23 € 

   Total AJ. GARRIGA, LA :  253.937,86 € 

5000063637 AJ. GAVA P0808800G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 172.492,70 € 
5000066859 AJ. GAVA P0808800G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 141.447,68 € 
5000367378 AJ. GAVA P0808800G FCLC 2013 municipis darrer pagament 176.809,58 € 
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   Total AJ. GAVA :  490.749,96 € 

5000063638 AJ. GELIDA P0809000C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 64.911,60 € 
5000066861 AJ. GELIDA P0809000C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 44.811,60 € 
5000367380 AJ. GELIDA P0809000C FCLC 2013 municipis darrer pagament 56.014,51 € 

   Total AJ. GELIDA :  165.737,71 € 

5000063644 AJ. GIRONELLA P0809100A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 53.660,71 € 
5000066870 AJ. GIRONELLA P0809100A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 28.201,52 € 
5000367465 AJ. GIRONELLA P0809100A FCLC 2013 municipis darrer pagament 35.251,87 € 

   Total AJ. GIRONELLA :  117.114,10 € 

5000367471 AJ. GRANADA, LA P0809300G FCLC 2013 municipis darrer pagament 18.656,10 € 
   Total AJ. GRANADA, LA :  18.656,10 € 

5000063652 AJ. GRANOLLERS P0809500B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 121.959,23 € 
5000063651 AJ. GRANOLLERS P0809500B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 121.959,24 € 
5000066878 AJ. GRANOLLERS P0809500B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 106.299,38 € 
5000066879 AJ. GRANOLLERS P0809500B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 106.299,38 € 
5000367473 AJ. GRANOLLERS P0809500B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000367474 AJ. GRANOLLERS P0809500B FCLC 2013 municipis darrer pagament 65.748,49 € 

   Total AJ. GRANOLLERS :  722.265,72 € 

5000367476 AJ. GUALBA P0809600J FCLC 2013 municipis darrer pagament 13.999,16 € 
   Total AJ. GUALBA :  13.999,16 € 

5000063659 AJ. GURB P0809900D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 36.009,62 € 
5000066899 AJ. GURB P0809900D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 12.269,92 € 
5000367570 AJ. GURB P0809900D FCLC 2013 municipis darrer pagament 15.337,44 € 

   Total AJ. GURB :  63.616,98 € 

5000063662 AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' P0810000J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 180.181,83 € 
5000063661 AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' P0810000J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 180.181,84 € 
5000066902 AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' P0810000J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 153.337,28 € 
5000066901 AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' P0810000J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 153.337,28 € 
5000367572 AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' P0810000J FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000367573 AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' P0810000J FCLC 2013 municipis darrer pagament 183.343,15 € 

   Total AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' :  1.050.381,38 € 

5000063663 AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS P0816100B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 36.056,61 € 
5000066903 AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS P0816100B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 12.396,36 € 
5000367574 AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS P0816100B FCLC 2013 municipis darrer pagament 15.495,43 € 

   Total AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS :  63.948,40 € 

5000063665 AJ. IGUALADA P0810100H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 169.665,04 € 
5000367576 AJ. IGUALADA P0810100H FCLC 2013 municipis darrer pagament 175.148,98 € 

   Total AJ. IGUALADA :  344.814,02 € 

5000063670 AJ. JORBA P0810200F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 25.522,52 € 
5000066911 AJ. JORBA P0810200F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 4.672,76 € 
5000367582 AJ. JORBA P0810200F FCLC 2013 municipis darrer pagament 5.840,96 € 

   Total AJ. JORBA :  36.036,24 € 

5000063675 AJ. LLACUNA, LA P0810300D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 27.169,38 € 
   Total AJ. LLACUNA, LA :  27.169,38 € 

5000063860 AJ. LLAGOSTA, LA P0810400B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 80.948,51 € 
5000067000 AJ. LLAGOSTA, LA P0810400B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 61.850,20 € 
5000370443 AJ. LLAGOSTA, LA P0810400B FCLC 2013 municipis darrer pagament 77.312,75 € 

   Total AJ. LLAGOSTA, LA :  220.111,46 € 

5000063869 AJ. LLIÇA D'AMUNT P0810600G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 115.078,17 € 
   Total AJ. LLIÇA D'AMUNT :  115.078,17 € 

5000063870 AJ. LLIÇA DE VALL P0810700E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 76.897,49 € 
5000067011 AJ. LLIÇA DE VALL P0810700E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 22.811,28 € 
5000370559 AJ. LLIÇA DE VALL P0810700E FCLC 2013 municipis darrer pagament 28.514,12 € 

   Total AJ. LLIÇA DE VALL :  128.222,89 € 

5000063871 AJ. LLINARS DEL VALLÈS P0810500I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 69.592,75 € 
5000067012 AJ. LLINARS DEL VALLÈS P0810500I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 57.193,96 € 
5000370560 AJ. LLINARS DEL VALLÈS P0810500I FCLC 2013 municipis darrer pagament 71.492,40 € 

   Total AJ. LLINARS DEL VALLÈS :  198.279,11 € 

5000067839 AJ. LLUÇA P0810800C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 1.240,68 € 
5000370567 AJ. LLUÇA P0810800C FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.550,87 € 

   Total AJ. LLUÇA :  2.791,55 € 

5000063882 AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 101.152,19 € 
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5000067845 AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 83.354,48 € 
5000370573 AJ. MALGRAT DE MAR P0810900A FCLC 2013 municipis darrer pagament 104.193,14 € 

   Total AJ. MALGRAT DE MAR :  288.699,81 € 

5000063883 AJ. MANLLEU P0811100G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 108.546,29 € 
5000067847 AJ. MANLLEU P0811100G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 91.103,92 € 
5000370575 AJ. MANLLEU P0811100G FCLC 2013 municipis darrer pagament 113.879,89 € 

   Total AJ. MANLLEU :  313.530,10 € 

5000063884 AJ. MANRESA P0811200E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 112.253,99 € 
5000063885 AJ. MANRESA P0811200E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 112.253,98 € 
5000067849 AJ. MANRESA P0811200E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 108.108,38 € 
5000067848 AJ. MANRESA P0811200E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 108.108,38 € 
5000370576 AJ. MANRESA P0811200E FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000370577 AJ. MANRESA P0811200E FCLC 2013 municipis darrer pagament 70.270,94 € 

   Total AJ. MANRESA :  710.995,67 € 

5000063887 AJ. MARTORELL P0811300C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 127.856,72 € 
5000067852 AJ. MARTORELL P0811300C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 103.953,36 € 
5000370605 AJ. MARTORELL P0811300C FCLC 2013 municipis darrer pagament 129.941,66 € 

   Total AJ. MARTORELL :  361.751,74 € 

5000063888 AJ. MARTORELLES P0811400A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 45.334,31 € 
5000067853 AJ. MARTORELLES P0811400A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 36.028,72 € 
5000370606 AJ. MARTORELLES P0811400A FCLC 2013 municipis darrer pagament 45.035,90 € 

   Total AJ. MARTORELLES :  126.398,93 € 

5000063891 AJ. MASIES DE RODA, LES P0811500H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 26.156,23 € 
5000067865 AJ. MASIES DE RODA, LES P0811500H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.710,48 € 
5000370610 AJ. MASIES DE RODA, LES P0811500H FCLC 2013 municipis darrer pagament 3.388,09 € 

   Total AJ. MASIES DE RODA, LES :  32.254,80 € 

5000063892 AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES P0811600F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 50.463,43 € 
5000067866 AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES P0811600F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.815,44 € 
5000370611 AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES P0811600F FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.269,26 € 

   Total AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES :  72.548,13 € 

5000063894 AJ. MASNOU, EL P0811700D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 113.328,32 € 
5000067868 AJ. MASNOU, EL P0811700D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 94.773,08 € 
5000370613 AJ. MASNOU, EL P0811700D FCLC 2013 municipis darrer pagament 118.466,33 € 

   Total AJ. MASNOU, EL :  326.567,73 € 

5000063896 AJ. MASQUEFA P0811800B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 72.207,75 € 
5000067871 AJ. MASQUEFA P0811800B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 40.005,08 € 
5000370616 AJ. MASQUEFA P0811800B FCLC 2013 municipis darrer pagament 50.006,37 € 

   Total AJ. MASQUEFA :  162.219,20 € 

5000063920 AJ. MATADEPERA P0811900J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 61.369,60 € 
5000067875 AJ. MATADEPERA P0811900J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 24.867,76 € 
5000370620 AJ. MATADEPERA P0811900J FCLC 2013 municipis darrer pagament 31.084,69 € 

   Total AJ. MATADEPERA :  117.322,05 € 

5000063922 AJ. MATARÓ P0812000H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 147.672,73 € 
5000063921 AJ. MATARÓ P0812000H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 147.672,74 € 
5000370621 AJ. MATARÓ P0812000H FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000370622 AJ. MATARÓ P0812000H FCLC 2013 municipis darrer pagament 140.631,21 € 

   Total AJ. MATARÓ :  635.976,68 € 

5000063927 AJ. MOIA P0813700B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 51.095,88 € 
   Total AJ. MOIA :  51.095,88 € 

5000063928 AJ. MOLINS DE REI P0812200D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 119.200,18 € 
5000067977 AJ. MOLINS DE REI P0812200D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 98.367,80 € 
5000370679 AJ. MOLINS DE REI P0812200D FCLC 2013 municipis darrer pagament 122.959,77 € 

   Total AJ. MOLINS DE REI :  340.527,75 € 

5000063931 AJ. MONISTROL DE CALDERS P0812700C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 22.398,25 € 
5000067983 AJ. MONISTROL DE CALDERS P0812700C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.861,36 € 
5000370685 AJ. MONISTROL DE CALDERS P0812700C FCLC 2013 municipis darrer pagament 3.576,73 € 

   Total AJ. MONISTROL DE CALDERS :  28.836,34 € 

5000063932 AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 35.896,58 € 
5000067984 AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 7.849,87 € 
5000370686 AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT P0812600E FCLC 2013 municipis darrer pagament 9.952,98 € 

   Total AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT :  53.699,43 € 

5000063935 AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 159.563,19 € 
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5000067987 AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 131.151,52 € 
5000370689 AJ. MONTCADA I REIXAC P0812400J FCLC 2013 municipis darrer pagament 163.939,42 € 

   Total AJ. MONTCADA I REIXAC :  454.654,13 € 

5000155048 AJ. MONTCLAR P0812900I FCLC 2014 municipis anualitat 2015 14.967,47 € 
5000370732 AJ. MONTCLAR P0812900I FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.318,69 € 

   Total AJ. MONTCLAR :  16.286,16 € 

5000063937 AJ. MONTESQUIU P0813000G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 25.398,60 € 
5000067989 AJ. MONTESQUIU P0813000G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 6.745,40 € 
5000370733 AJ. MONTESQUIU P0813000G FCLC 2013 municipis darrer pagament 8.431,78 € 

   Total AJ. MONTESQUIU :  40.575,78 € 

5000064031 AJ. MONTMAJOR P0813100E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 21.089,48 € 
5000068004 AJ. MONTMAJOR P0813100E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 3.731,12 € 
5000370736 AJ. MONTMAJOR P0813100E FCLC 2013 municipis darrer pagament 4.663,86 € 

   Total AJ. MONTMAJOR :  29.484,46 € 

5000064035 AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS P0813500F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 95.719,96 € 
5000068010 AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS P0813500F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 68.614,60 € 
5000370742 AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS P0813500F FCLC 2013 municipis darrer pagament 85.768,27 € 

   Total AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS :  250.102,83 € 

5000068014 AJ. MONTSENY P0813600D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 1.333,00 € 
5000370746 AJ. MONTSENY P0813600D FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.666,24 € 

   Total AJ. MONTSENY :  2.999,24 € 

5000064041 AJ. MUNTANYOLA P0812800A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 21.680,51 € 
5000068018 AJ. MUNTANYOLA P0812800A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 3.602,64 € 
5000370750 AJ. MUNTANYOLA P0812800A FCLC 2013 municipis darrer pagament 4.503,29 € 

   Total AJ. MUNTANYOLA :  29.786,44 € 

5000370773 AJ. MURA P0813800J FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.191,97 € 
   Total AJ. MURA :  1.191,97 € 

5000064043 AJ. NAVARCLES P0813900H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 52.664,62 € 
5000068028 AJ. NAVARCLES P0813900H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 23.256,44 € 
5000370776 AJ. NAVARCLES P0813900H FCLC 2013 municipis darrer pagament 29.070,51 € 

   Total AJ. NAVARCLES :  104.991,57 € 

5000064044 AJ. NAVAS P0814000F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 55.331,52 € 
5000068029 AJ. NAVAS P0814000F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.153,88 € 
5000370777 AJ. NAVAS P0814000F FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.692,32 € 

   Total AJ. NAVAS :  78.177,72 € 

5000064048 AJ. ÒDENA P0814200B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 48.969,79 € 
5000068035 AJ. ÒDENA P0814200B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 13.795,72 € 
5000370783 AJ. ÒDENA P0814200B FCLC 2013 municipis darrer pagament 17.244,62 € 

   Total AJ. ÒDENA :  80.010,13 € 

5000064052 AJ. OLÈRDOLA P0814400H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 52.973,60 € 
5000068036 AJ. OLÈRDOLA P0814400H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.860,80 € 
5000370784 AJ. OLÈRDOLA P0814400H FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.325,96 € 

   Total AJ. OLÈRDOLA :  75.160,36 € 

5000064053 AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 38.672,48 € 
5000068037 AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 24.409,24 € 
5000370785 AJ. OLESA DE BONESVALLS P0814500E FCLC 2013 municipis darrer pagament 30.511,59 € 

   Total AJ. OLESA DE BONESVALLS :  93.593,31 € 

5000064054 AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 117.214,51 € 
5000068038 AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 97.251,24 € 
5000370786 AJ. OLESA DE MONTSERRAT P0814600C FCLC 2013 municipis darrer pagament 121.564,08 € 

   Total AJ. OLESA DE MONTSERRAT :  336.029,83 € 

5000064057 AJ. OLIVELLA P0814700A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 44.137,80 € 
5000068042 AJ. OLIVELLA P0814700A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 35.275,00 € 
5000370790 AJ. OLIVELLA P0814700A FCLC 2013 municipis darrer pagament 44.093,71 € 

   Total AJ. OLIVELLA :   123.506,51 € 

5000064060 AJ. OLVAN P0814300J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 25.239,16 € 
5000370833 AJ. OLVAN P0814300J FCLC 2013 municipis darrer pagament 3.267,31 € 

   Total AJ. OLVAN :  28.506,47 € 

5000370838 AJ. ORISTA P0815000E FCLC 2013 municipis darrer pagament 6.170,46 € 
   Total AJ. ORISTA :  6.170,46 € 

5000064063 AJ. ORRIUS P0815200A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 21.288,10 € 
5000068057 AJ. ORRIUS P0815200A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.404,72 € 
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5000370839 AJ. ORRIUS P0815200A FCLC 2013 municipis darrer pagament 3.005,87 € 
   Total AJ. ORRIUS :  26.698,69 € 

5000064066 AJ. PACS DEL PENEDÈS P0815300I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 24.201,55 € 
5000068058 AJ. PACS DEL PENEDÈS P0815300I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.442,88 € 
5000370840 AJ. PACS DEL PENEDÈS P0815300I FCLC 2013 municipis darrer pagament 11.803,60 € 

   Total AJ. PACS DEL PENEDÈS :  45.448,03 € 

5000064067 AJ. PALAFOLLS P0815400G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 68.899,57 € 
5000068059 AJ. PALAFOLLS P0815400G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 54.416,32 € 
5000370841 AJ. PALAFOLLS P0815400G FCLC 2013 municipis darrer pagament 68.020,38 € 

   Total AJ. PALAFOLLS :  191.336,27 € 

5000064138 AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS P0815500D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 119.845,87 € 
5000068065 AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS P0815500D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 53.942,28 € 
5000370847 AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS P0815500D FCLC 2013 municipis darrer pagament 67.427,88 € 

   Total AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS :  241.216,03 € 

5000064140 AJ. PALLEJÀ P0815600B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 76.826,28 € 
5000068067 AJ. PALLEJÀ P0815600B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 37.965,80 € 
5000370849 AJ. PALLEJÀ P0815600B FCLC 2013 municipis darrer pagament 47.457,24 € 

   Total AJ. PALLEJÀ :  162.249,32 € 

5000064141 AJ. PALMA DE CERVELLO, LA P5831301F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.989,06 € 
5000068068 AJ. PALMA DE CERVELLO, LA P5831301F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.666,40 € 
5000370879 AJ. PALMA DE CERVELLO, LA P5831301F FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.168,51 € 

   Total AJ. PALMA DE CERVELLO, LA :  62.823,97 € 

5000064144 AJ. PAPIOL, EL P0815700J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.914,91 € 
5000068071 AJ. PAPIOL, EL P0815700J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 20.846,32 € 
5000370882 AJ. PAPIOL, EL P0815700J FCLC 2013 municipis darrer pagament 26.057,91 € 

   Total AJ. PAPIOL, EL :  87.819,14 € 

5000064145 AJ. PARETS DEL VALLÈS P0815800H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 110.069,11 € 
5000068073 AJ. PARETS DEL VALLÈS P0815800H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 89.432,76 € 
5000370884 AJ. PARETS DEL VALLÈS P0815800H FCLC 2013 municipis darrer pagament 111.790,99 € 

   Total AJ. PARETS DEL VALLÈS :  311.292,86 € 

5000064154 AJ. PIERA P0816000D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 127.829,93 € 
5000068083 AJ. PIERA P0816000D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 77.922,92 € 
5000370894 AJ. PIERA P0816000D FCLC 2013 municipis darrer pagament 97.403,64 € 

   Total AJ. PIERA :  303.156,49 € 

5000064155 AJ. PINEDA DE MAR P0816200J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 122.113,09 € 
5000068085 AJ. PINEDA DE MAR P0816200J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 101.427,64 € 
5000370896 AJ. PINEDA DE MAR P0816200J FCLC 2013 municipis darrer pagament 126.784,54 € 

   Total AJ. PINEDA DE MAR :  350.325,27 € 

5000064174 AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL P0816300H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 30.539,72 € 
5000068125 AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL P0816300H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 7.415,40 € 
5000371280 AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL P0816300H FCLC 2013 municipis darrer pagament 9.269,29 € 

   Total AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL :  47.224,41 € 

5000064178 AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.827,17 € 
5000068129 AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 12.315,68 € 
5000371284 AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F FCLC 2013 municipis darrer pagament 15.394,59 € 

   Total AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA :  68.537,44 € 

5000064182 AJ. POLINYÀ P0816600A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 58.573,80 € 
5000371290 AJ. POLINYÀ P0816600A FCLC 2013 municipis darrer pagament 59.963,09 € 

   Total AJ. POLINYÀ :  118.536,89 € 

5000064186 AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL P0818100J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 41.125,42 € 
5000068139 AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL P0818100J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 20.160,24 € 
5000371294 AJ. PONT DE VILOMARA I  P0818100J FCLC 2013 municipis darrer pagament 25.200,33 € 

   Total AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL:  86.485,99 € 

5000064195 AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 192.504,16 € 
5000068149 AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 174.340,68 € 
5000371482 AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000371483 AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL P0816800G FCLC 2013 municipis darrer pagament 17.925,84 € 

   Total AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL :  584.770,68 € 

5000064197 AJ. PRATS DE LLUÇANÈS P0817000C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 34.267,23 € 
5000068151 AJ. PRATS DE LLUÇANÈS P0817000C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 4.459,16 € 
5000371485 AJ. PRATS DE LLUÇANÈS P0817000C FCLC 2013 municipis darrer pagament 5.573,92 € 

   Total AJ. PRATS DE LLUÇANÈS :  44.300,31 € 
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5000064201 AJ. PREMIÀ DE DALT P0823000E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 84.629,14 € 
5000068156 AJ. PREMIÀ DE DALT P0823000E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 70.976,48 € 
5000371490 AJ. PREMIÀ DE DALT P0823000E FCLC 2013 municipis darrer pagament 88.720,55 € 

   Total AJ. PREMIÀ DE DALT :  244.326,17 € 

5000064202 AJ. PREMIA DE MAR P0817100A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 126.927,07 € 
5000068157 AJ. PREMIA DE MAR P0817100A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 104.895,40 € 
5000371491 AJ. PREMIA DE MAR P0817100A FCLC 2013 municipis darrer pagament 131.119,25 € 

   Total AJ. PREMIA DE MAR :  362.941,72 € 

5000371584 AJ. PUIGDALBER P0817300G FCLC 2013 municipis darrer pagament 2.035,46 € 
   Total AJ. PUIGDALBER :  2.035,46 € 

5000064213 AJ. RELLINARS P0817800F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 23.511,07 € 
5000068208 AJ. RELLINARS P0817800F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.295,48 € 
5000371597 AJ. RELLINARS P0817800F FCLC 2013 municipis darrer pagament 2.869,36 € 

   Total AJ. RELLINARS :  28.675,91 € 

5000064225 AJ. RIPOLLET P0817900D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 149.609,25 € 
5000068222 AJ. RIPOLLET P0817900D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 122.982,88 € 
5000371682 AJ. RIPOLLET P0817900D FCLC 2013 municipis darrer pagament 153.728,60 € 

   Total AJ. RIPOLLET :  426.320,73 € 

5000064233 AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA P0818000B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 77.479,58 € 
5000068230 AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA P0818000B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 63.910,40 € 
5000371690 AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA P0818000B FCLC 2013 municipis darrer pagament 79.887,97 € 

   Total AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA :  221.277,95 € 

5000064235 AJ. RODA DE TER P0818200H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 52.922,29 € 
5000068233 AJ. RODA DE TER P0818200H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.625,32 € 
5000371760 AJ. RODA DE TER P0818200H FCLC 2013 municipis darrer pagament 13.281,65 € 

   Total AJ. RODA DE TER :  76.829,26 € 

5000064242 AJ. RUBÍ P0818300F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 101.197,88 € 
5000064241 AJ. RUBÍ P0818300F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 101.197,88 € 
5000068243 AJ. RUBÍ P0818300F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 193.972,80 € 
5000371767 AJ. RUBÍ P0818300F FCLC 2013 municipis darrer pagament 42.466,05 € 
5000371766 AJ. RUBÍ P0818300F FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 

   Total AJ. RUBÍ :  638.834,61 € 

5000068244 AJ. RUBIO P0818400D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.204,08 € 
5000371768 AJ. RUBIO P0818400D FCLC 2013 municipis darrer pagament 2.755,13 € 

   Total AJ. RUBIO :  4.959,21 € 

5000068246 AJ. RUPIT I PRUIT P0818500A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.574,08 € 
5000371770 AJ. RUPIT I PRUIT P0818500A FCLC 2013 municipis darrer pagament 3.217,62 € 

   Total AJ. RUPIT I PRUIT :  5.791,70 € 

5000064243 AJ. SABADELL P0818600I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 177.452,82 € 
5000064244 AJ. SABADELL P0818600I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 177.452,82 € 
5000068248 AJ. SABADELL P0818600I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 154.540,84 € 
5000068247 AJ. SABADELL P0818600I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 154.540,84 € 
5000371771 AJ. SABADELL P0818600I FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000371772 AJ. SABADELL P0818600I FCLC 2013 municipis darrer pagament 186.352,06 € 

   Total AJ. SABADELL :  1.050.339,38 € 

5000064245 AJ. SALLENT P0819000A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 57.986,39 € 
5000068253 AJ. SALLENT P0819000A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 22.390,32 € 
5000371777 AJ. SALLENT P0819000A FCLC 2013 municipis darrer pagament 27.987,88 € 

   Total AJ. SALLENT :  108.364,59 € 

5000371856 AJ. SANT ADRIA DE BESÒS P0819300E FCLC 2013 municipis darrer pagament 146.365,33 € 
   Total AJ. SANT ADRIA DE BESÒS :  146.365,33 € 

5000064273 AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 124.992,66 € 
5000068344 AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 102.828,88 € 
5000371858 AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA P0819500J FCLC 2013 municipis darrer pagament 128.536,07 € 

   Total AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA :  356.357,61 € 

5000064274 AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES P0819600H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 68.635,95 € 
5000068345 AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES P0819600H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 56.680,20 € 
5000371859 AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES P0819600H FCLC 2013 municipis darrer pagament 70.850,24 € 

   Total AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES :  196.166,39 € 

5000064275 AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR P0819700F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 59.640,00 € 
5000068347 AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR P0819700F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 36.919,44 € 
5000371861 AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR P0819700F FCLC 2013 municipis darrer pagament 46.149,33 € 
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   Total AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR :  142.708,77 € 

5000064278 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 104.758,73 € 
5000064277 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 104.758,73 € 
5000068350 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 103.704,10 € 
5000068349 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 103.704,10 € 
5000371864 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 59.260,23 € 
5000371863 AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT P0819900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 

   Total AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT :  676.185,89 € 

5000064279 AJ. SANT BOI DE LLUÇANES P0820000H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 20.478,30 € 
   Total AJ. SANT BOI DE LLUÇANES :  20.478,30 € 

5000064281 AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA P0820200D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 48.065,38 € 
5000068352 AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA P0820200D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 14.620,24 € 
5000371866 AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA P0820200D FCLC 2013 municipis darrer pagament 18.275,33 € 

   Total AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA :  80.960,95 € 

5000064282 AJ. SANT CELONI P0820100F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 102.300,63 € 
5000068353 AJ. SANT CELONI P0820100F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 66.779,84 € 
5000371867 AJ. SANT CELONI P0820100F FCLC 2013 municipis darrer pagament 83.474,75 € 

   Total AJ. SANT CELONI :  252.555,22 € 

5000064283 AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.404,05 € 
5000068354 AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 19.728,84 € 
5000371868 AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT P0820300B FCLC 2013 municipis darrer pagament 24.661,01 € 

   Total AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT :  84.793,90 € 

5000064286 AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 105.962,36 € 
5000064285 AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 105.962,36 € 
5000068357 AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 103.843,72 € 
5000068356 AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 103.843,72 € 
5000371871 AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J FCLC 2013 municipis darrer pagament 59.609,28 € 
5000371870 AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J FCLC 2013 municipis darrer pagament 93.454,21 € 

   Total AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS :  572.675,65 € 

5000064287 AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES P0820500G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 25.568,51 € 
5000068358 AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES P0820500G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 3.396,36 € 
5000371978 AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES P0820500G FCLC 2013 municipis darrer pagament 4.245,43 € 

   Total AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES :  33.210,30 € 

5000064288 AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA P0820600E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 35.775,16 € 
   Total AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA :  35.775,16 € 

5000068386 AJ. SANT FELIU DE CODINES P0820900I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 34.296,56 € 
5000371981 AJ. SANT FELIU DE CODINES P0820900I FCLC 2013 municipis darrer pagament 42.870,72 € 

   Total AJ. SANT FELIU DE CODINES :  77.167,28 € 

5000068388 AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 116.781,74 € 
5000068389 AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 116.781,74 € 
5000371984 AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G FCLC 2013 municipis darrer pagament 91.954,33 € 
5000371983 AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT P0821000G FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 

   Total AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT :  525.517,81 € 

5000068392 AJ. SANT FOST DE  P0820800A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 52.650,32 € 
5000371987 AJ. SANT FOST DE  P0820800A FCLC 2013 municipis darrer pagament 65.812,87 € 

   Total AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES :  118.463,19 € 

5000068393 AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES P0821200C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 32.793,08 € 
5000371988 AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES P0821200C FCLC 2013 municipis darrer pagament 40.991,37 € 

   Total AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES :  73.784,45 € 

5000068397 AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ P0821400I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 24.395,04 € 
5000371992 AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ P0821400I FCLC 2013 municipis darrer pagament 30.493,84 € 

   Total AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ :  54.888,88 € 

5000068398 AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA P0819200G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 5.840,16 € 
5000371993 AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA P0819200G FCLC 2013 municipis darrer pagament 7.300,18 € 

   Total AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA :  13.140,34 € 

5000068399 AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ P0821500F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 603,12 € 
5000371994 AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ P0821500F FCLC 2013 municipis darrer pagament 753,92 € 

   Total AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ :  1.357,04 € 

5000064354 AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA P0822500E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 70.602,83 € 
5000371999 AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA P0822500E FCLC 2013 municipis darrer pagament 66.308,12 € 

   Total AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA :  136.910,95 € 

5000064355 AJ. SANT JOAN DESPÍ P0821600D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 138.360,28 € 
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   Total AJ. SANT JOAN DESPÍ :  138.360,28 € 

5000064359 AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA P0821800J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 36.926,22 € 
5000068408 AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA P0821800J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 16.873,96 € 
5000372004 AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA P0821800J FCLC 2013 municipis darrer pagament 21.092,49 € 

   Total AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA :  74.892,67 € 

5000064361 AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 90.353,39 € 
   Total AJ. SANT JUST DESVERN :  90.353,39 € 

5000064363 AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS P0822000F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.253,81 € 
5000068412 AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS P0822000F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 21.915,80 € 
5000372008 AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS P0822000F FCLC 2013 municipis darrer pagament 27.394,78 € 

   Total AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS :  89.564,39 € 

5000068413 AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.955,88 € 
5000372009 AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.444,81 € 

   Total AJ. SANT LLORENÇ SAVALL :  22.400,69 € 

5000064364 AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES P0822200B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 29.029,04 € 
5000068415 AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES P0822200B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 5.936,12 € 
5000372011 AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES P0822200B FCLC 2013 municipis darrer pagament 7.420,16 € 

   Total AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES :  42.385,32 € 

5000064367 AJ. SANT MARTÍ DE TOUS P0822600C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 28.304,75 € 
5000068418 AJ. SANT MARTÍ DE TOUS P0822600C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 6.232,16 € 
5000372014 AJ. SANT MARTÍ DE TOUS P0822600C FCLC 2013 municipis darrer pagament 7.790,21 € 

   Total AJ. SANT MARTÍ DE TOUS :  42.327,12 € 

5000064368 AJ. SANT MARTÍ SARROCA P0822700A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 40.712,30 € 
5000068419 AJ. SANT MARTÍ SARROCA P0822700A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 20.730,64 € 
5000372015 AJ. SANT MARTÍ SARROCA P0822700A FCLC 2013 municipis darrer pagament 25.913,32 € 

   Total AJ. SANT MARTÍ SARROCA :  87.356,26 € 

5000372016 AJ. SANT MARTÍ SESGUEIOLES P0822800I FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.176,67 € 
   Total AJ. SANT MARTÍ SESGUEIOLES :  1.176,67 € 

5000064372 AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 160.112,11 € 
5000068454 AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 132.249,80 € 
5000372094 AJ. SANT PERE DE RIBES P0823100C FCLC 2013 municipis darrer pagament 165.312,26 € 

   Total AJ. SANT PERE DE RIBES :  457.674,17 € 

5000064377 AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES P0823200A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 32.587,96 € 
5000068455 AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES P0823200A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.527,08 € 
5000372095 AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES P0823200A FCLC 2013 municipis darrer pagament 11.908,84 € 

   Total AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES :  54.023,88 € 

5000064378 AJ. SANT PERE DE TORELLO P0823300I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 34.627,05 € 
5000068456 AJ. SANT PERE DE TORELLO P0823300I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 5.643,12 € 
5000372096 AJ. SANT PERE DE TORELLO P0823300I FCLC 2013 municipis darrer pagament 7.053,93 € 

   Total AJ. SANT PERE DE TORELLO :  47.324,10 € 

5000064379 AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR P0823400G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 60.038,11 € 
5000068457 AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR P0823400G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 14.291,00 € 
5000372097 AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR P0823400G FCLC 2013 municipis darrer pagament 17.863,76 € 

   Total AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR :  92.192,87 € 

5000064381 AJ. SANT POL DE MAR P0823500D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 56.050,05 € 
5000068460 AJ. SANT POL DE MAR P0823500D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 27.690,36 € 
5000372100 AJ. SANT POL DE MAR P0823500D FCLC 2013 municipis darrer pagament 34.855,58 € 

   Total AJ. SANT POL DE MAR :  118.595,99 € 

5000064382 AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA P0823600B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 31.709,55 € 
5000068461 AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA P0823600B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 18.890,60 € 
5000372101 AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA P0823600B FCLC 2013 municipis darrer pagament 23.613,27 € 

   Total AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA :  74.213,42 € 

5000064383 AJ. SANT QUIRZE DE BESORA P0823700J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 31.744,42 € 
5000068462 AJ. SANT QUIRZE DE BESORA P0823700J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 6.549,24 € 
5000372102 AJ. SANT QUIRZE DE BESORA P0823700J FCLC 2013 municipis darrer pagament 8.186,54 € 

   Total AJ. SANT QUIRZE DE BESORA :  46.480,20 € 

5000068463 AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES P0823800H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 94.922,72 € 
5000303418 AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES P0823800H FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2015 137.198,30 € 
5000372103 AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES P0823800H FCLC 2013 municipis darrer pagament 118.653,39 € 

   Total AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES :  350.774,41 € 

5000064384 AJ. SANT QUIRZE SAFAJA P0823900F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 21.843,48 € 
5000068464 AJ. SANT QUIRZE SAFAJA P0823900F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 3.324,88 € 
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5000372104 AJ. SANT QUIRZE SAFAJA P0823900F FCLC 2013 municipis darrer pagament 4.156,06 € 
   Total AJ. SANT QUIRZE SAFAJA :  29.324,42 € 

5000064386 AJ. SANT SADURNÍ  D'ANOIA P0824000D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 80.373,25 € 
5000068465 AJ. SANT SADURNÍ  D'ANOIA P0824000D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 52.180,40 € 
5000372105 AJ. SANT SADURNÍ  D'ANOIA P0824000D FCLC 2013 municipis darrer pagament 65.225,46 € 

   Total AJ. SANT SADURNÍ  D'ANOIA :  197.779,11 € 

5000064387 AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA P0809700H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 49.504,86 € 
5000068467 AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA P0809700H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 14.544,92 € 
5000372107 AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA P0809700H FCLC 2013 municipis darrer pagament 18.181,20 € 

   Total AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA :  82.230,98 € 

5000064388 AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET P0826200H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 64.584,36 € 
5000372108 AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET P0826200H FCLC 2013 municipis darrer pagament 64.873,03 € 

   Total AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET :  129.457,39 € 

5000064389 AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 59.368,97 € 
5000068469 AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 31.245,92 € 
5000372109 AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT P0826400D FCLC 2013 municipis darrer pagament 39.057,43 € 

   Total AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT :  129.672,32 € 

5000064390 AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO P0826500A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.968,26 € 
5000068470 AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO P0826500A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 9.299,68 € 
5000372238 AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO P0826500A FCLC 2013 municipis darrer pagament 11.624,64 € 

   Total AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO :  54.892,58 € 

5000064391 AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 126.992,61 € 
5000068471 AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 105.503,96 € 
5000372239 AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS P0826300F FCLC 2013 municipis darrer pagament 131.879,91 € 

   Total AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS :  364.376,48 € 

5000064446 AJ. SANTPEDOR P0819100I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 57.293,32 € 
5000068631 AJ. SANTPEDOR P0819100I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 33.852,20 € 
5000372342 AJ. SANTPEDOR P0819100I FCLC 2013 municipis darrer pagament 42.315,28 € 

   Total AJ. SANTPEDOR :  133.460,80 € 

5000064499 AJ. SENTMENAT P0826700G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 66.662,16 € 
5000068642 AJ. SENTMENAT P0826700G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 54.719,72 € 
5000372353 AJ. SENTMENAT P0826700G FCLC 2013 municipis darrer pagament 68.399,67 € 

   Total AJ. SENTMENAT :  189.781,55 € 

5000068647 AJ. SEVA P0826900C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.015,92 € 
5000155052 AJ. SEVA P0826900C FCLC 2014 municipis anualitat 2015 42.686,87 € 
5000372399 AJ. SEVA P0826900C FCLC 2013 municipis darrer pagament 12.519,88 € 

   Total AJ. SEVA :  65.222,67 € 

5000064505 AJ. SITGES P0827000A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 142.183,48 € 
5000068651 AJ. SITGES P0827000A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 116.462,96 € 
5000372402 AJ. SITGES P0827000A FCLC 2013 municipis darrer pagament 145.578,69 € 

   Total AJ. SITGES :  404.225,13 € 

5000372404 AJ. SOBREMUNT P0827100I FCLC 2013 municipis darrer pagament 1.554,14 € 
   Total AJ. SOBREMUNT :  1.554,14 € 

5000064393 AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ P0824400F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 61.213,27 € 
5000068532 AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ P0824400F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 36.584,32 € 
5000372242 AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ P0824400F FCLC 2013 municipis darrer pagament 45.730,35 € 

   Total AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ :  143.527,94 € 

5000064430 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 120.832,06 € 
5000064431 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 120.832,06 € 
5000068535 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 114.144,72 € 
5000068534 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 114.144,72 € 
5000372244 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000372245 AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET P0824500C FCLC 2013 municipis darrer pagament 85.361,79 € 

   Total AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET :  755.315,35 € 

5000064434 AJ. STA. EUGENIA DE BERGA P0824600A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 34.141,18 € 
5000068538 AJ. STA. EUGENIA DE BERGA P0824600A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 7.764,04 € 
5000372248 AJ. STA. EUGENIA DE BERGA P0824600A FCLC 2013 municipis darrer pagament 9.705,00 € 

   Total AJ. STA. EUGENIA DE BERGA :  51.610,22 € 

5000064435 AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER P0824700I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 26.973,18 € 
5000068539 AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER P0824700I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 10.910,68 € 
5000372249 AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER P0824700I FCLC 2013 municipis darrer pagament 13.638,38 € 

   Total AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER :  51.522,24 € 
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5000064436 AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA P0824800G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 72.500,58 € 
   Total AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA :  72.500,58 € 

5000064437 AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 65.618,24 € 
5000068541 AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 55.381,64 € 
5000372251 AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI P0825000C FCLC 2013 municipis darrer pagament 69.227,08 € 

   Total AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI :  190.226,96 € 

5000064438 AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS P0825100A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 63.287,95 € 
5000068542 AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS P0825100A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 52.649,80 € 
5000372252 AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS P0825100A FCLC 2013 municipis darrer pagament 65.812,23 € 

   Total AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS :  181.749,98 € 

5000064439 AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES P0825600J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 23.975,91 € 
5000068544 AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES P0825600J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 5.258,12 € 
5000372254 AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES P0825600J FCLC 2013 municipis darrer pagament 6.572,65 € 

   Total AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES :  35.806,68 € 

5000064440 AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA P0825900D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 75.536,44 € 
5000068547 AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA P0825900D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 33.548,40 € 
5000372338 AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA P0825900D FCLC 2013 municipis darrer pagament 41.935,45 € 

   Total AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA :  151.020,29 € 

5000064441 AJ. STA. MARIA D'OLÓ P0825800F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 27.710,70 € 
5000068548 AJ. STA. MARIA D'OLÓ P0825800F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 7.210,32 € 
5000372339 AJ. STA. MARIA D'OLÓ P0825800F FCLC 2013 municipis darrer pagament 9.012,86 € 

   Total AJ. STA. MARIA D'OLÓ :  43.933,88 € 

5000064444 AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA P0826000B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 125.159,27 € 
   Total AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA :  125.159,27 € 

5000064445 AJ. STA. SUSANNA P0826100J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 38.610,75 € 
5000068630 AJ. STA. SUSANNA P0826100J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 16.683,12 € 
5000372341 AJ. STA. SUSANNA P0826100J FCLC 2013 municipis darrer pagament 20.853,86 € 

   Total AJ. STA. SUSANNA :  76.147,73 € 

5000064509 AJ. SUBIRATS P0827300E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 55.476,12 € 
   Total AJ. SUBIRATS :  55.476,12 € 

5000064511 AJ. SÚRIA P0827400C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 52.089,09 € 
5000068661 AJ. SÚRIA P0827400C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 28.667,12 € 
5000372412 AJ. SÚRIA P0827400C FCLC 2013 municipis darrer pagament 35.833,92 € 

   Total AJ. SÚRIA :  116.590,13 € 

5000064527 AJ. TARADELL P0827800D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 55.755,68 € 
5000068667 AJ. TARADELL P0827800D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 39.929,36 € 
5000372439 AJ. TARADELL P0827800D FCLC 2013 municipis darrer pagament 49.911,71 € 

   Total AJ. TARADELL :  145.596,75 € 

5000064531 AJ. TEIÀ P0828100H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 68.764,64 € 
5000068700 AJ. TEIÀ P0828100H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 43.316,40 € 
5000372446 AJ. TEIÀ P0828100H FCLC 2013 municipis darrer pagament 54.145,48 € 

   Total AJ. TEIÀ :  166.226,52 € 

5000064534 AJ. TERRASSA P0827900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 181.977,47 € 
5000064533 AJ. TERRASSA P0827900B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 181.977,47 € 
5000068703 AJ. TERRASSA P0827900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 156.868,96 € 
5000068704 AJ. TERRASSA P0827900B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 156.868,96 € 
5000372449 AJ. TERRASSA P0827900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000372450 AJ. TERRASSA P0827900B FCLC 2013 municipis darrer pagament 192.172,45 € 

   Total AJ. TERRASSA :  1.069.865,31 € 

5000064535 AJ. TIANA P0828200F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 60.279,09 € 
5000068705 AJ. TIANA P0828200F FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 49.227,84 € 
5000372451 AJ. TIANA P0828200F FCLC 2013 municipis darrer pagament 61.534,76 € 

   Total AJ. TIANA :  171.041,69 € 

5000064538 AJ. TONA P0828300D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 58.810,78 € 
5000068707 AJ. TONA P0828300D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 41.662,96 € 
5000372453 AJ. TONA P0828300D FCLC 2013 municipis darrer pagament 52.078,73 € 

   Total AJ. TONA :  152.552,47 € 

5000064540 AJ. TORDERA P0828400B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 94.457,03 € 
5000068709 AJ. TORDERA P0828400B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 76.900,68 € 
5000372455 AJ. TORDERA P0828400B FCLC 2013 municipis darrer pagament 96.125,85 € 

   Total AJ. TORDERA :  267.483,56 € 

5000064541 AJ. TORELLÓ P0828500I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 82.369,76 € 
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5000068710 AJ. TORELLÓ P0828500I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 60.057,60 € 
5000372456 AJ. TORELLÓ P0828500I FCLC 2013 municipis darrer pagament 75.071,98 € 

   Total AJ. TORELLÓ :  217.499,34 € 

5000064544 AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA P0828600G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 38.391,22 € 
5000068716 AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA P0828600G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 19.310,40 € 
5000372584 AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA P0828600G FCLC 2013 municipis darrer pagament 24.138,03 € 

   Total AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA :  81.839,65 € 

5000064554 AJ. TORRELAVIT P0828700E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 35.287,89 € 
5000068724 AJ. TORRELAVIT P0828700E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 5.473,16 € 
5000372592 AJ. TORRELAVIT P0828700E FCLC 2013 municipis darrer pagament 6.841,47 € 

   Total AJ. TORRELAVIT :  47.602,52 € 

5000064565 AJ. ULLASTRELL P0829000I FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.712,47 € 
5000068757 AJ. ULLASTRELL P0829000I FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 11.645,12 € 
5000372722 AJ. ULLASTRELL P0829000I FCLC 2013 municipis darrer pagament 14.556,42 € 

   Total AJ. ULLASTRELL :  59.914,01 € 

5000064578 AJ. VACARISSES P0829100G FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 74.081,48 € 
5000068763 AJ. VACARISSES P0829100G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 61.102,68 € 
5000372728 AJ. VACARISSES P0829100G FCLC 2013 municipis darrer pagament 76.378,35 € 

   Total AJ. VACARISSES :  211.562,51 € 

5000372736 AJ. VALLCEBRE P0829300C FCLC 2013 municipis darrer pagament 2.249,34 € 
   Total AJ. VALLCEBRE :  2.249,34 € 

5000064585 AJ. VALLGORGUINA P0829500H FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 42.573,76 € 
5000068775 AJ. VALLGORGUINA P0829500H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 6.749,80 € 
5000372827 AJ. VALLGORGUINA P0829500H FCLC 2013 municipis darrer pagament 8.437,21 € 

   Total AJ. VALLGORGUINA :  57.760,77 € 

5000064586 AJ. VALLIRANA P0829600F FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 131.503,37 € 
   Total AJ. VALLIRANA :  131.503,37 € 

5000064589 AJ. VALLROMANES P0829700D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 33.287,13 € 
5000068778 AJ. VALLROMANES P0829700D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 14.278,40 € 
5000372830 AJ. VALLROMANES P0829700D FCLC 2013 municipis darrer pagament 17.847,96 € 

   Total AJ. VALLROMANES :  65.413,49 € 

5000064627 AJ. VIC P0829900J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 180.213,15 € 
5000068786 AJ. VIC P0829900J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 147.470,12 € 
5000372838 AJ. VIC P0829900J FCLC 2013 municipis darrer pagament 184.337,66 € 

   Total AJ. VIC :  512.020,93 € 

5000064635 AJ. VILADECANS P0830200B FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 193.922,78 € 
5000068796 AJ. VILADECANS P0830200B FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 175.292,96 € 
5000372891 AJ. VILADECANS P0830200B FCLC 2013 municipis darrer pagament 19.116,16 € 
5000372890 AJ. VILADECANS P0830200B FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 

   Total AJ. VILADECANS :  588.331,90 € 

5000064636 AJ. VILADECAVALLS P0830100D FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 71.716,26 € 
5000068797 AJ. VILADECAVALLS P0830100D FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 44.584,76 € 
5000372892 AJ. VILADECAVALLS P0830100D FCLC 2013 municipis darrer pagament 55.731,00 € 

   Total AJ. VILADECAVALLS :  172.032,02 € 

5000064640 AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS P0830600C FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 167.774,68 € 
5000068801 AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS P0830600C FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 137.029,88 € 
5000372896 AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS P0830600C FCLC 2013 municipis darrer pagament 171.287,40 € 

   Total AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS :  476.091,96 € 

5000064644 AJ. VILALBA SASSERRA P0830700A FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 21.958,01 € 
5000068804 AJ. VILALBA SASSERRA P0830700A FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 2.548,08 € 
5000372899 AJ. VILALBA SASSERRA P0830700A FCLC 2013 municipis darrer pagament 3.185,14 € 

   Total AJ. VILALBA SASSERRA :  27.691,23 € 

5000068817 AJ. VILANOVA DE SAU P0830400H FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 3.727,08 € 
5000373371 AJ. VILANOVA DE SAU P0830400H FCLC 2013 municipis darrer pagament 4.658,80 € 

   Total AJ. VILANOVA DE SAU :  8.385,88 € 

5000064708 AJ. VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 76.965,45 € 
5000068819 AJ. VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 47.132,80 € 
5000373373 AJ. VILANOVA DEL CAMÍ P0830300J FCLC 2013 municipis darrer pagament 58.915,98 € 

   Total AJ. VILANOVA DEL CAMÍ :  183.014,23 € 

5000064709 AJ. VILANOVA DEL VALLÈS P0831000E FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 63.445,24 € 
5000068820 AJ. VILANOVA DEL VALLÈS P0831000E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 51.292,88 € 
5000373374 AJ. VILANOVA DEL VALLÈS P0831000E FCLC 2013 municipis darrer pagament 64.116,10 € 
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   Total AJ. VILANOVA DEL VALLÈS :  178.854,22 € 

5000373376 AJ. VILANOVA I LA GELTRU P0830800I FCLC 2013 municipis darrer pagament 200.000,00 € 
5000373377 AJ. VILANOVA I LA GELTRU P0830800I FCLC 2013 municipis darrer pagament 41.828,32 € 

   Total AJ. VILANOVA I LA GELTRU :  241.828,32 € 

5000068832 AJ. VILOBI DEL PENEDES P0830500E FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 4.323,04 € 
5000373412 AJ. VILOBI DEL PENEDES P0830500E FCLC 2013 municipis darrer pagament 5.403,77 € 

   Total AJ. VILOBI DEL PENEDES :  9.726,81 € 

5000068839 AJ. VIVER I SERRATEIX P0830900G FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 742,04 € 
5000373418 AJ. VIVER I SERRATEIX P0830900G FCLC 2013 municipis darrer pagament 927,59 € 

   Total AJ. VIVER I SERRATEIX :  1.669,63 € 

   TOTAL GENERAL :  45.159.265,52  

 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: El Dictamen que ens ocupa diu “Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2017” i nosaltres demanem si el podem qualificar com un pla 
extraordinari en tant que aquest Pla d’assistència financera local es va donar l’any 
2012 i es va donar l’any 2014. Vam fer un altre pla extraordinari al Ple del 30 de juny 
de 2016 i ara en fem un altre, en aquest cas, per un import de més de quaranta-cinc 
milions d’euros. 
 
Nosaltres hem recuperat el discurs que vam fer el juny i és com un dejà vu el que 
estem parlant en aquest punt: estem parlant que la Generalitat no té diners per satisfer 
els seus compromisos i el que fa la Diputació és avançar els diners a la Generalitat per 
tal que aquests puguin arribar als ajuntaments i aquests tinguin liquiditat i, 
evidentment, la Diputació ha d’ajudar aquests ajuntaments perquè és la seva essència. 
No se’ns escapa que la Generalitat hauria d’assumir els seus compromisos i la 
Diputació ha d’assumir els seus, els que li són propis. I dèiem en aquell moment que 
nosaltres arribàvem a aquell punt per molts motius, però fonamentalment per l’ofec 
econòmic volgut per l’Estat espanyol, que ens espolia als catalans des de fa molts i 
molts anys. Aquest era el discurs oficial.  
  
Des de la CUP-Poble Actiu ja dèiem en el seu moment que no únicament hi ha aquest 
argument, sinó que estem ofegats per molts motius, d’alguns dels quals som 
responsables aquí, a Barcelona, i específicament a la demarcació de Barcelona. La 
situació econòmica de la Generalitat és greu? Sí, però no es dóna únicament i 
exclusivament per aquest ofec econòmic de l’Estat espanyol, sinó que també aquell 
espoli al qual ens referíem també es dóna a les terres catalanes. Creiem que la 
Generalitat també està en aquest punt com una manifestació de la crisi del model 
capitalista, en el qual nosaltres estem vivint, i que la Generalitat està actuant, 
fonamentalment, al servei dels interessos d’una oligarquia no només espanyola sinó, 
també, catalana, amb unes elits xucladores que depenen, com no, del BOE i també del 
DOGC.  
 
Dit això, nosaltres creiem que els diners han d’arribar als ajuntaments. Nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt i una de les coses que observem, quan llegim el 
Dictamen, és que el propi Dictamen ja preveu no només la signatura d’aquest conveni 
de col·laboració amb el Departament de Governació de la Generalitat, sinó que hi ha la 
previsió de signar un altre conveni a principis de l’any 2018; i nosaltres ens preguntem 
si, a nivell institucional, aquesta és la forma correcta de funcionar. Evidentment, creiem 
que no.  
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A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: 
Quan un pla excepcional al llarg dels anys es reitera, deixa de ser excepcional i es 
converteix en habitual i normal. I això és en el que ens hem convertit: ens hem 
convertit en una entitat financera de suport al crèdit a curt termini de la Generalitat. 
Això va començar de forma puntual per resoldre un problema puntual i, al llarg del 
temps, s’ha anat convertint en un hàbit. Nosaltres seguim posant l’adjectiu 
“extraordinari” a un acte de reconeixement al que és un excés competencial, ja que la 
Generalitat de Catalunya disposa d’un mecanisme de finançament d’aquests deutes, 
que és el Fons de Liquiditat Autonòmic. I en aquests anys la Generalitat ha rebut 
seixanta mil milions d’euros, el seixanta per cent dels quals s’ha destinat a sanitat. Per 
l’exempció del pagament d’interessos del Fons de Liquiditat Autonòmic, la Generalitat 
s’ha estalviat setze mil milions d’euros d’interessos i el que cal és preguntar-se per 
quines raons la Generalitat necessita recórrer a demanar préstecs a la Diputació de 
Barcelona quan disposa de la possibilitat de recórrer a les entitats financeres. No se 
suposa que la Generalitat del dret a decidir té la confiança del país per fer operacions 
financeres? No té aquest país alguna de les entitats financeres més importants? O és 
que potser no hi ha tanta confiança com es vol creure amb la propaganda dels mitjans 
que pregonen aquest procés? 
 
Segona qüestió: mantenir de forma indefinida un crèdit a curt termini es converteix, de 
fet, en una pòlissa de crèdit a favor de la Generalitat, que és el que estem fent 
nosaltres. Els donem una pòlissa de crèdit que els anem renovant i aquesta no és la 
funció de la Diputació de Barcelona, que no té aquesta funció dins de les seves 
competències legals. Això seria, en tot cas, una funció de les entitats financeres a 
demanar préstecs i funcionar com funcionen tots els ajuntaments que demanen 
préstecs a les entitats. 
  
Tenim, des del 2011, un deute pendent amb la Generalitat pel conveni de carreteres 
que supera els setanta milions d’euros del conveni de manteniment de carreteres. És 
permanent, o sigui, és un capital que tenim allà de forma permanent i no hem anat 
enlloc per demanar aquests diners. No els hem reclamat i ens diuen que no hi hem 
renunciat, però no els hem reclamat. I hem calculat la despesa impròpia, en una 
legislatura de quatre anys, entre dos-cents cinquanta i tres-cents milions d’euros. 
Paguem guarderies, transport escolar, serveis socials especialitzats; tenim convenis 
per més de vuitanta milions cada any. Paguem i paguem tot el que ens demanen. 
Estem finançant la Generalitat, som el banc de la Generalitat.  
 
Per tant, nosaltres creiem que, amb totes aquestes consideracions, no podem donar 
suport a aquest Dictamen però, malgrat que, al cap i a la fi, ajudem els ajuntaments, 
ens abstindrem però els hi retraiem de forma molt contundent que vostès es 
mantinguin en aquest posicionament de finançament, de ser el banc de finançament 
de la Generalitat, sense interessos. Que la Generalitat assumeixi els seus 
compromisos i les seves competències i nosaltres les nostres envers els ajuntaments. 
Ens abstindrem en aquest punt.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “El Plan Extraordinario de Asistencia Financiera Local para el 2017, 
que como ya se ha dicho es por valor de cuarenta y cinco millones de euros, es la 
materialización de las cuestiones que ya se plantearon por los Grupos de la oposición 
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en el Pleno extraordinario de Presupuestos, que vuelven a manifestarse hoy, y que 
son consecuencia de la casi ordinaria insuficiencia financiera de la Generalitat. Y, así, 
la Diputación Provincial vuelve a desempeñar el papel de entidad financiera de la 
Generalitat, y de nuevo a coste cero, detrayendo recursos propios. Y, además, el 
contexto en que se nos presenta este Plan es con una Generalitat con unos 
presupuestos ficticios para un Estado ficticio, con un presidente de la Generalitat que 
no está, ni se le espera, para trabajar por un sistema de financiación mejor para 
Cataluña y, además, sin arrancar ningún compromiso sobre la liquidación de las 
deudas pendientes de la Generalitat con nuestros municipios. Sin embargo, como han 
expresado los portavoces anteriores, por responsabilidad con los municipios de 
nuestra provincia, no nos opondremos al Plan y nuestro voto será de abstención. Y 
por último, como aspecto positivo, queremos destacar que, al menos, han tenido 
ustedes un ataque de realismo y ya prevén otro Plan para el año 2018, lo cual quiere 
decir implícitamente que son totalmente conscientes de que van a trabajar en un 
escenario donde no hará habido referéndum y, evidentemente, no habrá habido 
independencia.”  
 
A continuación intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Nosaltres, dos comentaris previs. El primer és que, al nostre Grup, li sobta que vint-i-
un dies després d’haver aprovat el Pressupost fem aquesta operació. Ens sobta que 
no haguéssim incorporat aquesta reflexió en el propi debat del Pressupost. Vint-i-un 
dies han passat, eh?, des que vam aprovar el Pressupost. No és una cosa 
extraordinària. Som conscients tots i totes de quina és la situació de la relació 
ajuntaments-Generalitat i, per tant, no entenem perquè hem de... perquè, clar, ja se’ns 
va anunciar, a la Comissió Informativa, que haurem de fer una modificació de crèdit 
per incorporar aquest conveni; això és el que ens va explicar el diputat. En tot cas, 
estem incorporant uns recursos que, evidentment, ja ens sembla bé i ho vam dir a la 
Comissió Informativa, la Generalitat ens va pagant. Preferim que se’ns pagui any a any 
i no com es va fer el mandat passat, amb un conveni per a tot el mandat i haver de 
preguntar a totes les comissions informatives: “Ens ha pagat la Generalitat?”, “Ens ha 
pagat la Generalitat?”, “Sí, ens ha pagat quinze. Ens ha ha pagat vint”. Preferim que 
sigui així, posats a triar, preferim que sigui així, però ens sobta una mica, sincerament, 
que ho fem ara, a 22 de desembre de 2016, vint-i-un dies després d’haver aprovat el 
Pressupost. 
 
En tot cas, el nostre Grup donarà suport a aquest Pla, com vam fer amb els 
anteriors, ja ho saben. Entenem que és millor que la Generalitat tingui un deute amb la 
Diputació que amb els ajuntament, especialment amb algun ajuntament petit al qual,  
segurament, li costarà molt cobrar, però probablement sigui l’última vegada que donem 
suport a aquest Pla, ja ho avancem, perquè entenem que hi ha diferents qüestions, 
que hem anat plantejant i presentant durant els anys, que creiem que, poc a poc, no es 
van complint o queden desdibuixades. Nosaltres entenem que hi ha d’haver una 
revisió profunda del conveni amb la Generalitat i entenem que, en aquest conveni, hi 
ha d’haver un criteri de lleialtat, de transparència i d’equitat que, en aquests moments, 
no hi és. No es tracta només, i ja ho hem parlat més d’una vegada, que la Generalitat 
ens digui: “dec això als ajuntaments i vosaltres, Diputació, si us plau pagueu als 
ajuntaments això que dec”. Jo crec que hi hem d’anar una mica més enllà i hem de 
parlar de què es deu, per què es deu i a qui es deu. No entenem que sigui massa 
coherent que la Diputació i la Generalitat tractem tots els ajuntaments igual, perquè no 
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tots els ajuntaments són iguals, perquè hi ha ajuntaments que segurament poden 
resistir un deute amb la Generalitat i hi ha ajuntaments que no. Per tant, allò que quedi 
estrictament en una qüestió tècnica, del que diguin les diferents Intervencions que 
aquesta és la llista de les coses que s’han de pagar perquè la Generalitat diu, segons 
la seva Intervenció, que es deu, entenem que és poc polític. I com que, al final, estem 
fent una decisió política, entenem que hem d’anar evolucionant cap a una altra cosa 
 
I també és important que la Generalitat ens digui, d’una vegada, què pensa aportar al 
món local. Perquè ja no es tracta només de pagar els deutes de la Generalitat: es 
tracta de saber realment si la Generalitat ens aportarà alguna cosa al món local, si   
ens aportarà perquè puguem invertir, si ens aportarà per cobrir els serveis que 
prestem, si ens aportarà alguna cosa més perquè, al final, el debat és: està molt bé 
que intentem ajudar a pagar aquells deutes que s’han compromès, però és que ja fa 
molts anys que la Generalitat no posa diners al món local. És que ha baixat un 
seixanta-dos per cent l’aportació de la Generalitat als ajuntaments. Per tant, ja no es 
tracta només de saber els deutes, es tracta que sapiguem realment si hi ha algú a la 
Generalitat que està disposat a reconèixer que, al món local, prestem serveis públics 
que són necessaris i que necessitem un finançament i que hi ha d’haver una lleialtat 
institucional per cobrir-los. I aquest és el primer punt del nostre plantejament: hem 
d’exigir lleialtat a la Generalitat sobre uns serveis i no només compensar allò que la 
Generalitat no paga. 
 
Per tant, avui hi donarem suport. Ja vam avisar en la Comissió Informativa que 
entenem que la prioritat és que els ajuntaments tinguin recursos per poder fer les 
seves activitats i prestar els seus serveis. No creiem que sigui massa raonable, ja ho 
hem dit altres vegades, que funcionem només amb un llistat que ens passa la 
Generalitat i nosaltres paguem. Creiem que hem d’anar cap a un altre plantejament de 
conveni i exigim lleialtat per part de la Generalitat; transparència a tothom, tant al 
Govern de la Diputació com al Govern de la Generalitat i, alhora, també, equitat en la 
repartició dels recursos perquè, insistim, no tots els ajuntaments són iguals ni tots els 
deutes són iguals. 
 
Tot seguit intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt ràpidament perquè tornarem a 
insistir en el què, en una altra intervenció ja havíem dit en alguna altra ocasió. A 
nosaltres, ens contraria aquest tipus de conveni de col·laboració i, tot i així, anuncio el 
nostre vot favorable, però ens contraria, precisament, pel que ja han explicat 
sobradament els portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula i perquè aquest 
Pla d’assistència financera el que, en definitiva, fa és pagar els deutes de la 
Generalitat i dedicar els diners, prestar, avançar els diners de la Diputació per poder 
fer-ho. 
 
Votarem favorablement, efectivament, pel que també s’ha dit: nosaltres ens estimem 
més que la Generalitat degui aquests diners a la Diputació i no pas als ajuntaments i, 
per tant, facilita la tresoreria i la liquiditat financera dels ajuntaments. Però, a més a 
més, i això, també, ho hem dit, ho tornem a repetir i ho repetirem cada vegada que 
sigui necessari, aquest Pla extraordinari només té en compte les obligacions 
reconegudes per part de la Generalitat, però aquestes no són totes les obligacions que 
la Generalitat té contretes amb els ajuntaments, ni molt  menys i, a més a més, no es 
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fa d’una manera homogènia o equitativa. És a dir: hi ha ajuntaments que tenen 
reconeguda una bona part dels drets que tenen però hi ha altres que no i tenim molts 
exemples i, a més a més, jo crec que, aquí, a la sala representem molts ajuntaments i 
en podríem explicar casos molt diferents.  
 
Per tant, a banda que ens contraria però, tot i així, no podem deixar de votar 
favorablement perquè hem de poder facilitar aquesta tresoreria als ajuntaments, el 
més important és que hem de resoldre, d’una vegada per totes, el tema del 
reconeixement de les obligacions perquè és imprescindible fer-ho i, si no, el tracte serà 
un tracte diferent i desigual per als ajuntaments de la demarcació. 
 
A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Seré breu perquè 
les intervencions han estat molt llargues i han posat moltes qüestions damunt la taula, 
però jo crec que hi ha una que és imprescindible, sobretot perquè s’ha parlat de crèdit. 
Estem parlant que el punt de l’ordre del dia diu “Tresoreria”. Estem parlant de 
tresoreria i no estem parlant de cap tipus de crèdit, senyor Riera, estem parlant 
d’utilitzar uns diners que la Diputació té en tresoreria, justament perquè l’Estat ha fet 
una normativa que ens impedeix gastar-nos els diners en el moment que pertoca. 
Tenim molta tresoreria, amb la qual cosa el que fem no és ajudar els ajuntaments amb 
un crèdit, és fer un avanç d’uns diners que li arribaran, segur, a l’ajuntament; i que li 
arribaran, justament, durant l’exercici. I per això, i enllaço amb el que deia el senyor 
Funes, això es porta vint-i-un dies després del Plenari d’aprovació dels Pressupostos, 
senzillament, perquè és la Generalitat la que acaba pagant i la Diputació no engega un 
altre tipus de programa com aquest si no ha cobrat l’anterior i, per tant, el dia del 
Plenari de Pressupostos no teníem encara liquidat el cent per cent del que havíem 
deixat, com a tresoreria, als ajuntaments. 
 
Quedi clar, insisteixo, amb la intervenció especialment del senyor Riera. Estem ajudant 
els ajuntaments, no estem ajudant la Generalitat, estem ajudant els ajuntaments. La 
nostra voluntat és de política local i el que fem és ajudar els ciutadans que viuen en els 
municipis i, per tant, administració local des de l’Administració Local. Insisteixo i ho 
repetiré fins a la mort, hauria d’estar en lletres daurades cada vegada que parlem 
d’això: és tresoreria, no crèdits. Perquè, diguem-ne, que han creat un relat equivocat 
que, com m’apuntaven, potser és una post-veritat d’aquestes que ara s’utilitzen tant, i 
van contínuament dient el mateix. No és un crèdit!. No és un crèdit això, ni són crèdits 
els altres ajuts que fem als ajuntaments i als municipis, perquè els municipis 
necessiten que la Diputació, administració que pot fer-ho, ho faci i ho faci de manera 
eficient i eficaç, el fet d’ajudar els ciutadans.  
 
És evident que aquesta assistència financera té la previsió que, el 2018, es torni a fer 
per què, què pretenem? Doncs que si no cobréssim, el que no faríem és fer un altre 
pla de tresoreria per a aquest tipus d’assistència. Per tant, el 2018 ho farem, en tot 
cas, si la Generalitat arriba a pagar-nos el cent per cent. Evidentment, ens contraria a 
nosaltres també, senyora Díaz, ens contraria perquè no voldríem que la Generalitat 
estigués en aquesta situació financera on està, no voldríem. I, senyor Tovar, no em 
digui que la Generalitat i els presidents de la Generalitat no han anat a demanar i a 
insistir amb sistemes financers diferents. Se’n recorda, del concert econòmic, que 
se’ns va dir NO? Se’n recorda, de tot el que s’ha intentat fer, fins i tot amb l’Estatut de 
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Catalunya, per tal de finançar millor els ajuntaments? Se’n recorda, d’això? Estem on 
estem justament perquè hem caminat molt demanant finançament, demanant un 
finançament just per als ajuntaments i per al país. Per tant, sí que ens contraria i, en 
tot cas, acabo dient que sortosament el que hem detectat és que, enguany, la 
Generalitat ha pagat molt més deute que el que ha pagat fins ara als ajuntaments i, per 
tant, és possible que, si seguim aquest sistema i finalment es poden pagar, amb 
percentatges més alts, les quanties que la Generalitat deu als ajuntaments, potser, 
aquests programes d’ajuda de tresoreria financers no els haurem d’aprovar i haurem 
aconseguit allò que tots plegats voldríem, que és que els ajuntaments estiguin ben 
finançats i que la Generalitat, el Departament de Governació, que és qui ens diu els 
deutes que té amb els ajuntaments, tant de bo, insisteixo, no ens haguem de trobar 
altres anys, perquè voldrà dir que hem aconseguit que la Generalitat estigui ben 
finançada i que els ciutadans, per tant, estiguin ben finançats també. 

 

I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10) i Entesa (5) i l’abstenció dels Grups Partit Popular (3), Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 40 vots a favor 
i 9 abstencions. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
8.- Dictamen de data 2 de desembre de 2016, pel qual es proposa ratificar l'acord 
de la Mesa de Negociació de matèries comunes de l'ORGT, de data 6 d'octubre 
de 2016, pel qual s'aplica al personal d’aquest organisme la revisió de les 
condicions del factor d'assiduïtat aprovades pel Ple de la Diputació de 
Barcelona, en data 30 d'abril de 2015, i es fixa el mateix import màxim que el 
contemplat per al personal de la Diputació de Barcelona.  
 
“L’article 36.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), 
estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball 
comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració Pública, es podrà 
constituir una Mesa General de Negociació de matèries comunes (en endavant, 
Mnmc) amb la composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit 
article. 
 
En data 26 de març de 2009, es va constituir en el si de l’Organisme de Gestió 
Tributària la Mesa prevista al ja esmentat article 36.3 de l’EBEP, amb la presència de 
la representació de l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant, ORGT) i la de les 
organitzacions sindicals CCOO i UGT, en reunir els requisits establerts a l’esmentat 
article. 
 
D’aleshores ençà la Mesa ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint 
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i 
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de l’ORGT 
vigents a data d’avui.  
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En aquest ordre de coses, la Mesa de negociació de matèries comunes de l'ORGT de 
data 27 de febrer de 2015, va assolir un seguit d'acords, que van ser ratificats pel Ple 
de la Diputació de Barcelona de data 26 de març de 2015, consistents en la pròrroga 
per dos anys de l'Acord regulador de les condicions del personal funcionari al servei de 
l'Organisme i del Conveni col·lectiu aplicable al seu personal laboral i, alhora, 
s'adopten diversos acords d'adhesió i modificació per equiparar les condicions socials 
aplicables al personal al servei de la Diputació de Barcelona i les condicions socials 
aplicables als empleats de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (anomenat d'ara en endavant per simplificar acord d'equiparació). 
 
En l'apartat cinquè d'aquest acord d'equiparació, relatiu a la productivitat i al seu 
sistema d'avaluació, es conté la següent previsió: "Modificar la Disposició Addicional 
Tercera de l’anterior text de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal 
funcionari al servei de l’Organisme, relatiu a productivitat i al sistema d’avaluació de la 
mateixa, per tal d’incorporar la regulació de l’assiduïtat pels empleats de la Diputació 
de Barcelona establerta en l’apartat V del Pactes Socials 2000-2003, aprovats pel Ple 
de la Diputació de Barcelona de 27 de juliol de 2000 i la resta de normativa que l’ha 
desenvolupat posteriorment (...)". 
 
Així mateix, l'apartat dotzè de l'acord d'equiparació esmentat disposa que "ambdues 
parts manifesten que amb els presents Acords han quedat equiparades les condicions 
socials aplicades als empleats al servei de Diputació de Barcelona i les condicions 
socials aplicades als empleats de l’Organisme i es comprometen a negociar qualsevol 
modificació o nova condició que pugui establir un Acord de Mesa negociadora de 
Diputació de Barcelona". 
 
Posteriorment a l'acord d'equiparació, la Mesa negociadora de la Diputació de 
Barcelona, en data 27 de març de 2015, va adoptar un acord de revisió de les 
condicions de percepció del factor d'assiduïtat, que va ser ratificat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en sessió del dia 30 d'abril de 2015. 
 
Concretament, aquest nou acord preveu, en el punt segon, la modificació de la 
normativa reguladora del factor d'assiduïtat continguda en l'apartat V dels Pactes 
Socials 2000-2003, la qual cosa comporta l'inici d'un procés de negociació a l'àmbit de 
l'ORGT, en compliment del compromís adquirit per les parts a l'apartat dotzè de l'acord 
d'equiparació. 
 
Aquesta negociació s'ha portat a terme en el marc de la Mnmc de l'Organisme de 
Gestió Tributària que s'ha reunit els dies, 10 de juny de 2016, 5 de juliol de 2016 i 6 
d'octubre de 2016, arribant en aquesta última reunió a assolir l'acord de modificar 
l'apartat cinquè de l'acord d'equiparació esmentat, aprovat pel ple de la Diputació de 
Barcelona el dia 26 de març de 2015, en relació al factor d'assiduïtat, en el sentit 
d'incorporar el punt segon de l'acord de la Mgnmc de la Diputació de Barcelona, de 
data 27 de març de 2015 sobre la revisió de les condicions del factor d'assiduïtat, 
acord que va ser ratificat pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 30 d'abril de 
2015. 
 
En el mateix acord del dia 6 d'octubre de 2016, s'acorda aprovar que l’import màxim 
total per persona i any en concepte del factor d’assiduïtat per al personal de l'ORGT 
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serà el mateix que el contemplat pels empleats/ades de la Diputació de Barcelona, i 
que pel 2016 ha estat fixat en 1338,25 €. I que l’aplicació d’aquesta modificació es farà 
efectiva en la nòmina del mes d’abril 2017, referits quant al seu abonament, al període 
de l’any immediatament anterior. 
 
Vist el que disposa l’article 38.3 de l’EBEP segons el qual els Acords assolits en el si 
de les meses de negociació corresponents, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser 
aprovats de manera expressa i formal pels òrgans competents de cada Administració 
Pública. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 9 apartat h) i l’article 28.1, apartat f) dels 
estatuts l’ORGT, publicats en el BOP de 4 de maig de 2015, correspon al Ple de la 
Diputació de Barcelona, a proposta de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió 
Tributària, l’aprovació dels acords adoptats amb els representants dels treballadors. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vist l'informe 
de la Intervenció delegada de l'ORGT, aquesta Presidència, a proposa 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, proposa 
al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció del següent, 
  

ACORD 

 

Únic.- Ratificar, als efectes del que disposa l’article 38.3 de l’EBEP, l'acord adoptat en 
la Mesa de negociació de matèries comunes de l’ORGT, de 6 d'octubre de 2016, pel 
qual s'aplica al personal de l'ORGT la revisió de les condicions del factor d'assiduïtat 
aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona, en data 30 d'abril de 2015, i es fixa el 
mateix import màxim que el contemplat pel personal de la Diputació de Barcelona.  
 

El text íntegre de l'acord adoptat en la mesa de negociació que es proposa ratificar és 
el que es reprodueix a continuació:  
 

"Primer. Modificar l’acord Cinquè de l’acord de la Mesa de negociació de matèries 
comunes de l’Organisme de Gestió Tributària, aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 26 de març de 2015, en relació al Factor d’Assiduïtat, 
en el sentit d’incorporar el punt segon de l’acord de la Mesa general de negociació 
de matèries comunes de la Diputació de Barcelona de data 27 de març de 2015 
sobre la revisió de les condicions del factor d’assiduïtat, acord que va ser aprovat 
pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 30 d’abril de 2015. 
 

Segon. Aprovar que l’import màxim total per persona i any en concepte del factor 
d’assiduïtat serà el mateix que el contemplat pels empleats/ades de la Diputació de 
Barcelona, i que pel 2016 ha estat fixat en 1338,25 €. 
 

Tercer. Aprovar que l’aplicació d’aquesta modificació es farà efectiva en la nòmina 
del mes d’abril 2017, referits quant al seu abonament, al període de l’any 
immediatament anterior."  

 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Nosaltres, a la interrompuda Comissió d’Hisenda del passat dilluns, 
vam fer esment d’una cita del senyor Mario Benedetti que deia: “Qué lento viene el 
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futuro, pero viene”. En tot cas, nosaltres votarem a favor, tant d’aquest punt, el 
número vuit, com del següent, el punt número nou, i ens congratulem 
especialment per la millora de les condicions laborals de les treballadores d’aquest 
òrgan.  
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Sí, ja ho 
vam dir a la Comissió Informativa. Ens alegra que, poc a poc, com va dir el diputat 
president de la Comissió, poc a poc es van aconseguint les equiparacions. Només 
insistir en què no hem acabat, que queden coses per fer, que queda la flexibilitat 
horària, que queda la carrera professional, quan es faci a la casa, que queda la 
valoració dels llocs de treball, que queda l’equiparació tècnica, ... Queda feina per fer. 
En tot cas, el 2017 encara hi haurà feina per fer a nivell d’equiparació de les 
condicions dels treballadors i les treballadores de l’Organisme de Gestió Tributària 
amb els de la casa. En tot cas, votem a favor. Creiem que és una bona notícia. 
Creiem que és important que, a l’Organisme de Gestió Tributària, hi hagi negociació 
col·lectiva i, alhora, acord, no només negociació, sinó acord, però entenem que encara 
hi queda feina a fer. 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
grups polítics següents: Convergència i Unió (14), 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). 
 

9.- Dictamen de data  2 de desembre de 2016, pel qual es proposa ratificar l'acord 
de la Mesa de Negociació de matèries comunes de l'ORGT, de data 6 d'octubre 
de 2016, que acorda aplicar al personal temporal d'aquest organisme les millores 
socials previstes en l'apartat setè de l'acord sobre el personal interí de la 
Diputació de Barcelona: Pla d'Estabilitat, aprovat pel Ple de la Corporació en 
data 26 de març de 2016. 
 

“L’article 36.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), 
estableix que per a la negociació de totes aquelles matèries i condicions de treball 
comunes al personal funcionari i laboral de cada Administració Pública, es podrà 
constituir una Mesa General de Negociació de matèries comunes (en endavant, 
Mnmc) amb la composició que es preveu en els paràgrafs segon i tercer del referit 
article. 
 
En data 26 de març de 2009, es va constituir en el si de l’Organisme de Gestió 
Tributària la Mesa prevista al ja esmentat article 36.3 de l’EBEP, amb la presència de 
la representació de l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant, ORGT) i la de les 
organitzacions sindicals CCOO i UGT, en reunir els requisits establerts a l’esmentat 
article. 
 
D’aleshores ençà la Mesa ha desenvolupat les seves reunions i ha anat assolint 
sengles acords que han concretat, perfilat i configurat el conjunt de matèries i 
condicions de treball comunes del personal funcionari i del personal laboral de l’ORGT 
vigents a data d’avui.  
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En aquest ordre de coses, la Mesa de negociació de matèries comunes de l'ORGT de 
data 27 de febrer de 2015, va assolir un seguit d'acords, que van ser ratificats pel Ple 
de la Diputació de Barcelona de data 26 de març de 2015, consistents en la pròrroga 
per dos anys de l'Acord regulador de les condicions del personal funcionari al servei de 
l'Organisme i del Conveni col·lectiu aplicable al seu personal laboral i, alhora, 
s'adopten diversos acords d'adhesió i modificació per equiparar les condicions socials 
aplicables al personal al servei de la Diputació de Barcelona i les condicions socials 
aplicables als empleats de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (anomenat d'ara en endavant, per simplificar, acord d'equiparació). 
 
Els apartats segon, tercer i quart d'aquest acord van modificar, entre d'altres, part de la 
regulació de la jubilació voluntària, de l'ajut per familiars amb discapacitat i de les 
bestretes, respectivament. 
 
D'altra banda, l'apartat dotzè del mateix acord preveu que "ambdues parts manifesten 
que amb els presents Acords han quedat equiparades les condicions socials aplicades 
als empleats al servei de Diputació de Barcelona i les condicions socials aplicades als 
empleats de l’Organisme i es comprometen a negociar qualsevol modificació o nova 
condició que pugui establir un Acord de Mesa negociadora de Diputació de 
Barcelona". 
 
Per fer efectiu l'acord d'equiparació, la Mesa de negociació de matèries comunes de 
l'ORGT, el dia 26 de febrer de 2016, va adoptar diversos acords, entre els quals, a 
l'apartat cinquè, s'acorda aprovar les especificacions reguladores del sistema de 
millores socials de l'Organisme de Gestió Tributària.  Aquest acord va ser ratificat pel 
ple de la Diputació de Barcelona en data 28 d'abril de 2016. 
 
Amb posterioritat als acords esmentats, la Mesa negociadora de la Diputació de 
Barcelona, en data 30 de juny de 2016, va aprovar l'acord sobre el personal interí de la 
Diputació de Barcelona: Pla d'Estabilitat, que va ser ratificat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona en sessió del dia 28 de juliol de 2016. 
 
El punt setè de l'acord de la Mesa negociadora de la Diputació de Barcelona esmentat, 
regula les millores socials i reconeix al personal vinculat a la corporació amb relacions 
de treball de caire temporal, sempre que d'acord amb la normativa reguladora reuneixi 
els requisits exigits en cada cas, el dret a percebre les mesures d'acció social vigents 
en la Diputació de Barcelona, que s'especifiquen; el dret a obtenir bestretes i el dret a 
la jubilació incentivada anticipada en els termes previstos en l'acord. 
 
Davant d'aquesta modificació de les condicions del personal de la Diputació de 
Barcelona, s'inicia un procés de negociació en l'àmbit de l'ORGT, en compliment del 
compromís adquirit per les parts a l'apartat dotzè de l'acord d'equiparació abans 
transcrit, de negociar qualsevol modificació o nova condició que pugui establir un 
acord de Mesa negociadora de la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta negociació s'ha portat a terme en el marc de la Mnmc de l'Organisme de 
Gestió Tributària que, després de diverses reunions, el dia 6 d'octubre de 2016, va 
assolir l'acord d'aplicar a l'àmbit de l'ORGT les modificacions relatives a les millores 
socials (prestacions i ajuts, bestretes i jubilació incentivada anticipada), contingudes al 
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punt setè de l'acord sobre el personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla 
d'Estabilitat, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 28 de juliol de 2016. 
 
Vist el que disposa l’article 38.3 de l’EBEP segons el qual els Acords assolits en el si 
de les meses de negociació corresponents, per a la seva validesa i eficàcia, han de ser 
aprovats de manera expressa i formal pels òrgans competents de cada Administració 
Pública. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 9 apartat h) i l’article 28.1, apartat f) dels 
estatuts l’ORGT, publicats en el BOP de 4 de maig de 2015, correspon al Ple de la 
Diputació de Barcelona, a proposta de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió 
Tributària l’aprovació de l'acord adoptat. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i vist l'informe 
de la Intervenció delegada de l'ORGT, aquesta Presidència, 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, proposa 
al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció del següent, 

 
ACORD 

 
Únic.- Ratificar, als efectes del que disposa l’article 38.3 de l’EBEP, l'acord adoptat en 
la Mesa de negociació de matèries comunes de l’ORGT, de 6 d'octubre de 2016, pel 
qual s'acorda aplicar al personal temporal d'aquest organisme les millores socials 
previstes en l'apartat setè de l'acord sobre el personal interí de la Diputació de 
Barcelona: Pla d'Estabilitat, aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona de data 28 de 
juliol de 2016. 
 
El text íntegre de l'acord adoptat en la mesa de negociació que es proposa ratificar, és 
el que es reprodueix a continuació:  
 

"Primer. Aprovar la incorporació de les modificacions a les especificacions 
reguladores del sistema de millores de l’Organisme de Gestió Tributària, el 
contingut de les quals es transcriu a continuació: 
 

I.- Prestacions i ajuts socials. El personal vinculat a la corporació amb 
relacions de treball de caire temporal tindrà dret, sempre que d’acord amb la 
normativa reguladora reuneixi els requisits exigits en cada cas, a les mesures 
d’acció social vigents en la Diputació de Barcelona, següents: 
 
 Prestació social per despesa sanitària, cultural, esportiva i de conciliació 
 Ajut per fill menor de 18 anys 
 Ajut menjar 
 Ajut especial per persones a càrrec amb discapacitat 

 
La prestació social per despesa sanitària, cultural, esportiva i de conciliació, així 
com l’ajut per fill menor de 18 anys, en aquelles relacions temporals de durada 
inferior a sis mesos durant el període anual de referència, donaran lloc a la 
percepció de la prestació en l’import corresponent al 50% de la quantia íntegra. 
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L’ajut menjar es percebrà en els termes previstos en la regulació vigent, és a dir, 
atenent a l’efectiva prestació del servei que dóna lloc. La quantia mensual 
corresponent a l’ajut especial per persones a càrrec amb discapacitat, serà 
proporcional al temps de serveis prestats en el mes de què es tracti.  
 
La implementació d’aquestes mesures s’efectuarà en els termes previstos en la 
respectiva normativa reguladora, i serà efectiva a partir de l’any 2017 per raons 
de disponibilitat pressupostària, amb excepció de l’ajut especial per persones a 
càrrec amb discapacitat, que es farà efectiu des del moment de l’aprovació del 
present Acord. 

 
II.- Bestretes. El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de 
caire temporal tindrà dret a sol·licitar una bestreta per import màxim de 3.000 €, 
sempre i quan entre la data d’inici de la devolució i la data de finalització del seu 
nomenament resti un període de prestació de serveis de durada superior a 6 
mesos. 
 
En relació amb el límit general de 3000 € indicar el següent: 
 

 Aquesta quantitat es reduirà proporcionalment en els casos de reducció de 
jornada o jornada a temps parcial. 

 

 Per tal de garantir unes retribucions mensuals mínimes, l’atorgament de la 
bestreta no podrà suposar que el salari mensual net estigui per sota del 
salari mínim interprofessional (SMI) que legalment es determini cada any, o 
la quantitat proporcional d’aquest SMI en el cas de reducció de jornada o 
jornada a temps parcial. 

 

Si la petició es fa abans del dia 13 del mes, l'abonament de l'import concedit es 
farà en la nòmina del mes en curs. Les peticions realitzades després d'aquesta 
data s'abonaran en la nòmina del mes següent. 
 
El reintegrament de la bestreta s’iniciarà el mes següent del pagament i la 
devolució es podrà fer en tants terminis com duri la prestació de serveis amb un 
màxim de 12 mensualitats en quantitats fraccionades d'igual import.  
 
L’ampliació de la prestació de serveis mitjançant un nou nomenament interí no 
comportarà l’ampliació dels terminis de devolució inicialment aprovat. En tal cas 
es podrà sol·licitar una nova bestreta, prèvia cancel·lació de la bestreta vigent, 
amb noves condicions de devolució i d’acord amb les condicions esmentades al 
primer paràgraf. 
 

La interrupció, renúncia, cessament o finalització en la prestació de serveis 
requereix de la prèvia cancel·lació de la bestreta. 
 

III. Jubilació incentivada anticipada. 
 

El personal interí i el personal laboral temporal que estigui ocupant una 
destinació vacant fins a provisió reglamentària i renunciï al seu nomenament 
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amb motiu de passar a la situació de jubilació anticipada tindrà dret a rebre 
l’incentiu econòmic previst a normativa d’aplicació pel personal funcionari de 
carrera i personal laboral fix. 

 

En aquests supòsits l’empleat haurà d’acreditar els següents períodes de 
prestació de serveis: 
 

 7 anys de serveis prestats de manera acumulada en la Diputació de 
Barcelona, en qualsevol dels seus organismes autònoms o dels ens 
consorciats en els quals hi participa; 

 

 acreditar un període mínim de serveis prestats, immediatament abans de la 
data de jubilació efectiva en la Diputació de Barcelona, equivalent al 
període expressat en mesos, en què es concreta l’incentiu econòmic (per 
mensualitats i en funció de l’edat de la persona), exigint-se en tot cas un 
mínim d’un any." 

 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), 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). 
 

10.- Dictamen de data 27 d’octubre de 2016, pel qual es proposa acceptar la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Esquirol, 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 l'Esquirol en data 12 de setembre 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. 
 
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 la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
l'Esquirol, en data 12 de setembre 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 - Taxa ocupació via pública 
 

 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 - Taxa per prestació de serveis en cementiris locals 
 

 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. 
 

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 49 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 politics 
següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
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Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble 
Actiu (3). 
 

11.- Dictamen de data 8 de novembre de 2016, pel qual es proposa acceptar 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, 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 Celoni en data 28 de juliol 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 Sant 
Celoni, en data 28 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 - 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. 
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II - Quotes d'urbanització 
 
 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 49 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 politics 
següents: Convergència i Unió (14), 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). 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Cultura 

 

12.- Dictamen de data 1 de desembre de 2016, pel qual es proposa aprovar una 
segona addenda al conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can 
Papiol, així com de cessió, en règim de dipòsit, de la col·lecció d’obra artística 
del referit Museu i de transferència de funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, formalitzat en data 17 de desembre de 2002, amb l’objecte 
d’ampliar la col·laboració per a l’anualitat 2016 i d’aprovar una aportació 
addicional per part de la Diputació de Barcelona.  
 
“Antecedents. 
 
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble anomenat Museu Romàntic Can 
Papiol, situat al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, al carrer Major número 32, així 
com de la col·lecció d’obra artística que s’hi troba instal·lada per a la seva exposició 
pública. 
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En data 17 de desembre de 2002 la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú van subscriure un conveni específic relatiu a la cessió d’ús de l’immoble 
Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística, de 
cessió en propietat de béns mobles i de transferència de funcions i mitjans del Museu 
de la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  
De conformitat amb el que s’estableix al Pacte Tercer del conveni, la durada de la 
cessió serà de trenta anys, renovables per mutu acord exprés entre ambdues parts, 
mantenint la Diputació la propietat sobre l’immoble i els béns artístics. 
 
Al Pacte Sisè d’aquest conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part de la 
Diputació de Barcelona per facilitar la gestió i manteniment de l’equipament i de la 
seva col·lecció artística, que s’inicia amb un import de 144.623,00 € l’any 2003 i que 
finalitza l’any 2013 amb un import de 25.222,00 €. 
 
En data 4 d’agost de 2014, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de Barcelona 
en data 27 de març de 2014, es va formalitzar amb aquest Ajuntament una addenda 
per ampliar en dues anualitats més les aportacions econòmiques previstes al Pacte 
Sisè del Conveni, amb una aportació total de 50.444,00 €. 
 
En data 24 de novembre de 2016 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat de 
la Diputació que aquesta col·laboració s’ampliï a l’anualitat 2016 en la mateixa 
quantitat de 25.222,00 €. 
 
La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és dotar la ciutat d’uns equipaments 
i serveis de qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de gran rellevància, 
essent el Museu Romàntic Can Papiol un dels museus més emblemàtics de Vilanova i 
la Geltrú i un dels més singulars de Catalunya, amb una gran acceptació per part del 
públic, com ho demostra l’important nombre de visitants que rep aquest equipament 
any rere any. 
 
Ateses les circumstàncies actuals, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no pot assumir 
en solitari el cost necessari del manteniment dels equipaments i dels serveis 
museístics que s’ofereixen als ciutadans. Per la qual cosa, ha sol·licitat a la Diputació 
de Barcelona que segueixi col·laborant econòmicament en la gestió del Museu 
Romàntic Can Papiol amb l’objectiu d’assegurar el manteniment de l’equipament en 
condicions òptimes i així donar el millor servei als ciutadans. 
 
La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i considera adient signar una segona addenda al conveni de referència per 
tal de modificar la redacció del seu Pacte Sisè, en el sentit d’ampliar a l’anualitat 2016 
la col·laboració econòmica prevista per la Diputació de Barcelona, per un import de 
25.222,00 €. 
 
La modificació proposada per aquesta segona addenda consisteix en afegir un quart 
paràgraf al Pacte Sisè per regular l’aportació econòmica addicional de la Diputació per 
a 2016. 
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En aquest sentit, on diu: 
 

“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del 
Museu a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i 
difusió de la col·lecció artística per part de l’Ajuntament. 
 
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR, que 
serà satisfeta en onze anys de la següent forma: 
 
Any 2003: 144.623 EUR   Any 2009: 72.200 EUR 
Any 2004: 132.401 EUR   Any 2010: 60.352 EUR 
Any 2005: 120.238 EUR   Any 2011: 48.572 EUR 
Any 2006: 108.135 EUR   Any 2012: 36.861 EUR 
Any 2007:  96.093 EUR   Any 2013: 25.222 EUR 
Any 2008:  84.115 EUR 

 
La Diputació de Barcelona ampliarà en dues anualitats més la col·laboració 
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un 
import total de 50.444 EUR, repartits entre les anualitats de 2014 i 2015 de la 
següent manera: 
 
Any 2014: 25.222 EUR 
Any 2015: 25.222 EUR” 

 
ha de dir: 
 

“La Diputació de Barcelona col·laborarà econòmicament en el manteniment del 
Museu a fi de facilitar la progressiva assumpció de la gestió de la conservació i 
difusió de la col·lecció artística per part de l’Ajuntament. 
 
A tal efecte, la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de 928.812 EUR, que 
serà satisfeta en onze anys de la següent forma: 
 
Any 2003: 144.623 EUR   Any 2009: 72.200 EUR 
Any 2004: 132.401 EUR   Any 2010: 60.352 EUR 
Any 2005: 120.238 EUR   Any 2011: 48.572 EUR 
Any 2006: 108.135 EUR   Any 2012: 36.861 EUR 
Any 2007:  96.093 EUR   Any 2013: 25.222 EUR 
Any 2008:  84.115 EUR 
 
La Diputació de Barcelona ampliarà en dues anualitats més la col·laboració 
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un 
import total de 50.444 EUR, repartits entre les anualitats de 2014 i 2015 de la 
següent manera: 
 
Any 2014: 25.222 EUR 
Any 2015: 25.222 EUR 
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La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2016 la col·laboració econòmica 
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de 
25.222 EUR.” 

 
Aquest finançament addicional de 25.222,00 € que es compromet a assumir la 
Diputació de Barcelona s’haurà de satisfer a càrrec de la següent aplicació 
pressupostària del pressupost corporatiu vigent: G/40100/33400/48900. 
 
Fonaments de dret. 
 

Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni 
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo. 
 

Atès que el conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, de 
cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu i transferència de funcions i 
mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va ser aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data 28 de novembre de 2002. 
 

Atès l’art. 33.2 ñ) en relació amb el 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases de règim local. 
 

L’Oficina de Patrimoni Cultural ha elaborat la memòria justificativa, tal com estableix 
l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Gerència de Cultura proposa al vicepresident 3er i president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports que elevi al Ple, previ informe de la Comissió informativa i 
de seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports d’aquesta Corporació, l’adopció 
dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR una segona addenda al conveni de cessió d’ús de l’immoble 
Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del 
Museu i transferència de funcions i mitjans a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
formalitzat en data 17 de desembre de 2002, d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE MUSEU 
ROMÀNTIC CAN PAPIOL, DE CESSIÓ EN DIPÒSIT DE LA COL·LECCIÓ D’OBRA 
ARTÍSTICA DEL MUSEU I TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS I MITJANS A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, FORMALITZAT EN DATA 17 DE 
DESEMBRE DE 2002, PER AMPLIAR A L’ANUALITAT 2016 L’APORTACIÓ 
ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PREVISTA AL PACTE SISÈ DEL 
CONVENI 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ............................................ 
 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ .................. 
 

ANTECEDENTS 
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I.- En data 17 de desembre de 2002 es va formalitzar el Conveni relatiu a la cessió d’ús de 
l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del 
Museu i transferència de funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb una vigència inicial de trenta anys. 
 

II.- En el pacte sisè d’aquest Conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part de la 
Diputació de Barcelona per a la gestió i manteniment de l’equipament. Aquesta col·laboració 
econòmica s’inicia l’any 2003 amb una aportació de 144.623,00 € i finalitza l’any 2013 amb 
una aportació de 25.222,00 €. 
 

III.- En data 4 d’agost de 2014, prèvia petició formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’adopció d’un acord plenari d’aprovació per part de la Diputació de Barcelona en 
data 27 de març de 2014, es va formalitzar amb aquest Ajuntament una addenda per 
ampliar en dues anualitats més les aportacions econòmiques previstes al pacte sisè 
d’aquest Conveni, amb una aportació total de 50.444,00 €. 
 

IV.- En data 24 de novembre de 2016 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat de la 
Diputació una pròrroga de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’any 
2016 en la mateixa quantitat que les darreres anualitats per tal de continuar potenciant el 
patrimoni cultural i de posar en marxa propostes coordinades amb els diferents elements 
patrimonials de Vilanova i la Geltrú, així com de mantenir l’equipament del Museu en 
condicions òptimes i donar el millor servei als ciutadans. 
 

IV.- La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per tal que aquest pugui dotar a la ciutat d’uns equipaments i serveis de 
qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de gran rellevància. En aquest sentit, 
considera adient signar una segona addenda al Conveni de referència per tal de modificar la 
redacció del seu pacte sisè, en el sentit d’ampliar les aportacions econòmiques de la 
Diputació de Barcelona a una anualitat més per un import de 25.222,00 €. 
 

Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer.- Modificació del Pacte Sisè del conveni 
 

S’afegeix un quart paràgraf al Pacte Sisè, relatiu als recursos econòmics a aportar per la 
Diputació de Barcelona, en el sentit següent: 

 
“La Diputació de Barcelona ampliarà a l’anualitat 2016 la col·laboració econòmica 
prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per un import de 25.222 
EUR” 
 

Segon.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda 
 

La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració original 
que no hagin estat modificats en el pacte anterior de la present addenda es mantenen en 
vigor tal i com foren expressats en aquell. 
 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per 
duplicat i a un efecte en els llocs i dates indicats a continuació.” 

 

Segon.- ADQUIRIR el compromís d’assumir l’aportació econòmica addicional de la 
corporació per a l’any 2016 al pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per un 
import total de 25.222,00 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec de l’aplicació 
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pressupostària del pressupost vigent de la Diputació que es detalla a continuació: 
G/40100/33400/48900. 
 

Tercer.- FACULTAR àmpliament el diputat delegat de Cultura per a la formalització de 
l’esmentada addenda i la substanciació de quantes actuacions se’n derivin. 
 

Quart.- COMUNICAR els precedents acords a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
al seu coneixement i efectes. 
 

La presidència dóna la paraula a la portaveu adjunta del Grup CUP-Poble Actiu, 
senyora Sabater, qui diu: Nosaltres votarem a favor d’aquest punt, recollint el 
compromís del Govern, expressat en Comissió Informativa, de renovar aquest conveni, 
l’any que ve, en lloc de fer addendes addicionals any rere any.  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 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 politics 
següents: Convergència i Unió (14), 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). 
 

La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Una pregunta, disculpi: el punt onzè, 
l’hem votat conjuntament amb el desè. Ha quedat clar per a tothom? D’acord. És que 
volia que hi constés.  
 

13.- Dictamen de data 1 de desembre de 2016, pel qual es proposa aprovar una 
addenda al conveni de cessió en dipòsit del quadre “La Rondalla de Jaca” a 
favor de l’Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer, formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i aquest organisme en data 27 de novembre de 2012, 
amb motiu de la revisió del règim jurídic de l’assegurança de la referida obra 
pictòrica. 
 

“Antecedents. 
 

En data 27 de novembre de 2012 es va formalitzar el Conveni relatiu a la cessió en 
dipòsit del quadre “La Rondalla de Jaca”, propietat de la Diputació de Barcelona, a 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per a la seva exhibició a les sales 
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb una vigència inicial de vint anys. 
 
Ateses les circumstàncies econòmiques existents al moment de la signatura d’aquest 
conveni, al seu pacte novè s’estableix una exempció d’assegurança de l’obra en 
qüestió que serà objecte de revisió i negociació entre les parts implicades un cop 
transcorreguts quatre anys des de la data efectiva de la cessió en dipòsit. 
 
En data 28/10/2016 l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha adreçat un 
escrit a la Diputació de Barcelona pel qual comunica que a partir de l’1 de novembre 
de 2016 aquest Organisme es farà càrrec d’aquesta assegurança mitjançant la inclusió 
d’aquesta obra d’art a la pòlissa 099-1470071989 que aquest Organisme té 
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contractada amb la companyia d’assegurances MAPFRE per un import de 
500.000,00€. 
 
Havent-se modificat les condicions referents a l’assegurança de l’obra en qüestió, cal 
incorporar les noves condicions al conveni signat mitjançant una addenda. 
 
Les modificacions a introduir afecten la redacció íntegra del Pacte Novè del conveni, la 
del darrer paràgraf del Pacte Onzè del conveni, i la del tercer paràgraf de l’apartat 7 de 
l’annex del conveni. En aquest sentit, el detall de les esmentades modificacions que es 
proposen és el següent: 
 
1a.- Pel que fa a la modificació de la redacció del Pacte Novè del conveni, on diu: 
 

“Ateses les circumstàncies econòmiques actuals i que el trasllat de l’obra d’art, que 
constitueix l’operació de manipulació més delicada i que pot comportar per risc per 
a la peça, resta assegurat per la Diputació de Barcelona, s’eximeix al dipositari de la 
responsabilitat de tenir assegurada l’obra d’art mentre la tingui en dipòsit. 
 
No obstant això, un cop transcorreguts quatre anys des de la data efectiva de la 
cessió en dipòsit, aquesta clàusula serà objecte de revisió i negociació entre les 
parts implicades. En aquest sentit, els acords que es prenguin s’incorporaran a 
aquest conveni com a addenda.” 

 
ha de dir: 
 

“A partir de l’1 de novembre de 2016 l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer es farà càrrec de l’assegurança de l’obra d’art en qüestió mentre la tingui 
en dipòsit. 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha inclòs aquesta obra a la 
pòlissa núm. 099-1470071989 que té contractada amb la companyia MAPFRE per 
un import de 500.000,00 €. 
 
Aquesta assegurança compleix amb els requeriments del plec de condicions annex 
al conveni i l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha lliurat una còpia 
a l’Oficina de Patrimoni Cultural.” 

 
2a.- Pel que a la modificació de la redacció del darrer paràgraf del Pacte Onzè del 
conveni, on diu: 
 

“Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus 
membres i, en tot cas, un cop transcorreguts quatre anys des de la data efectiva de 
la cessió per tal de donar compliment a la previsió del Pacte Novè.” 

 
ha de dir: 
 
“Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus 
membres.” 
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3a.- Pel que fa a la modificació de la redacció del tercer paràgraf de l’apartat 7 de 
l’annex del conveni, on diu: 
 

“L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer resta eximit de tenir assegurat 
el quadre durant el temps que romangui dipositat al Museu Víctor Balaguer. No 
obstant així, i de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula novena del 
conveni, aquest extrem serà objecte de revisió quan hagin transcorregut quatre 
anys des de la data efectiva de la cessió en dipòsit.” 

 
ha de dir: 
 

“A partir de l’1 de novembre de 2016 l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer es farà càrrec de l’assegurança de l’obra d’art en qüestió mentre la tingui 
en dipòsit. 

 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha inclòs aquesta obra a la 
pòlissa núm. 099-1470071989 que té contractada amb la companyia MAPFRE per 
un import de 500.000,00 €. 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha lliurat una còpia d’aquesta 
pòlissa a l’Oficina de Patrimoni Cultural. 

 
Qualsevol canvi en l’assegurança d’aquesta obra s’haurà de comunicar a l’Oficina 
de Patrimoni Cultural.” 

 
Fonaments de dret. 
 
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni 
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo. 
 
Atès que el conveni de cessió en dipòsit del quadre “La Rondalla de Jaca”, propietat 
de la Diputació de Barcelona, a favor de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 
d’octubre de 2012, d’acord amb l’establert a l’article 33.2 o) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en relació amb l’article 221.2 
del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa a les competències del Ple de les 
Diputacions. 
 
Atès que es requereix l’adopció de l’acord per majoria simple, per tal com la cessió 
d’ús resta exclosa del supòsit previst a l’article 47.2.ñ) de la LRBRL, segons l’acord 
interpretatiu aprovat pel Ple de data 21 de març de 2002 en entendre’s que l’exigència 
legal de majoria absoluta es concreta a béns immobles de caràcter patrimonial que 
són cedits a títol de propietat. 
 
L’Oficina de Patrimoni Cultural ha elaborat la memòria justificativa, tal com estableix 
l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Gerència de Cultura proposa al vicepresident 3er i president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports que elevi al Ple, previ informe de la Comissió informativa i 
de seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports d’aquesta Corporació, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR una addenda al conveni de cessió en dipòsit del quadre “La 
Rondalla de Jaca” a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, formalitzat en 
data 27 de novembre de 2012, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME 
AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER PER A LA CESSIÓ EN DIPÒSIT DEL 
QUADRE “LA RONDALLA DE JACA”, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
AMB MOTIU DE LA REVISIÓ DEL RÈGIM D’ASSEGURANÇA DE L’OBRA D’ART 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ............................................ 
 
ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER .................. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- En data 27 de novembre de 2012 es va formalitzar el Conveni relatiu a la cessió en 
dipòsit del quadre “La Rondalla de Jaca”, propietat de la Diputació de Barcelona, a 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per a la seva exhibició a les sales de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb una vigència inicial de vint anys. 
 
II.- Ateses les circumstàncies econòmiques existents al moment de la signatura d’aquest 
conveni, al seu pacte novè s’estableix una exempció d’assegurança de l’obra en qüestió que 
serà objecte de revisió i negociació entre les parts implicades un cop transcorreguts quatre 
anys des de la data efectiva de la cessió en dipòsit. 
 
III.- En data 28/10/2016 l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha adreçat un 
escrit a la Diputació de Barcelona pel qual comunica que a partir de l’1 de novembre de 
2016 aquest Organisme es farà càrrec d’aquesta assegurança mitjançant la inclusió 
d’aquesta obra d’art a la pòlissa 099-1470071989 que aquest Organisme té contractada 
amb la companyia d’assegurances MAPFRE per un import de 500.000,00 €. 
 
IV.- Havent-se modificat les condicions referents a l’assegurança de l’obra en qüestió, cal 
incorporar les noves condicions al conveni signat mitjançant una addenda. 
 
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Modificació del Pacte Novè del conveni. 
 
Es modifica la redacció del Pacte Novè, relatiu a l’assegurança, que queda redactat de la 
manera següent: 
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“A partir de l’1 de novembre de 2016 l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer es 
farà càrrec de l’assegurança de l’obra d’art en qüestió mentre la tingui en dipòsit. 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha inclòs aquesta obra a la pòlissa 
núm. 099-1470071989 que té contractada amb la companyia MAPFRE per un import de 
500.000,00 €. 
 
Aquesta assegurança compleix amb els requeriments del plec de condicions annex al 
conveni i l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha lliurat una còpia a l’Oficina 
de Patrimoni Cultural.” 
 
Segon.- Modificació del darrer paràgraf del Pacte Onzè del conveni. 
 
Es modifica la redacció del darrer paràgraf del Pacte Onzè, relatiu a la Comissió de 
Seguiment, que queda redactat de la manera següent: 
 
“Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres.” 
 
Tercer.- Modificació del tercer paràgraf de l’apartat 7 de l’annex al conveni. 
 
Es modifica la redacció del tercer paràgraf de l’apartat 7 de l’annex al conveni, relatiu a 
l’assegurança, que queda redactat de la manera següent: 
 
“A partir de l’1 de novembre de 2016 l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer es 
farà càrrec de l’assegurança de l’obra d’art en qüestió mentre la tingui en dipòsit. 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha inclòs aquesta obra a la pòlissa 
núm. 099-1470071989 que té contractada amb la companyia MAPFRE per un import de 
500.000,00 €. 
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ha lliurat una còpia d’aquesta pòlissa a 
l’Oficina de Patrimoni Cultural. 
 
Qualsevol canvi en l’assegurança d’aquesta obra s’haurà de comunicar a l’Oficina de 
Patrimoni Cultural.” 
 
Quart.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda. 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració original 
que no hagin estat modificats en els pactes anteriors de la present addenda es mantenen en 
vigor tal i com foren expressats en aquell. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per 
duplicat i a un efecte en els llocs i dates indicats a continuació.” 
 

Segon.- FACULTAR àmpliament el diputat delegat de Cultura per a la formalització de 
l’esmentada addenda i la substanciació de quantes actuacions se’n derivin. 
 
Tercer.- COMUNICAR els precedents acords a l’Organisme Autònom de Patrimoni 
Víctor Balaguer per al seu coneixement i efectes. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
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Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), 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). 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
14.- Dictamen de data 13 de desembre de 2016, pel qual es proposa aprovar 
l’adjudicació de les concessions demanials per als aprofitaments especials de 
tòfones, en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona, dins 
l’àmbit dels Parcs Naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc del Castell 
de Montesquiu i el Parc del Garraf. 
 
“Vist l’expedient per a l’atorgament de les concessions demanials per als aprofitaments 
especials de tòfones, en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins 
l’àmbit dels Parcs Naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc del Castell de 
Montesquiu i el Parc del Garraf, aprovat per majoria absoluta pel Ple d’aquesta 
corporació, mitjançant acord 128/16 de data 30 de juny de 2016.  
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona el 29 de juliol de 2016. 
 
Atès que la Mesa de contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessió de 
data 10 d’octubre de 2016 va acceptar l’informe tècnic emès en data 21 de setembre 
de 2016 pel tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, amb el vist i plau del cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la part del qual, en allò que interessa, diu el 
següent: 
 
“(...) En data de 29 de juliol de 2016, sortia publicat en el BOP,  en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya i en el Perfil de la Diputació de Barcelona l'anunci relatiu a 
les concessions demanials per als aprofitaments de pinyes en finques públiques propietat de la 
Diputació de Barcelona dins de l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç i l’Obac, el Parc del 
castell de Montesquiu i el Parc del Garraf. El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar 
el dia 6 de setembre. 
 
Posteriorment, en data de 12 de setembre es reunia la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat per tal de comprovar la documentació administrativa en els termes 
establerts en la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars i continguda en els 
sobres núm. 1 presentats pels diferents licitadors. 
 
En data 19 de setembre de 2016 s’ha procedit a l’obertura dels sobres núm. 2 que contenen els 
criteris de valoració per a l’adjudicació dels diferents lots.  
 
3. Criteris de valoració 
 
D’acord amb la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars, els criteris que 
serviran de base per a l’atorgament de les llicències seran els següents: 
 
LOT NÚMERO 1 
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Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 1 ha anual, per al 
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca 
del Castell de Montesquiu. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de l’estrat 
arbustiu, i d’esporga i eliminació de les restes vegetals, tot d’acord amb l’establert en l’apartat 
III.3.2) del plec de prescripcions tècniques 
particulars..................................................................... fins a 100 punts 
 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (1 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
LOT NÚMERO 2 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 1 ha anual, per al 
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca 
de Matarrodona. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de l’estrat arbustiu, i 
d’esporga i eliminació de les restes vegetals, tot d’acord amb l’establert en l’apartat III.3.2) del 
plec de prescripcions tècniques particulars..................................................................... fins a 
100 punts 
 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (1 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
LOT NÚMERO 3 
 
Els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la concessió seran 
(puntuació màxima fins a 100 punts): 
 

 Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 0,5 ha anual, per al 
manteniment de tofoners dins de propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca 
de Jafre. Aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de l’estrat arbustiu, i d’esporga i 
eliminació de les restes vegetals, tot d’acord amb l’establert en l’apartat III.3.2) del plec de 
prescripcions tècniques particulars...................................................................................... fins a 
100 punts 
 
S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar 
anyalment (0,5 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i 
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora. 
 
4. Valoració de l’oferta  
 
Solament s’ha presentat una única oferta per a cadascun dels tres lots. D‘acord amb els criteris 
exposats, es procedeix a valorar les mateixes: 

 
LOT 1 

LICITADOR HECTÀREES ANUALS A MILLORAR PUNTUACIÓ 
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Associació de Tofonaires 
d’Osona 

1 100 

 

LOT 2 

LICITADOR HECTÀREES ANUALS A MILLORAR PUNTUACIÓ 

Eduard Bosch González 1 100 

 

LOT 3 

LICITADOR HECTÀREES ANUALS A MILLORAR PUNTUACIÓ 

Enric Prat de la Riba Aymamí 0 0 

 
5. Proposta d’adjudicació 
 
Una vegada realitzada la valoració, el sotasignat proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat que les ofertes més avantatjoses per a l’atorgament de concessions 
demanials per als aprofitaments de tòfones en les finques públiques propietat de la Diputació 
de Barcelona són les següents: 
 

LOT Finca Parc ADJUDICATARI 

1 
Totes les 
corresponents al lot 

Parc del Castell de 
Montesquiu 

Associació de 
Tofonaires d’Osona 

2 
Totes les 
corresponents al lot 

Parc Natural de Sant 
Llorenç 

Eduard Bosch 
González 

3 
Totes les 
corresponents al lot 

Parc del Garraf 
Enric Prat de la Riba 
Aymamí 

 
Mitjançant el present informe es fa constar aquesta proposta, que es redacta a petició de 

l’esmentada Mesa de Contractació i als efectes escaients. (...)” 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 
93.1 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques, segons el 
procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, l’article 218 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que es tracta d’una proposta de concessió demanial de durada superior a quatre 
anys i el valor del bé no supera el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, requisit 
aquest últim necessari per a l’adopció de l’acord per majoria absoluta del Ple, 
conforme al previst a l’article 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local. Sent, en aquest supòsit l’òrgan competent el Ple, mitjançant 
acord adoptat per majoria simple. 
 

En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el sotasignat 
en ús de les facultats que té atribuïdes, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple d’aquesta Corporació, 
adopti els següents  
 

A C O R D S 

 

Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat l’atorgament de les concessions demanials per als 
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aprofitaments especials de tòfones en finques públiques propietat de la Diputació de 
Barcelona dins l’àmbit dels parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc 
del Castell de Montesquiu i el Parc del Garraf als següents licitadors: 
 

 LOT 1 corresponent a les finques de Casa Nova del Castell, La Solana, Les 
Planeses, Sant Moí i Les Codines al Parc del Castell de Montesquiu, a 
l’Associació de Tofonaires d’Osona, amb NIF G65672289. 

 
 LOT 2 corresponent a les finques de La Vall, Les Refardes, finques INUR, El 

Marquet, La Muntada, La Morella, La Mola, Baga del Dalmau, Castellassa del 
Dalmau, Les Arenes, Sot de la Carda, L’Alzina del Sal·lari, Coma d’en Vila, 
Pujol del Llobet, Costa de la Mata, Matarrodona, Hostalets del Daví, La Mata, 
L’Obac, Torrent de l’Escaiola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
al Sr. Eduard Bosch González, amb NIF XXX. 

 

 LOT 3 corresponent a les finques de Vallgrassa, Can Grau, La Mesquita, Mas 
Vendrell, Can Vendrell, Jafre, Peça Rico, Mas Quadrell, La Pleta, Corral de 
l’Esquerra, al Parc del Garraf, al Sr. Enric Prat de la Riba Aymami, amb NIF 
XXX. 

 
Segon.- COMUNICAR als adjudicataris que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, hauran de concórrer a 
formalitzar els documents administratius d’atorgament de les concessions. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de licitació. 
 
Quart.- PUBLICAR l’adjudicació de les concessions en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització de les concessions en el perfil de contractant de 
la Diputació de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), 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). 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En aquest punt de l’Ordre del Dia, els haig 
de demanar introduir un punt, de l’Àrea de Presidència, per urgència, que ha de ser 
aprovada amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació (26 vots a favor, com a mínim), d’acord amb el disposat en l’article 
103.3 del TRLMRLC i l’article 83 del RD 25/1968/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el ROF, es proposa incloure en l’ordre del dia del present Ple ordinari. 
Concretament, és el dictamen pel qual es proposa aprovar el contracte mercantil a 
formalitzar entre la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado i l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte d’establir els 
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termes i condicions, en virtut dels quals l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la 
Diputació de Barcelona, com a delegat comercial, prestarà a la SELAE els serveis de 
delegació comercial en relació amb les activitats de joc de caràcter estatal en les 
seves diferents modalitats, per un període de set anys, a comptar des de la seva 
signatura. 
 
La senyora presidenta demana, en primer lloc, el pronunciament sobre la urgència per 
tal d’incorporar-lo a l’ordre del dia.  
 
I la urgència s’aprecia per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió dels 51 de 
de fet i de dret el constitueixen. Els vots a favor de la urgència són de: Convergència i 
Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3) i 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (3)  

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
Dictamen de data 20 de desembre de 2016, pel qual es proposa aprovar el 
contracte mercantil a formalitzar entre la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 
del Estado, S.M.E., SA (SELAE)” i l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la 
Diputació de Barcelona, amb l’objecte d’establir els termes i condicions, en virtut 
dels quals l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de 
Barcelona, com a delegat comercial, prestarà a la SELAE els serveis de 
delegació comercial en relació amb les activitats de joc de caràcter estatal en les 
seves diferents modalitats, per un període de set anys, a comptar des de la seva 
signatura” 
 
“Atès que, mitjançant escriptura notarial de data 3 d’abril de 1948, el “Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas”, va acordar atorgar l’arrendament dels serveis 
de venda, recaptació i pagament de premis de la delegació provincial de Barcelona de 
l’assenyalat patronat, a favor de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, en data 4 de juny de 1984, la Diputació de Barcelona va crear la “Fundació 
Pública Delegació a Barcelona, del Patronat de Travesses Mútues Esportives 
Benèfiques”, per gestionar els serveis que li arrendà el “Patronato”, abans assenyalat. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de novembre de 
1985, va acordar acceptar l’oferiment del “Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado”, en el sentit que la Diputació de Barcelona portés a terme les funcions de 
delegat a Barcelona del referit organisme, amb la finalitat de procedir a la gestió de la 
denominada “loteria primitiva”, la qual va exercir conjuntament a les existents per a la 
gestió de les travesses. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, a la mateixa sessió de data 28 de 
novembre de 1985, va acordar aprovar la creació de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes, amb la finalitat de portar la gestió dels serveis encomanats per 
l’“Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado”. 
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Vist que, en data 30 de setembre de 1988, es va signar un contracte entre la Diputació 
de Barcelona, a través de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, i el 
“Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado”, amb la finalitat d’incorporar, 
dins l’objecte del contracte subscrit entre ambdues parts, la gestió de la nova modalitat 
de joc denominada “Bonoloto”.  
 
Atès que, en data 11 de juliol de 1989, la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes i el “Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado”, van signar un nou contracte, amb l’objectiu de reunir en un sol 
document contractual els dos contractes vigents, referents, un a la prestació del servei 
d’escrutini de les butlletes de la loteria Primitiva, i un altre referent al servei d’escrutini 
de les butlletes de la Bonoloto, així com mantenir les relacions contractuals entre 
ambdós ens públics. 
 
Atès que el referit contracte signat l’11 de juliol de 1989, va ser objecte de diverses 
modificacions, a través d’aprovacions i inclusions de clàusules addicionals, relatives a 
la retribució dels serveis contractats, en dates 21 de desembre de 1998; 23 de 
novembre de 1999 i 1 de desembre de 2000. 
 
Atès que l’any 2008, el “Ministerio de Economia y Hacienda” i l’Entitat Pública 
Empresarial “Loterías y Apuestas del Estado” (LAE), van signar un contracte-programa 
amb l’objecte de modernitzar i transformar l’Entitat Pública Empresarial en una societat 
mercantil pública, per raons d’eficàcia i eficiència, en el context d’una possible 
liberalització dels jocs a l’Estat Espanyol. 
 
Vista la disposició addicional 34 de la Llei 26/2009, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, en virtut de la qual els punts de venda i 
les delegacions comercials dels diferents jocs de caràcter estatal en les seves 
diferents modalitats quedarien sotmesos al règim jurídic privat, i que podien optar, en 
el termini de dos anys, pel règim de dret privat o bé per mantenir la naturalesa i règim 
jurídic que tenien fins aleshores. 
  
Vist el RD 352/2011, d’11 de març, publicat al BOE de 12 de març de 2011, relatiu a la 
nova estructura del Ministeri d’Economia i Hisenda, i en virtut del qual es creà: d’una 
banda, una “Dirección General de Ordenación del Juego” (com a òrgan regulador); i 
d’altra banda, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (com a òrgan 
operador). 
 
Atès que, en data 17 de març de 2011 es va constituir la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE), com a empresa mercantil, de capital 100% públic i es 
va procedir a la seva inscripció al Registre Mercantil. 
 
Atès que SELAE assumí la branca d’activitats relacionades amb els jocs d’àmbit 
estatal, incloent els actius i passius; béns i drets; així com els títols habilitants, que fins 
a la data eren titularitat de l’Entitat Pública Empresarial “Loterías y Apuestas del 
Estado”. 
 
Atès que SELAE té per objecte la gestió, explotació i comercialització de l’activitat de 
joc en les seves diferents modalitats i comercialitza els seus productes, entre d’altres 
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vies, per mitjà d’una xarxa professional de punts de venta físics, distribuïts per tot el 
territori espanyol i que, així mateix, disposa d’una xarxa de delegacions comercials, 
que actuen com a nexe d’unió entre SELAE i els punts de venda; és a dir, com a una 
perllongació i complement de SELAE a les respectives demarcacions territorials, 
facilitant el suport necessari per als punts de venda. 
 
Atès que, com a conseqüència de la creació de SELAE, en data 28 d’octubre de 2011, 
aquesta societat va comunicar a l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la 
Diputació de Barcelona la voluntat de donar per finalitzada la relació jurídica, fins 
aleshores vigent amb aquell, subjecte al compromís de la remissió per part de SELAE 
d’una proposta de contracte mercantil per regular les relacions jurídiques entre 
ambdues entitats públiques. 
 
Atès que, en data 27 de desembre de 2011, l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, 
va rebre la proposta de “Contrato mercantil transitorio al definitivo de prestación de 
servicio”, entre la SELAE i l’Organisme Autònom Local del Patronat d’Apostes de la 
Diputació de Barcelona, com a delegat comercial, en el qual es mantenien les 
mateixes condicions vigents fins a la data, durant un any, prorrogable per un màxim de 
4 anys més. 
 
Atès que, mitjançant Decret del President de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes 
i de la Diputació de Barcelona, núm. 268/2011 en data 29 de desembre de 2011, es va 
aprovar el citat contracte mercantil transitori entre SELAE i el referit organisme 
autònom. 
 
Atès que la clàusula única del contracte transitori citat preveia una vigència inicial fins 
el 31 de desembre de 2012, prorrogant-se forçosament, amb un màxim de 4 
pròrrogues, per successius períodes anuals, condicionant-se les referides pròrrogues a 
l’oferiment i posta a disposició, per part de SELAE, a cada delegat comercial d’un 
contracte definitiu regulador de les relacions entre les parts i que havia de ser acceptat 
en el seu conjunt, per la majoria de delegats, això és, com a mínim, pel 51% dels 
delegats. 
 
Atès que, un cop SELAE ha posat a disposició dels delegats el nou model de contracte 
mercantil, aquest ha estat acceptat per més de la majoria dels delegats comercials. 
 
Atès que, en data 31 de desembre de 2016, finalitza el contracte transitori regulador de 
les relacions entre SELAE i l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Atès que SELAE ha proposat la formalització del nou model de contracte mercantil de 
prestació de serveis. 
 
Atès que, en el cas de no procedir a l’aprovació i formalització del nou contracte 
mercantil entre SELAE i l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de 
Barcelona, com a delegat comercial, per a la gestió, explotació i comercialització de les 
activitats dels jocs estatals en les diferents modalitats, es produiria legalment causa 
suficient per a procedir a la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom Patronat 
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d’Apostes de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la pèrdua del seu 
objecte. 
 
Atès que per part de SELAE ha enviat el model definitiu de contracte mercantil, a 
l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, durant la primera quinzena del mes de 
desembre de 2016. 
 
Atès que l’Article 4 del contracte mercantil a formalitzar entre SELAE i l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona preveu una vigència inicial 
del contracte de 7 anys, des de la data de la seva signatura, prorrogables, per 
períodes successius anuals fins a un màxim de 7 anys més, llevat de denúncia 
expressa per alguna de les parts, amb dos mesos d’antelació, a la data d’expiració de 
la vigència inicial o qualsevol de les seves pròrrogues. 
 

Ates que, en data 15 de desembre de 2016, la Presidència de SELAE ha manifestat a 
la Presidència de la Diputació de Barcelona i del Patronat d’Apostes de manera 
expressa respecte al nou model retributiu el compromís d’oferiment d’un període de 
tres anys per a “acordar la adaptación paulatina al nuevo modelo de retribución” i que 
“hasta que no se llegue al acuerdo, el modelo de retribución aplicable sería el 
actualmente vigente. Dicho plazo debería, por tanto, ser suficiente para llegar a un 
acuerdo y acometer las acciones que sean necesarias para adaptarse.” 

 

Vist l’informe emès pel Gerent de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes. 
 

Vist el que disposen l’article 24.1.e) dels Estatuts reguladors de l’Organisme Autònom 
Patronat d’Apostes, publicats al BOPB núm. 192 de 27 de juliol de 2004, i la disposició 
addicional segona del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
RDL 3/2011, de 14 de novembre, i en ús de les facultats conferides per l’article 34 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es proposa al Ple, 
prèvia declaració d’urgència aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR el contracte mercantil entre la “Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.” (SELAE) i l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes de la Diputació de Barcelona, com a delegat comercial de SELAE, amb 
l’objecte d’establir els terminis i condicions en virtut dels quals, l’Organisme Autònom 
Patronat d’Apostes prestarà a SELAE els serveis de delegació comercial en relació 
amb les activitats de jocs de caràcter estatal en les seves diferents modalitats, per un 
termini de 7 anys, comptadors des de la seva formalització, termini que serà prorrogat, 
per períodes successius anuals fins a un màxim de 7 anys més, llevat denúncia 
expressa per alguna de les parts, amb dos mesos d’antelació a la data d’expiració de 
la vigència inicial o qualsevol de les seves pròrrogues, així com els annexos I i II del 
contracte, d’acord amb l’annex primer que acompanya al present dictamen, que conté 
el contracte i els seus annexes I i II i que forma part íntegra del present dictamen.  
 
Segon.- FACULTAR la presidenta de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes per a la signatura del contracte mercantil abans 
assenyalat, així com per a adoptar els actes administratius, de tràmit o executius, 
necessaris per a l’execució dels presents acords. 
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Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 
del Estado, S.M.E., S.A., als efectes legals oportuns. 
 
Quart.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona, a la Gerència de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, als membres 
de ple dret de la Junta de Govern del referit organisme autònom, a la Secretaria 
General, a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona, als 
efectes legals oportuns.” 
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La presidència dóna la paraula, demanant-li que faci la introducció a aquest punt, al 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: En tot cas, vostès saben que el 
Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona s’encarrega de les apostes de l’Estat; 
és a dir, que som els que treballem, a la província de Barcelona, amb les apostes de 
l’Estat, amb un setanta cinc per cent. 
 
Tenim un conveni, i aquest conveni exhauria el dia 31 de desembre, i ens hem trobat 
amb una situació estranya que ve motivada per la situació que s’està vivint a l’Estat 
espanyol, quant a què no hi havia Govern i el Govern en funcions no podia fer una 
proposta de conveni o de renovació de conveni i, per tant, la Diputació ha anat insistint 
durant els darrers mesos, fins i tot, aquest mateix mes de desembre, per intentar 
resoldre aquesta situació. Quan se’ns ha donat resposta a aquesta situació, hem sabut 
que l’Estat havia decidit que aquest sistema de convenis, els acords i els motius del 
conveni havien variat i que, per tant, es proposaven convenis per set anys, renovables 
per catorze, i que, a més, es rebaixaven els beneficis que té la Diputació quant a 
ingressos a través de les apostes. Val a dir que aquesta funció, a altres províncies, la 
fa l’empresa privada i només quedem tres províncies, a l’Estat espanyol, que fem 
aquesta feina d’apostes, que són Jaén, Biscaia i Barcelona, i que, per tant, tenim un 
tracte diferent. 
 
En tot cas, segurament els set o catorze anys que proposava l’Estat és, també, per a 
empreses privades però, quan hem vist quina és la situació, veiem que ens hem de 
repensar si mantenim el Patronat d’Apostes o no. Tot i això i vistes les circumstàncies, 
aprofitem per renovar el conveni amb la voluntat de treballar, durant tres anys, per 
negociar si seguim amb aquest règim que tenim actualment, o de quina manera 
marxem, o si mantenim aquesta manera de treballar. En tot cas, per donar-los algunes 
dades, vista la proposta que fa l’Estat, si la Diputació de Barcelona manté el conveni 
després de la negociació, passaríem de tenir uns beneficis d’uns set-cents mil euros a 
tenir uns beneficis d’uns deu mil, amb la qual cosa ens hem de plantejar molt 
seriosament què fem. I, sobretot, i val a dir-ho d’una forma contundent, si finalment no 
tinguéssim aquest acord amb l’Estat hauríem de treballar, amb suficient temps, durant 
aquest temps de negociació per tal de reubicar tots els treballadors i les treballadores 
que formen part del Patronat d’Apostes. 
 
Per tant i resumint, negociarem el conveni i l’hem d’aprovar perquè, si no, ens 
trobaríem que la loteria més famosa, que comença a primers d’any, que és la del 
“Niño”, ja no seria possible a la demarcació de Barcelona si no arribéssim a aprovar 
aquest conveni. I la urgència és pel fet que no teníem Govern a l’Estat i el Govern en 
funcions no podia i no ens feia la proposta definitiva. 
 
A continuació intervé el president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: 
En primer lloc, agrair la trucada de la Secretària General per explicar-nos la gravetat 
de la situació i, també, la conversa informal que hem tingut amb vostè mateixa a la 
Junta de Govern. Amb tot, des del Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de 
Barcelona, creiem que no tota la responsabilitat d‘aquest afer és imputable a la 
interinitat al Govern d’Espanya. Entenem que el primer que s’ha de fer, o que ha de fer 
la Diputació, és garantir la seguretat laboral de les vint-i-vuit treballadores del Patronat 
d’Apostes, més enllà de la seguretat jurídica del propi Patronat. Dit això, nosaltres 
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creiem que estem davant d’un cas d’una negligència supina per part de la Gerència 
d’aquesta institució i, és per això, que instem a vostè, senyora Conesa, per demanar-li 
la dimissió del gerent d’aquesta institució. Dit això, entenem que les apostes i les 
loteries no és el mecanisme més adient, no és el mitjà de finançament, el fet de jugar 
amb les il·lusions de les persones sense recursos, el que han de fer les 
administracions públiques. Creiem que aquesta visió... . 
 
La senyora presidenta diu: Silenci, si us plau. Que el diputat pugui explicar la seva 
tesi. 
 
El diputat senyor Duran continua la seva intervenció dient: Creiem que aquesta visió 
mercantilista de la vida i materialista de la vida no és la més adequada i que les 
administracions públiques haurien de recaptar els seus recursos d’aquells que més 
tenen, havent-hi una fiscalitat progressiva, per tal que la riquesa que entre tots plegats 
generem es pugui redistribuir adequadament.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Per a un aclariment. Jo li haig de dir que 
justament gràcies al gerent i, per tant, director del Patronat d’Apostes, hem pogut 
resoldre la situació. Jo sóc presidenta del Patronat d’Apostes, puc coincidir amb vostè 
en què potser no és la funció prioritària que ha de fer la Diputació de Barcelona i ara 
tindrem una molt bona oportunitat per replantejar-la. El que, en qualsevol cas, hem de 
fer és, evidentment, garantir els llocs de treball i, per tant, saber que tenim, com vostè 
deia, gairebé una trentena de persones a qui la Diputació no deixarà mai de banda, 
això, ho tenim molt clar.  
 
Potser no és el servei, ateses les nostres competències, que hauríem d’estar prestant, 
però el que sí li haig de dir és que el gerent ha estat qui ha treballat, colze a colze, 
amb l’equip del Patronat, precisament per reorientar aquesta situació. En totes les 
darreres Juntes del Patronat que portem celebrant de setembre ençà, a cada Junta es 
posava aquesta qüestió sobre la taula en relació amb el fet què no teníem resposta i 
que no podíem prendre una decisió, i la inquietud que hem tingut a nivell del Patronat 
d’Apostes ha estat immensa, perquè no sabíem com s’acabaria resolent aquesta 
qüestió. Per tant, entenc que vostè faci aquesta reflexió però, de veritat, que jo avui 
haig de posar en valor la figura del gerent de la institució per haver reorientat aquesta 
situació.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
el vot en contra del Grup CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 46 vots a 
favor i 3 vots en contra. 
 
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 CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
en defensa de la llibertat d’expressió i solidaritat amb les independentistes 
encausades per cremar fotos del rei. 
 

“El passat 11 de setembre en finalitzar la manifestació tradicional de l’esquerra 
independentista, els Mossos d’Esquadra van identificar a cinc persones per cremar 
fotos del Rei espanyol Felip VI. Agents de paisà adscrits a la Divisió Central 
d'Informació i a la Unitat Central d'Informació en Ordre Públic (UCIOP) dels Mossos 
d’Esquadra van monitoritzar tots els actes de la jornada, però en especial la 
manifestació que va sortir de la plaça Urquinaona a quarts de sis de la tarda i va 
acabar el seu recorregut a la plaça Comercial del Born, on es van fer els parlaments i 
van fer arribar els atestats sobre la manifestació de l'esquerra independentista, els 
parlaments al Born i l'activitat de la manifestació a la xarxa a la Fiscalia de l'Audiència 
Nacional espanyola. La investigació va concloure amb un informe on s'incorporen les 
imatges i s'assenyala la identitat de cinc dels manifestants i que es va fer arribar el 20 
d'octubre al Jutjat Central d'Instrucció 4 de l'Audiència Nacional espanyola. Malgrat 
que van ser centenars les persones que van efectuar l’acció simbòlica de cremar 
fotografies del Rei només cinc d’elles, entre les quals diversos càrrecs de la CUP, van 
ser identificades de manera totalment arbitrària. Per tot això, la fiscal de l'Audiència 
Nacional espanyola Rosana Lledó –en un escrit datat a 4 de novembre– va demanar al 
jutjat que cités als cinc identificats pels Mossos com a investigats per un presumpte 
delicte d'injúries a la Corona (490.3 i 491 del Codi Penal). 
 
Entenent que la monarquia borbònica restituïda pel franquisme i legitimada per la 
Constitució Espanyola no és només una institució anacrònica i poc democràtica si no 
també un símbol de l’opressió nacional que pateixen els Països Catalans. La crema de 
fotografies del Rei doncs, és un acte simbòlic de rebuig a aquesta institució i a l’Estat 
que representa. És un acte de protesta que s’emmarca en la legítima llibertat 
d’expressió i que només en un estat amb una democràcia de molt baixa intensitat pot 
ser considerat un delicte.  
 
L’actuació d’ofici dels mossos d’esquadra, identificant i obrint investigació contra les 
cinc independentistes, ha tingut com a conseqüència que hagin estat detingudes i 
entregades a les autoritats espanyoles per declarar a l’Audiència Nacional, d’on van 
sortir en llibertat amb càrrecs acusats d’injúries a la Corona. Una vegada més la 
repressió de l’Estat espanyol contra l’independentisme combatiu ha comptat amb la 
col·laboració imprescindible dels Mossos d’Esquadra i, per tant, cal assenyalar-ne els 
seus responsables polítics, en aquest cas el Conseller d’Interior Jordi Jané. 
 
Aquesta actuació dels Mossos d’Esquadra posa, una vegada, més en qüestió el 
compromís del Departament d’Interior amb un procés d’independència real. És 
injustificable que, en un context polític com en el què ens trobem, hi ha un mandat 
popular i parlamentari per dur a terme un referèndum d’autodeterminació durant el 
proper any, la Conselleria d’Interior sigui incapaç de garantir que l’actuació de la policia 
catalana obeeixi a la voluntat del poble català, o el que és encara més greu, que en ple 
procés d’emancipació nacional els Mossos d’Esquadra segueixin perseguint 
l’independentisme i actuant com les forces d’ordre de l’Estat a Catalunya. 
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Atès que l’exercici de la llibertat d’expressió és un dret fonamental que hauria de ser 
garantit en qualsevol estat democràtic i que el delicte d’injúries al Rei, del que s’acusa 
a les cinc independentistes, xoca frontalment amb aquest dret. 
 
Atès que la crema de fotografies és un acte simbòlic de rebuig a una institució com és 
la monarquia, hereditària, antidemocràtica i que no representa el conjunt del poble 
català. 
 
Atès que els Mossos d’Esquadra van decidir actuar d’ofici i no sota ordres de cap 
tribunal ni de cap altra autoritat que la pròpia en investigar la manifestació i enviar els 
informes a l’Audiència Nacional. 
 
Atès que la Conselleria d’Interior és la responsable política de les actuacions dels 
mossos d’esquadra. 
 
El grup de la CUP-Poble Actiu proposa al ple de la Diputació de Barcelona l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Considerar que la crema de fotografies del Rei és un acte de protesta 
simbòlic que s’emmarca en el dret fonamental de la llibertat d’expressió i, per tant, 
entendre que no hauria de ser considerat un delicte. 
 
SEGON. Expressar la solidaritat amb les cinc independentistes acusades per 
l’Audiència Nacional. 
 
TERCER. Declarar que aquest plenari, responent a la voluntat majoritària expressada 
repetides vegades pel poble que representa, no reconeix l’autoritat dels tribunals 
espanyols. 
 
QUART. Condemnar l’actuació d’ofici dels Mossos d’Esquadra que va iniciar tot el 
procés i demanar la dimissió del Conseller d’Interior, Jordi Jané, responsable polític 
d’aquesta decisió. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones encausades i a la Conselleria 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya (Carrer de la Diputació, 355, 08009 
Barcelona).” 
 
La presidència dóna la paraula al a la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora 
Rovira, qui diu: El passat 11 de setembre, en finalitzar la manifestació tradicional de 
l’esquerra independentista, els Mossos d’Esquadra van identificar cinc persones per 
cremar fotos del Rei espanyol Felip VI. Agents dels Mossos d’Esquadra van 
monitoritzar tots els actes de la jornada però, en especial, la manifestació que va sortir 
des de la plaça Urquinaona a quarts de sis de la tarda i va acabar el seu recorregut a 
la plaça comercial del Born, on es van fer els parlaments. Els Mossos d’Esquadra van 
fer arribar els atestats a la Fiscalia de l’Audiència Nacional, sobre la manifestació de 
l’esquerra independentista, els parlaments que hi havia hagut al Born i, també, 
l’activitat que s’havia produït durant la manifestació. La investigació va concloure amb 
un informe on s’incorporen les imatges i s’assenyala la identitat de cinc dels 
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manifestants, i que es va fer arribar el 20 d’octubre al Jutjat Central d’Instrucció 4 de 
l’Audiència Nacional espanyola 
  
Malgrat que van ser centenars les persones que van efectuar l’acció simbòlica de 
cremar fotografies del Rei, només cinc d’elles, entre les quals, diversos càrrecs de la 
CUP, van ser identificades de manera totalment arbitrària. Per tot això, la fiscal de 
l’Audiència Nacional va demanar al Jutjat que cités els cinc identificats pels Mossos 
com a investigats per un presumpte delicte d’injúries a la Corona. 
 
Considerem que la monarquia borbònica, restituïda pel franquisme i legitimada per la 
Constitució espanyola, no és només una institució anacrònica, patriarcal i poc 
democràtica sinó, també, un símbol de l’opressió nacional que pateix el conjunt dels 
Països Catalans. Per tant, entenem que la crema de fotografies del Rei és un acte 
simbòlic de rebuig a aquesta institució i a l’Estat que també representa. És un acte de 
protesta que s’emmarca dins la legítima llibertat d’expressió i que només en un Estat 
amb una democràcia de molt baixa intensitat pot ser considerat un delicte. Alhora, 
l’actuació d’ofici dels Mossos d’Esquadra, identificant i obrint una investigació contra 
les cinc independentistes, ha tingut com a conseqüència que hagin estat detingudes i 
entregades a les autoritats espanyoles per declarar a l’Audiència Nacional, d’on van 
sortir en llibertat amb càrrecs, acusades d’injúries a la Corona. 
 
Una vegada més, la repressió de l’Estat espanyol contra l’independentisme combatiu 
ha comptat amb l’estreta col·laboració, i imprescindible, dels Mossos d’Esquadra i, per 
tant, entenem que cal assenyalar els seus responsables polítics, en aquest cas, el 
conseller d’Interior, Jordi Jané. Aquesta actuació dels Mossos d’Esquadra posa en 
qüestió, una vegada més, el compromís del Departament d’Interior amb un procés 
d’independència real. És injustificable que, en un context polític com el que ens 
trobem, en què hi ha un mandat popular i parlamentari per dur a terme un referèndum 
d’autodeterminació durant el proper any, la Conselleria d’Interior sigui incapaç de 
garantir que l’actuació de la Policia catalana obeeixi la voluntat del poble català. O el 
que és encara més greu: que, en ple procés d’emancipació nacional, els Mossos 
d’Esquadra segueixin perseguint l’independentisme i actuant com les forces d’ordre de 
l’Estat a Catalunya. 
 
Des de la CUP-Poble Actiu entenem que l’exercici de la llibertat d’expressió és un dret 
fonamental que hauria de ser garantit en qualsevol Estat democràtic i que el delicte 
d’injúries al Rei, de què s’acusa les cinc independentistes, xoca frontalment amb 
aquest dret. Alhora, volem posar de manifest que la crema de fotografies és un acte 
totalment simbòlic, de rebuig a una institució com és la Monarquia, patriarcal, 
antidemocràtica i que no representa el conjunt del poble català. També, volem 
remarcar que els Mossos d’Esquadra van decidir actuar d’ofici i no sota ordres de cap 
tribunal, ni de cap altra autoritat que la pròpia, en investigar la manifestació i enviar els 
informes a l’Audiència Nacional i, per tant, que la Conselleria d’Interior és la 
responsable política directa de l’actuació d’aquests Mossos d’Esquadra. 
 
És per tot això que volem que aquest Plenari consideri que la crema de fotografies del 
Rei és un acte de protesta simbòlic, que expressi també la solidaritat amb les cinc 
independentistes acusades per l’Audiència Nacional, que també es declari que aquest 
Plenari no reconeix l’autoritat dels tribunals espanyols, que condemni l’actuació d’ofici 
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dels Mossos d’Esquadra, que va iniciar tot el procés, i volem que es demani la dimissió 
del conseller d’Interior, Jordi Jané, responsable polític d’aquesta decisió. Entenem que 
és l’hora de posicionar-se: o amb el poble català que lluita o al costat de qui ens 
oprimeixen. I com que, des de la CUP, nosaltres ho tenim clar, avui volem mostrar la 
nostra solidaritat amb les cinc encausades, perquè no tenim ni Rei ni por. 
 
(La diputada senyora Rovira trenca en aquest moment la fotocòpia d’una fotografia del 
Rei Felip VI). 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui diu: En 
primer lloc, que consti en acta per part de la Secretaria, que s’ha estripat una fotografia 
del Rei en aquest Plenari per part de la senyora Rovira, portaveu de la CUP. Que 
consti en acta. Quan un fa una cosa, l’ha de fer. En segon lloc, dir que aquesta moció 
té dues parts: l’expositiva, que parla d’uns temes i d’unes qüestions, i la d’acords, que 
va per un altre camí. Nosaltres entenem que en un Estat de dret, ho hem dit moltes 
vegades aquí, el compliment de la llei... No ho tornaré a repetir perquè ho hem dit 
moltíssimes vegades. Si això és una democràcia de baixa intensitat, no podrien fer el 
que fan els grups de la CUP. Si això fos una democràcia de baixa intensitat, com en 
temps d’en Franco, vostès no podrien assetjar una caserna de la Guàrdia Civil perquè 
estarien o morts o detinguts. Per tant, poden fer... Perdonin, en temps d’en Franco 
estarien o morts o detinguts. Per tant no és una democràcia de baixa intensitat. Hi ha 
camins per manifestar-se, hi ha camins per dir i, per tant, no es pot admetre que hi ha 
una democràcia de baixa intensitat. Aquesta és una democràcia plena, i la prova d’això 
és que vostès poden dir totes les coses que diuen. Les poden dir amb tota 
tranquil·litat, i no passa res  
 
Una altra cosa són els fets que estan condemnats pels codis de justícia. És a dir, la 
justícia és igual per a tots. No pot ser que un grup que pretén que el carrer sigui seu, 
els hi sona aquesta frase, que utilitzen moltes vegades? El carrer no és seu, el carrer 
és de tots; és a dir, l’exercici de la violència i de l’agressió al carrer, vostès la 
practiquen, però no deixen que la practiquin cap a vostès. En definitiva, nosaltres 
creiem que, bé, és una moció que era previsible, és una moció que havia de declarar 
aquest Plenari, responent la voluntat majoritària i expressada repetides vegades, no 
se’ns surt això, del poble que representa, no reconèixer l’autoritat dels tribunals 
espanyols. Mirin, no reconeixent-la, van dintre dels furgons i cap a les audiències i van 
cap als tribunals de justícia, de la mateixa manera que aniria jo si incomplís la llei. I 
això es mantindrà perquè, en un Estat de dret, és la seva salvaguarda: la justícia i les 
lleis. Si vostès volen tenir o reivindicar independències o qualsevol altra cosa, tenen 
camins per fer-ho i ningú no els hi criticarà, jo mateix. No estarem d’acord però tot allò, 
qualsevol idea que es pugui expressar, per estrambòtica que sigui, amb llibertat i amb 
ordre, benvinguda sigui i es discuteix i es debat. Tot el que sigui violència i agressions, 
ho condemnarem sempre. Votem en contra, evidentment, de tot el conjunt de la 
moció.  
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Los símbolos son la representación esquemática de una idea o de un 
concepto, y el hombre y el símbolo siempre han recorrido un camino paralelo. Los 
símbolos son una imagen que actúa de intermediaria entre la psique humana y el 
mundo circundante. En nuestro Grupo político, aunque pertenece a una fuerza política 
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que defiende la razón como medio para establecer la relación del ser humano con su 
medio, entendemos que haya personas que construyan su identidad, individual y 
colectiva, y se sientan representadas por símbolos a los cuales conceden un valor 
absoluto. Y por ello, a los diputados que componemos este Grupo, jamás se nos 
ocurriría quemar o romper símbolos en los que haya representadas identidades 
individuales o colectivas. Por eso, aun no siendo monárquicos, no quemaríamos un 
retrato del jefe del Estado de España ni de ningún otro Estado, no quemaríamos 
ninguna bandera, incluida la estelada, no silbaríamos ningún himno, ni atacaríamos 
sedes de grupos políticos, como sucede con nuestra sede de Hospitalet, que puede 
muy bien atestiguar la alcaldesa, que aquí está presente. 
  
Pero, claro, esta es una cuestión de formación individual, de educación y, mucho me 
temo, que, con determinadas personas, la batalla de la educación la tenemos 
irremediablemente perdida y perdida ésta, la batalla de la educación, a la democracia 
sólo le queda la fuerza de la ley. Y así ustedes, en la moción, llegan a afirmar que sólo 
un Estado de baja intensidad democrática, como definen al Estado español en su neo 
lengua procesista, las injurias a un jefe de Estado pueden ser delito. Claro, uno 
consulta la legislación internacional y encuentra que existe una Ley francesa, de 2003, 
que protege los símbolos de la República y que puede imponer penas de privación de 
libertad o encuentra, en el Código alemán, la tipificación de las injurias al jefe del 
Estado o, en el Código Penal italiano, el artículo 278 y, claro, pueden imponer a los 
autores de hechos de injurias al jefe del Estado penas de privación de libertad de 
hasta cinco años. Supongo que España, igual que Italia, igual que Alemania o igual 
que Francia, son democracias de baja intensidad y, por contra, supongo que ustedes 
sí que podrían ir a la plaza de la Revolución de la Habana (Cuba) a quemar un retrato 
de Castro y no les pasaría nada. O dejar de ir a declarar ante un juez cubano. 
 
Ustedes, en sus repetidas mociones, condenan al Estado español por opresor; a la 
Monarquía, por opresora; a los Mossos, por opresores, pero mientras tanto participan 
activamente en actos de coacción y vulneración de la libertad de expresión, por 
ejemplo, en hechos producidos en la Universidad Autónoma, donde recientemente se 
atacó y se prohibió manifestarse a los miembros de Sociedad Civil o, por ejemplo, con 
condenas que tienen miembros de su partido por sabotear actos de Rosa Díez en la 
Universidad, también, o rodear una casa cuartel de la Guardia Civil, donde por cierto 
residen familias y menores. Claro, ustedes son la salvaguarda de la libertad de 
expresión, pero sólo de la suya. Miren, no vamos a extendernos más con mociones 
que traigan a este Pleno con sus problemas judiciales, que tendrán que resolver en los 
juzgados y en los tribunales, y evidentemente votaremos en contra de la moción.” 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: Abans, li 
havia demanat a la presidenta una rèplica en el debat d’aquest Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local que hem aprovat. M’ha demanat que no ho fes. No ho 
he fet però em ve bastant al cas... 
 
La senyora presidenta, diu: El que volia és més temps per parlar, eh? 
 
I el diputat senyor Funes continua la seva intervenció dient: No, no. En tot cas, el que 
volia dir encaixa amb aquesta moció, presidenta, perquè una de les coses que no hem 
parlat abans és que, entre els vint-i-un dies aquests des l’aprovació del Pressupost de 
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la Diputació, el que ha passat és que hi ha una proposta de Pressupost de la 
Generalitat, que suposo que tothom és conscient que té una afectació en els debats de 
tothom, també, fins i tot, en els debats del nostre Pla, que hem aprovat fa una estona, i 
probablement, també en aquesta moció. 
 
En qualsevol cas, el que nosaltres plantegem o el que nosaltres entenem en aquesta 
moció, ens ha sobtat la intervenció del grup de Ciutadans, és que jo crec que estem 
parlant de les fotos del Rei, estem parlant de de trencar les fotos del Rei, i la 
simbologia va més enllà del que estàvem parlant. Nosaltres entenem que, a Catalunya 
i a l’Estat, hi ha hagut nombrosos episodis -per recordar un, que tothom coneix, el 
segrest de la portada de El Jueves, sense anar més lluny- de gent que està plantejant-
se que ha de poder qüestionar políticament el cap de l’Estat. Això entra dintre d’una 
democràcia, per cert, un cap d’Estat que no ha triat ningú i, per tant, el que nosaltres 
no entenem i el que nosaltres no compartim és que, avui, qüestions vinculades a poder 
fer algun tipus de crítica política o satírica a la figura del cap de l’Estat hagin d’estar 
perseguides penalment. A nosaltres, ens preocupa aquest enjudiciament constant de 
les persones relacionades amb qualsevol tipus d’acció vinculada a la Corona i, en 
aquest cas, amb persones que el que han fet ha estat cremar, trencar o tallar unes 
fotos del Rei. Nosaltres entenem que hi ha una sobreprotecció legal i penal sobre la 
Família Reial, que la Corona, que ningú no ha votat, insistim, ha de poder estar 
exposada a la crítica política, que si no, hi ha una limitació directa de l’exercici de drets 
fonamentals. I no podem fer això. Nosaltres entenem que el debat, i segurament és 
una de les coses que creiem que li manca a la moció, és un qüestionament de per què 
no es fa una proposta real de despenalització dels conceptes d’injúries a la Corona i 
de suprimir els articles 490, 491 i 543 del Codi Penal. És un plantejament, que 
entenem que hauria de portar aquesta moció, que és un plantejament que va tenir la 
proposta que va fer Iniciativa al Congrés dels Diputats en 2007, Izquierda Unida el 
2012 i Esquerra Republicana el 2016, si no ens fallen les dades, no? Escoltin, deixin 
que com a mínim puguem fer qüestió o crítica política a la Corona. Per tant, en el 
nostre cas, entenem que tota la part que té a veure amb expressar la solidaritat amb 
les persones encausades per haver fet un exercici de lliure expressió, estem d’acord i 
entenem que no correspon avui, en ple segle XXI, tenir aquesta sobreprotecció i, per 
tant, som solidaris amb tota la gent que té dret a expressar-se lliurement. 
 
Ara, ens preocupa la resta d’acords que planteja la moció, que sota el nostre punt de 
vista no tenen voluntat d’intentar arribar a un consens. Nosaltres estaríem d’acord amb 
els primers acords de la moció, però entenem que el tres i el quatre entenem que són 
acords que van més enllà i que requeririen de molta interpretació del concepte aquest, 
ja en vam parlar el mes passat, de tribunals espanyols. Per a nosaltres, requereix de 
molta explicació però, en tot cas, nosaltres estaríem d’acord amb els primers acords, 
no tant amb els següents i, per tant, faríem una abstenció en aquesta moció. 
 
Intervé a continuació la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Molt ràpidament. Nosaltres 
anunciem el nostre vot en contra a aquesta moció tot i que, per descomptat, estem a 
favor de la llibertat d’expressió, però no hem de confondre els acords amb la llibertat 
d’expressió. Voldria fer una petita reflexió -no voldria allargar-me- però sí que és cert, 
ja no entro en la crema de fotografies, ni de símbols, que realment podríem fer una 
teoria molt llarga que, de vegades, en aquest nivell o a aquestes alçades de la 
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democràcia, hauríem de distingir entre el que realment és important, i es pot catalogar, 
a més a més, com delicte, del que, de vegades -perdonin si molesto a algú- és un 
paper o és una roba. És que igual determinades persones, sobretot les dones, les 
mares, veiem, com deia abans, que no hem de confondre i, per tant, arribat aquest 
moment, com deia, una cosa són els símbols, i els respectem profundament, i una 
altra cosa són determinades actituds, que podem aplaudir o no aplaudir, però pensem 
que pot ser, en aquests moments, a aquestes alçades de la pel·lícula, que no haurien 
de ser delictes i, per tant, el màxim respecte per la llibertat d’expressió. 
 
Ara, dit això, siguin o no delicte, o haurien de ser o no delicte, nosaltres no volem una 
societat en què la gent, pel carrer o en les institucions, es dediqui a trencar fotografies 
de ningú. De ningú, no sols del cap d’Estat o del Rei, de ningú. Si més no, no és el que 
ensenyem a les escoles, no és el que ensenyem a les llars, no és el que jo 
personalment ensenyo als meus dos fills adolescents. Al contrari, jo espero i somiem 
amb una societat en el futur diferent, on hi hagi més solidaritat, hi hagi més entesa. 
Des de la diferència, es pot pensar perfectament diferent i no per això anar trencant 
fotografies de ningú. No distingiria el cap d’Estat de la resta de persones, que em 
semblen tan honorables com el cap d’Estat, i, per tant, no és allò que nosaltres hem de 
fomentar: ni cremar banderes, ni cremar símbols, ni trencar fotografies de ningú, torno 
a dir, sigui de l’Estat o no. 
 
Ara bé, els Mossos d’Esquadra han d’actuar d’ofici. El que no poden és actuar a les 
ordres ni del conseller ni de cap polític perquè, precisament, això és el que blinda les 
nostres llibertats i els nostres drets. I hauran d’actuar quan ells pensin, des del punt de 
vista de la llei però, també, de la pròpia professionalitat que han de tenir, hauran 
d’actuar seguint aquestes instruccions. Faltaria més que ho facin, torno a dir, per 
sotmetiment o per instruccions d’alguna figura política. Per tant, per aquest motiu i, 
sobretot, pel que hem dit abans, tot i estar a favor, al cent per cent, amb la llibertat 
d’expressió, nosaltres en aquesta moció votarem en contra. 
 
Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Des d’Esquerra, igual que jo, crec, la majoria del 
Govern de la Diputació de Barcelona, defensem la llibertat d’expressió i el dret a la 
protesta; és a dir, el dret a la protesta no hauria de ser qüestionat en una democràcia 
avançada. De fet, nosaltres pensem que hauríem de reclamar la derogació dels 
delictes d’injúria que preveu el Codi Penal com, també, l’ultratge a Espanya. En una 
democràcia avançada, de progrés, això no es posaria en dubte i, per tant, a mi em 
sembla indiferent que altres països ho creguin, perquè una democràcia avançada 
hauria de preveure que el dret a la protesta, el dret a expressar-se lliurement, no 
hauria d’estar qüestionat. Nosaltres, des d’Esquerra, creiem, a més, que vivim en un 
context actual de persecució de càrrecs electes a Catalunya per motius polítics i això 
no hauria de ser. Per tant, ple suport als cinc independentistes, a les cinc companyes i 
companys independentistes, en aquest cas perseguits per l’Estat espanyol, perseguits 
pel Govern de l’Estat per mitjà del sistema judicial de la Fiscalia i que, en cap cas, 
pensem que aquest no és el camí. Hem vist en altres ocasions que no només són 
aquestes companyes i aquests companys sinó molts electes que es troben en 
processos judicials senzillament per tenir una opinió política determinada.  
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No obstant això, nosaltres no podem donar suport a aquesta moció, perquè es posa 
en dubte el paper dels Mossos d’Esquadra. Per tant, estem radicalment en contra del 
punt quart d’aquesta moció. Posar en dubte el paper dels Mossos d’Esquadra com a 
policia nacional que és i, sobretot, demanar, que no entenem per què es demana, la 
dimissió del conseller d’Interior, Jordi Jané. No entenem per què es demana la seva 
dimissió, quan ell no té cap mena d’autoritat sobre els Mossos d’Esquadra, com a 
funcionaris que són, alhora que ells actuen com a policia judicial. Qui és el conseller de 
la Generalitat per ordenar, en el moment que actuen d’ofici com a policia judicial, que 
no facin allò que els hi pertoca fer? Recauria en un clar cas de prevaricació. Nosaltres 
entenem que, no confonguem companyes de la CUP, com independentistes que som 
tots, qui és el nostre adversari polític: el nostre adversari polític no és entre nosaltres, 
no és el conseller d’Interior, no són els Mossos d’Esquadra; el nostre adversari polític 
és un Govern de l’Estat que ens nega la possibilitat democràtica de poder votar, és un 
Govern de l’Estat que persegueix càrrecs electes del nostre país per actuar amb 
llibertat d’expressió i voler tirar endavant un procés que té tot el dret a poder exercir-se 
des d’un punt de vista democràtic. Aquest és el nostre adversari polític. Per tant, aquí 
hem de fer en aquests moments, des d’Esquerra reivindiquem que fem pinya, que hi 
hagi consens, que entre nosaltres no hi hagi cap mena de divisió i, per tant, hagués 
estat possible buscar una moció diferent des del consens de tots plegats.  
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: En tot cas, per afegir unes quantes coses a les que s’han dit. 
Estem, com a Grup, absolutament d’acord amb el fet que no haurien de ser delictes les 
injúries a la Corona en un país democràtic com el què, en principi, estem vivint. Per 
tant, entendríem que la llibertat d’expressió està pel damunt d’algunes qüestions que, 
de vegades, la llei ens imposa i, en aquest cas, creiem i manifestem que no hauria de 
ser un delicte una injúria al Rei, en aquest cas, a la Corona, a través de la crema o 
d’estripar un símbol, una fotografia del Rei. Per tant, en aquest punt estaríem d’acord 
amb el que han dit la resta de companys però també entenem, i cal dir-ho en aquest 
espai, que no creiem que aquesta sigui la millor manera d’eixamplar l’independentisme 
al país. Sabem que estem en aquest temps de transició, que el que pretenem alguns 
partits polítics representats en aquest Plenari és la independència de Catalunya i que, 
per tant, entenem que s’ha de seguir un camí per assolir-la i per assolir fer un 
referèndum l’any vinent i entenem que no és la millor manera d’eixamplar aquesta 
majoria i tampoc no és la millor manera de mostrar, a l’exterior, aquest caràcter pacífic 
i cívic que té aquest full de ruta, aquesta reivindicació del poble català. 
  
La segona qüestió, i aquesta sí que radicalment no podem acceptar-la de cap manera, 
és la demanda de dimissió del conseller Jané. S’ha dit en diverses ocasions, s’ha dit 
en aquest Plenari, i ho vaig dir en el Plenari anterior, que els Mossos d’Esquadra són 
funcionaris que treballen sota un ordenament jurídic concret i aquest ordenament 
jurídic concret és el de l’Estat espanyol, ens agradi més o ens agradi menys. Les 
revolucions es fan al carrer i es fan al Parlament i els ordenaments es canvien 
posteriorment. Ho deia en l’anterior Plenari, que parlàvem d’una moció semblant: fins 
que no hi hagi una llei de transitorietat jurídica, fins que no hi hagi un nou ordenament 
jurídic, els funcionaris, i en aquest cas els Mossos, han de respondre davant d’una llei 
que existeix i que és vigent. Una altra cosa és la rapidesa que tingui el Parlament de 
Catalunya i el poble de Catalunya per canviar aquest ordenament jurídic però, mentre 
sigui així, ni el conseller pot donar ordres diferents de les que marca l’ordenament ni la 
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Policia pot fer coses diferents de les que li mana l’ordenament. No els hi podem 
demanar això i menys els hi podem demanar a través d’una moció. En tot cas, i això 
sí, defensar la llibertat d’expressió de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, 
també, dels encausats en aquesta qüestió que es posa a debat. En tot cas, val a dir 
que el nostre vot serà negatiu i que defensem i reivindiquem la feina del conseller 
Jané des d’aquest Plenari. 
 
Intervé de nou la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu. Bé, 
en primer lloc dir que com a Grup no hem rebut cap esmena concreta, sí que alguna 
conversa informal però cap text. Per tant, no hi ha hagut possibilitat, tampoc, de poder 
arribar a un acord. 
 
En segon lloc, contestant les diferents intervencions que s’han fet, que amb Franco 
estaríem morts, com s’acaba de dir, a mi, no em cal que m’ho digui perquè el meu 
besavi va morir en un camp de concentració, el meu besavi republicà i, també, el meu 
tiet avi. Per tant, prou bé ho sabem jo i la meva família, com també altres republicans 
que van lluitar en contra de la dictadura feixista.   
 
En segon lloc, democràcia de baixa intensitat és que no hi hagi llibertat d’expressió, és 
que hi hagi una Corona, que ningú no ha votat, amb uns privilegis que només ella té. 
També, que la justícia és igual per a tots. El PP, el partit que ha saquejat les arques 
públiques, que ha desposseït les classes populars i que no té gairebé cap imputat per 
haver-ho fet ni cap persona a la presó, que se’ns digui que la justícia és igual per a tots 
ens sembla totalment ridícul i irreal. D’altra banda, que també se’ns digui que vivim en 
una democràcia quan tenim una Constitució que van votar menys d’un deu per cent 
dels catalans, ens sembla, també, surrealista. Després, que se’ns parli de violència; 
violència són els desnonaments i que no hi hagi un dret a l’habitatge garantit, que es 
posi per davant el deute a la vida. 
  
Responent a Ciutadans, que Societat Civil Catalana, una organització nítidament 
feixista; Rosa Díez, una persona neofeixista. Nosaltres tenim claríssim que som 
antifeixistes i que, per tant, el feixisme avança si no se’l combat per tots els mitjans. I 
després, responent a Esquerra Republicana i Convergència, els nostres adversaris 
polítics també són aquells que no volen que es recapti més dels qui més tenen per 
redistribuir la riquesa. Per a nosaltres, l’alliberament nacional, l’alliberament social i de 
gènere van de la mà i, per tant, nosaltres entenem que, per eixamplar aquesta base 
social de la qual parlava el senyor Cañizares, és necessari que això sigui indestriable i, 
per tant, també que hi hagi una fiscalitat més justa. No vulguin barrejar alls amb cebes.  
 
La senyora presidenta diu: Gràcies. Senyor Riera, digui. Intentem parlar des de la 
serenitat; vostè ho fa sempre, senyor Riera, i li agraeixo. 
 
I el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, diu: Presidenta, jo li demano, 
bé, de part de tots els Grups als quals s’ha insultat i injuriat perquè la injúria, senyor 
Garcia Cañizares, és un insult. Per tant, el delicte d’injúria ha d’existir sempre perquè 
la injúria és un insult. Una altra cosa és la crítica. Ho dic perquè vostè ha dit que 
s’hauria d’abolir el delicte d’injúria. La injúria és un delicte i, per tant, no es pot abolir. 
La crítica s’ha de mantenir. El que vull dir és que, a Europa i a Espanya estem molt 
acostumats a veure cremar llibres de persones l’opinió de la qual no s’ha compartit i 
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fotografies. I s’acaba cremant els autors d’aquests llibres o els protagonistes de les 
fotografies. Per tant, en els pròxims actes que vulguin fer vostès, els hi recomano que 
es posin un braçalet al braç esquerre. Quedaran més bé. 
 
De nou intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Simplemente recordarle, a la portavoz de la CUP, una frase de 
Winston Churchill, que decía que “los antifascistas de hoy seréis los fascistas de 
mañana.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Sense cap més paraula, els hi haig de 
manifestar, també, la tristesa d’un debat com aquest, perquè tothom, de ben segur, té 
les seves raons però no podem titllar els altres d’allò que no ens agrada que ens titllin 
a nosaltres. Intentem conviure, de la millor manera, en una societat complexa i difícil i, 
per tant, els agrairia que miréssim, cadascú, de fer la feina que ens correspon sense 
entrar en desqualificacions dels altres companys i companyes, en definitiva, 
d’institució. 
  
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats assistents dels 
Grups polítics de Grup CUP - Poble Actiu (3), el vot en contra dels Grups 
Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Partit Popular (3) i 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup Entesa (5), sent el 
resultat definitiu de 3 vots a favor, 41 vots en contra i 5 abstencions. 
 
Abandona la sala de sessions el diputat senyor Monras (PSC-CP). 
 
2.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, relativa a 
les cambreres de pis. 
 
“La industria de l’hostaleria ha generat ocupació i riquesa a Catalunya i, actualment, 
representa un 12% del PIB, aproximadament. Però aquesta riquesa no està sent 
redistribuïda ni es tradueix en llocs de treball de qualitat. 
 
La distribució d’aquesta riquesa tampoc és equitativa. A la nostra societat el mercat de 
treball és la principal via d’accés als ingressos; per aquest motiu, és un element central 
a l'hora d'abordar la generació de situacions de pobresa. Pel que fa a les dones, el 
mercat de treball ha estat tradicionalment un espai de desigualtat, en el qual pateixen, 
d'una banda, discriminacions derivades del fet de ser dones i, de l’altra, les 
discriminacions específiques del mercat de treball actual. Aquesta combinació de 
discriminacions arbitràries i específiques provoca que la mitjana d’ingressos de les 
dones, per rendes del treball, sigui un 18% menor que la dels homes. A la indústria de 
l’hostaleria, aquestes discriminacions són molt evidents.  
  
L’oferta turística de Catalunya és de més de 770.000 places d'allotjament el 2014. 
Segons les dades de l'Eurostat, l’oferta turística catalana representa un 22,2% del total 
de la d'Espanya, i un 2,5% del de la UE. Dins del sector d'hostaleria, les cambreres de 
pis, dedicades bàsicament a la neteja de les habitacions, és un dels col·lectius més 
importants dels hotels. Són les encarregades que les habitacions estiguin en perfecte 
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estat, oferint un dels serveis més valorats pels turistes que s'allotgen als establiments 
hotelers.  
  

Aquest col·lectiu és el que durant la crisi econòmica ha patit més precarització en les 
seves condicions laborals: ha augmentat el treball a temps parcial, eventual i les 
subcontractacions, la càrrega de treball, els ritmes i les pressions han arribat a extrems 
que posen en risc la seva salut física i psíquica.  
 

L’estat de salut és un element que condiciona l’accés al mercat laboral i, alhora, en 
resulta afectat. Hi ha nombrosos exemples d’aquest fet. Així ho expressa, per 
exemple, una dona operada amb una vàlvula al cor: «Això em perjudica a l’hora de 
trobar feina. I no em donen cap prestació per invalidesa, se’m tanquen totes les 
portes». La retroalimentació entre l’empitjorament de la salut i la precarietat laboral, 
combinada amb un suport insuficient de l’Administració, és també un factor clau de 
generació de pobresa. 
 
La denúncia pública d’aquestes condicions laborals i les seves conseqüències ha estat 
protagonitzada per les pròpies dones cambreres de pis organitzades, que demanen 
l’aplicació del convenis col·lectius d’hostaleria, també a les contractacions per 
externalització.  
 
El treball d'aquest col·lectiu sempre ha estat molt dur, però les reformes laborals 
impulsades pels governs del PSOE (2010) i del PP (2012), al costat dels processos 
d'externalització de serveis i subcontractació, que en el nostre país en les últimes 
dècades s'han accelerat i s'han utilitzat només per reduir els costos empresarials, han 
tingut com a resultat l'augment insostenible de les condicions d'aquestes treballadores, 
col·locant-les, pel que fa a la ràtio salari/hora, per sota del Salari Mínim 
Interprofessional. En altres casos, aquest mateix fenomen les vincula a una cadena de 
relacions de causa-efecte que desemboca en una explotació i precarietat redoblades, 
encarnades en l'estacionalitat, la disminució gradual de sous i l'augment de la jornada 
laboral. 
 
El Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral, i la posterior Llei 3/2012, de 6 de juliol, la desafortunada reforma 
laboral del Partit Popular, ha agreujat la situació de per si calamitosa d'aquestes 
treballadores, en permetre que no es compleixin els convenis col·lectius sectorials, en 
la mesura que la nova regulació legal permet i facilita a les empreses externes de 
serveis articular convenis col·lectius amb pitjors condicions laborals, amb major 
càrrega de treball, etc.   
 
Malgrat que a l’Estat espanyol, la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, ha suposat un 
avenç important de cara a la igualtat efectiva de dones i homes, en reconèixer que la 
igualtat formal resulta insuficient per eradicar els múltiples condicionants que situen les 
dones en una posició de desavantatge, i que la discriminació en els salaris i en les 
pensions de viduïtat, l’atur femení i els problemes de conciliació entre la vida personal, 
laboral i familiar són, entre d’altres, algunes de les qüestions que s’han d’abordar per 
tal d’assolir una igualtat plena, efectiva i real, cada vegada hi ha més dones 
contractades com cambreres de pis de forma eventual i a temps parcial. Això vol dir 
que moltes treballadores no tenen una mínima seguretat al seu lloc de treball i, per 
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tant, els és molt difícil poder construir un projecte de vida amb una certa estabilitat i 
seguretat a curt o mitjà termini.  
 
Especialment preocupants són les malalties professionals derivades d'aquesta càrrega 
excessiva de treball, de l'incompliment dels convenis del sector i de l'explotació laboral 
a què són sotmeses. Malalties com: l'artrosi, la ciàtica, dolors a les cervicals, genolls, 
canells o turmells o la lumbàlgia.  
 
En virtut d’aquestes consideracions, el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
  
1. Instar el Ministerio d'Empleo i Seguretat Social a l’elaboració d’un pla sectorial 

d’aquestes treballadores del sector turístic amb un increment del nombre 
d'inspectors i d’inspectores de Treball i de la Seguretat Social, que puguin dur a 
terme els controls necessaris per a garantir el compliment de la legislació laboral, 
dels convenis col·lectius i de l'obligada protecció de la salut en el treball. 

 
2. Instar el Ministerio d'Empleo i Seguretat Social a estudiar i promoure l'accés de les 

cambreres de pisos dels hotels a la jubilació anticipada que, a causa de les 
malalties derivades d'esmentada excessiva càrrega laboral suportada durant anys, 
no puguin seguir en actiu. 

 
3. Instar el Ministerio d'Empleo i Seguretat Social que promogui el reconeixement com 

a malalties professionals de les malalties que pateixen aquestes treballadores, en la 
mesura que deriven de les càrregues de treball, que provoquen l'aparició de 
trastorns musculoesquelètics, motivats per postures forçades, manipulació de 
càrregues, i bipedestació, i que, a més, es tradueixen en dolors d'esquena, coll i en 
tots dos braços. 

 
4. Instar l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, amb la participació dels 

sindicats més representatius, la realització d’un estudi en matèria de salut laboral 
sobre les condicions ergonòmiques i psicosocials del treball en els hotels, per tal 
d'orientar les mesures necessàries a adoptar perquè les cambreres de pis puguin 
realitzar el seu treball de forma no lesiva i digna.  

 
5. Instar la Diputació de Barcelona a l’elaboració d’un estudi de condicions laborals de 

dones treballadores al sector de l’hostaleria de la demarcació de Barcelona, per tal 
de conèixer de primera mà les condicions laborals actuals de precarietat, 
especialment de les cambreres de pis, i les conseqüències específiques d’aquesta 
precarietat a la vida de les dones.  

 
6. Instar la Generalitat de Catalunya a posar en marxa un conjunt d'actuacions sobre 

seguretat laboral i prevenció de riscos laborals i sobre les condicions de treball que 
afecten a les cambreres de pis del sector turístic, així com reforçar el treball i la 
partida pressupostària de la inspecció de treball.  
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7. Instar la Generalitat de Catalunya a la creació d'un reconeixement de qualitat dels 
hotels que estigui associat a aquells que garanteixin la seguretat laboral i prevenció 
de riscos que afecten les cambreres de pis.  

 
8. Mostrar el desacord en l'externalització de serveis, especialment el de la neteja, per 

part dels hotels, el que a la pràctica comporta treballar el mateix temps per un 
menor salari.  

 
9. Traslladar aquests acords als sindicats al Ministerio d'Empleo i Seguretat Social, els 

grups polítics del Congrés i Senat, els grups polítics del Parlament de Catalunya, al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i als sindicats de 
CC.OO i UGT. 

 
La presidència dóna la paraula a la diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui 
diu: Avui presentem aquesta moció, bàsicament, com diuen els acords per proposar 
mesures contra la gran precarietat laboral que pateixen les dones que treballen, com a 
cambreres de pis, en el sector de l’hostaleria. 
 
Pensem que és important tenir aquest debat i aprofundir en aquest debat sobre un 
sector clau, com és el turisme. Un sector clau del teixit productiu i que, a més, aporta 
molts beneficis. Però ens hem de plantejar, també, si aquests beneficis vénen, en part, 
com pensem que ho és, de l’esforç i de la salut de milers de dones treballadores que 
no arriben a percebre dos euros per netejar i endreçar una habitació, com són les 
cambreres de pis. És també objectiu primordial d’aquesta moció sumar en el 
coneixement de la precarietat i contribuir a acabar amb unes condicions de treball que 
pensem que, pel segle XXI, són intolerables. El cas de les cambreres de pis és un dels 
exemples més sagnants d’aquesta pobresa, també n’hem parlat aquí de la pobresa 
que pateixen les dones, tot i estar incorporades en el mercat de treball. Pensem que 
això també és violència; és violència econòmica contra les dones. No és casualitat que 
siguin les dones les que fan les feines més precàries, més dures, en pitjors condicions 
laborals i salarials. Són, en aquests espais, on ens trobem major nombre de dones. De 
fet, aquesta precarietat també està feminitzada i així ens ho confirmen les dades que 
tenim. Sabem, també, que combatre o canviar, transformar aquesta injustícia, els 
canvis han de ser de calat; que hem d’apostar per una estructura econòmica diferent 
que posi la vida, que posi la cura i el benestar de les persones en el centre. Aquí tenim 
un cost teòric i un gran llegat de les teories d’economia feministes i pensem que també 
d’aquests aprenentatges hem de treballar des de la política pública. Aquí, a falta d’un 
Pla contra la feminització de la pobresa, pensem que hem d’aportar mesures 
concretes, com és el cas que plantegem amb aquesta moció. Una moció que 
interpel·la a tots els nivells, a les institucions, a l’Estat, la Generalitat i a la Diputació 
perquè pensem que també des del món local es pot lluitar contra la precarització 
laboral, contra la feminització d’aquesta precarietat a la que estem assistint, cada cop 
més, des de l’inici de la crisi econòmica. Per això interpel·lem a les Administracions 
per utilitzar les competències per millorar les condicions laborals, per obligar al 
compliment de la legislació laboral, dels convenis col·lectius i, per tant, definint plans 
sectorials, inspeccions i promovent la jubilació anticipada. A la vegada, també volíem 
traslladar la nostra preocupació per la salut de les treballadores cambreres de pis. 
Demanem el reconeixement de les malalties derivades, que són malalties 
professionals i, per tant, derivades de l’exercici del seu treball. Necessitem i volem 
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avançar en estudis sobre l’impacte en la salut de les condicions laborals. Un estudi 
sobre les mateixes condicions laborals de precarietat que pateixen aquestes dones, i 
de les conseqüències que tenen a la seva vida present i futura, perquè pensem que 
també aquesta precarietat en el mercat laboral s’estén en el temps i és causa de greus 
mancances de drets futurs, com ara, i aquí també ho hem parlat, el dret a una vellesa 
digna i jo crec que en això també els ajuntaments estarem a disposició per poder 
treballar conjuntament.  
 
A continuació intervé la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, qui 
diu: Sí, com no podia ser d’una altra manera, nosaltres votarem favorablement 
aquesta moció, ja que entenem que la situació que pateix aquest col·lectiu és 
vergonyosa i estem segurs també que avui tots els partits que estan aquí presents 
faran el mateix i donaran suport a aquesta moció i a aquesta proposició. Ara bé, com 
que nosaltres som de la filosofia de que “fer és la millor manera de dir”, volem fer una 
pregunta a la mateixa Diputació i al conjunt de municipis que estan representats avui 
en aquest Plenari. Cal tenir en compte que l’Associació de les “quelis” ja va entregar a 
diferents Administracions una llista d’hotels i cadenes hoteleres on, segons aquesta 
Associació, es realitzen pràctiques irregulars laboralment i les quals les 
Administracions Públiques o bé les promouen a través de les seves pàgines web o bé 
promouen llocs de feina en els diferents municipis en aquests espais. En aquesta llista 
hi podem trobar cadenes com: Barceló Hotels Resort, Olivia Hotels Corporate, Sky 
Hotels, etc. Hi ha fins a deu hotels diferents, segons les “quelis” es va accentuant un 
procés de desprofessionalització al sector, amb l’únic propòsit d’abaratir la mà d’obra, 
precaritzant les treballadores via, també, de les externalitzacions i, entre d’altres 
pràctiques, per exemple: no respecte del conveni corresponent als sectors d’hostaleria, 
no es faciliten els materials adequats per treballar, no es disposen d’instal·lacions 
adequades, no es garanteix tampoc una formació... Hi ha tot una sèrie d’agreujants 
que fan que al final es precaritzin les seves vides i com bé deia la Laura, una vegada 
més es feminitza la pobresa, tenint en compte que la majoria d’elles són dones les que 
treballen en aquests espais.  
 
És per això, que nosaltres volem preguntar i volem saber si els municipis i la mateixa 
Diputació deixarà d’anunciar, tenint en compte que entenem que veuen que la situació 
que existeix actualment és flagrant de cara a aquestes treballadores, si deixarà 
d’anunciar, en els seus espais, aquests hotels que vulneren els drets laborals i els 
convenis per les treballadores d’aquest sector fins que aquests hotels no garanteixin 
les condicions laborals. I diem això perquè avui hem estat mirant la mateixa pàgina 
web de la Diputació de Barcelona i hi ha molts hotels que precaritzen les condicions de 
les dones treballadores i a l’Àrea de Turisme, quan entres a dins a mirar els hotels, 
surten aquests hotels on s’està precaritzant; per tant, volem saber si realment es faran, 
a part de posar-nos les mans al cap, si es prendran mesures concretes, de la mateixa 
manera que d’altres ajuntaments que estan aquí presents.  
 
Tot seguit intervé el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, qui 
diu: Bé, avui ens presenten des d’Entesa aquesta moció focalitzada en el col·lectiu de 
les cambreres de pis, que treballen en el sector turístic. Des del Grup Popular, 
evidentment, que estem a favor de que s’incrementi el nombre d’inspectors i 
d’inspectores de treball de la Seguretat Social per detectar que no hi hagi cap tipus 
d’irregularitat. També estaríem a favor de que hi hagi aquesta jubilació anticipada que 
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es parla que podria ser causada per les malalties derivades d’aquesta càrrega laboral, 
en concret d’aquest col·lectiu, i, per tant, reconèixer també les malalties professionals. 
Es parla, també, a la moció de fer un estudi en matèria de salut laboral sobre les 
condicions ergonòmiques i psico-socials. Entenem que també, si és necessari, tot això 
s’ha de dur a terme; així com, l’elaboració d’un estudi de condicions laborals de les 
dones treballadores en el sector d’hostaleria. I, també, posar en marxa el conjunt 
d’actuacions sobre la Seguretat Social i la prevenció de riscos laborals des de la 
Generalitat de Catalunya. Així com, es parla també, d’un incentiu per millorar les 
condicions laborals, que seria el reconeixement de la qualitat dels hotels que estiguin 
treballant per millorar aquestes condicions.  
 
Curiosament el punt vuitè d’aquesta moció que presenta Entesa explícitament diu 
“Mostrar el desacord en l’externalització de serveis, especialment el de neteja, per part 
dels hotels, el que a la pràctica, comporta treballar el mateix temps per un menor 
salari”. I clar, aquí, nosaltres el que li diríem també als senyors d’Entesa és que 
“prediquen con el ejemplo” perquè, clar, el que val per al sector de l’hostaleria, el que 
val per al sector del turisme, no val per als ajuntaments o, per exemple, per a la 
Diputació? Per als ajuntaments on vostès governen no val tot això? Perquè vostès 
diuen que l’externalització de serveis, especialment el de la neteja, en la pràctica 
comporta treballar el mateix temps per un menor salari. I vostès què estan fent a 
l’Ajuntament de Barcelona on vostè és regidora, la senyora Colau és alcaldessa i on jo 
també sóc regidor? El sector de ... Les dones que fan la neteja a l’Ajuntament de 
Barcelona són funcionàries de l’Ajuntament de Barcelona, després d’un any i mig, que 
vostès... que la senyora Colau és alcaldessa? Jo li demanaria que prediquessin amb 
l’exemple, no només a Barcelona; a Badalona o a Castelldefels, que estem aquí  
regidors, són ajuntaments on vostès governen i un any i mig després no sé si han 
canviat ja, han internalitzat i han fet funcionàries les persones que fan la neteja, per 
exemple, en aquests ajuntaments. Per això, jo li demanaria que si hi ha una cosa que 
val per als demés també se l’apliquin vostès mateixos. O és que aquesta moció només 
prové del talibanisme anti-turístic que caracteritza tant les posicions de la senyora 
Colau i del Grup d’Entesa també en aquesta Diputació?  
 
Nosaltres, des del Grup Popular, demanem que vostès el que valgui per un lloc també 
l’apliquin i se l’apliquin allà on vostès governen, no des de fa dos dies, ja des de fa un 
any i mig. I, per tant, nosaltres estem a favor, evidentment, com no podia ser d’una 
altra manera, de corregir qualsevol situació d’injustícia que pugui haver-hi; per això 
recolzarem aquesta moció; però, nosaltres estem en contra, i des del Grup Popular, 
estem en contra de posicionaments demagògics o d’hipocresia política. I això és el que 
practiquen els que demanen als demès allò que són incapaços de fer a casa seva.  
 
A continuació intervé el portaveu adjunt del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor López, qui diu: “Dado que el objetivo de la moción presentada 
por Entesa es mejorar las condiciones de trabajo de las camareras de piso, un 
colectivo profesional que, en muchas ocasiones, desempeña su actividad en 
precariedad y bajo unas condiciones laborables mejorables; el voto de Ciudadanos 
será favorable. Pensamos, como dice la moción, que la inspección de trabajo debe 
realizar los controles necesarios para garantizar que se cumpla la legislación, como 
prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la propia Ley de Sanidad; en 
particular, aquellos artículos que tienen que ver con la prevención de riesgos para la 
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salud de los trabajadores, debido a su actividad profesional. Estas leyes establecen el 
derecho de los trabajadores a la vigilancia de su estado de salud, así como el deber 
del empresario de garantizar esa vigilancia. En lo que se refiere a la externalización de 
los servicios y a las condiciones salariales, desde Ciudadanos pensamos que la 
negociación colectiva de la empresa, se debe realizar de alguna manera bajo el marco 
regulador de los convenios sectoriales, y aunque la cláusula de descuelgue puede 
existir para ayudar a empresas en situaciones difíciles, se debe vigilar que esté 
debidamente justificada.  
 
En temas de jubilaciones anticipadas y el reconocimiento de enfermedades 
profesionales, creemos que son asuntos que afectan, también, a otros trabajadores 
que realizan esfuerzos parecidos y que, por tanto, se deben tratar en conjunto y desde 
una perspectiva realista, sin prometer lo que no podemos cumplir.  
 

Finalmente, para terminar, queremos señalar que esta Diputación provincial no es 
competente en materia laboral o sanitaria, por lo que, respetando el derecho a cada 
Grupo a presentar la moción que crea conveniente, pensamos que podemos ser más 
eficientes si en cada ámbito político se tratan aquellos temas que les son propios”.  
 

A continuació intervé la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Serem molt breus perquè, d’entrada, 
ja anunciem el nostre vot favorable a aquesta moció, perquè compartim els 
arguments que ha explicat la diputada quan ha defensat la mateixa moció. I perquè fa, 
exactament, ara cinc setmanes, que el Grup Socialista va proposar una iniciativa, no 
diria calcada però similar, exactament en la mateixa línia, en el Parlament de 
Catalunya que, a més a més, es va aprovar en aquell moment, per millorar les 
condicions laborals de les cambreres de pis; per tant, no tindria cap sentit que 
nosaltres no votéssim a favor d’una iniciativa que ja vam portar, torno a dir, al 
Parlament, fa cinc setmanes, quan es va aprovar.  
 

I, si de cas, només tornar a subratllar que la situació de les cambreres de pis és un clar 
exemple de la precarietat que ha generat la reforma laboral. Com milers, en aquest 
cas, de treballadors i de treballadores, especialment treballadores, pateixen en carn 
pròpia la devaluació de les condicions de treball. Que les condicions de contractació 
també s’han vist deteriorades, perquè tenen més parcialitat, perquè tenen més 
temporalitat i perquè les subcontractacions han generat, en aquest cas, un diferent 
salari per fer exactament la mateixa feina. Per tant, per aquests motius, i tenint en 
compte que, a més a més, afegeix un punt que el trobem molt encertat i que posa 
deures a la Diputació de Barcelona, que no era el cas de la iniciativa al Parlament, 
amb aquest estudi, nosaltres ens sumem, d’una manera efusiva, a poder aprovar 
aquesta moció avui a la Diputació.  
 

Tot seguit intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: En tot cas, manifestar el nostre suport a la 
proposta de moció. Entenem que la problemàtica de les treballadores i de les 
cambreres, en concret, de pis és una problemàtica que s’emmarca, clarament, en una 
situació de discriminació laboral que té a veure amb la igualtat d’oportunitats de la 
dona. Les dones, a nivell laboral, del nostre país, cobren de promig un divuit per cent 
menys que els homes, i aquest és un fet sobre el qual nosaltres hem de poder-hi 
actuar. I que la Diputació, de fet, la moció ens demana, bàsicament, a la Diputació que 
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puguem realitzar un estudi; un estudi sobre la situació de les condicions laborals del 
col·lectiu de les cambreres de pis. Des de la matèria d’Igualtat i Ciutadania és possible 
poder-ho realitzar, així ens ho expliquen. De fet, han començat a fer treballs al 
respecte i això pot ajudar molt a que coneixem quina és la situació de les 
treballadores, de les cambreres de pis a la demarcació de Barcelona i, per tant, és obvi 
que la situació de discriminació no és només des d’un punt de vista econòmic, a nivell 
laboral, sinó també per les pèssimes condicions a les quals estan sotmeses per a 
treballar que, sovint, fa que no puguin arribar a l’edat de jubilació, sinó que l’esforç físic 
que representa, amb les condicions amb les quals han de treballar, sovint, fa que 
hagin de renunciar al seu lloc de treball abans d’arribar a la jubilació.  
 

El col·lectiu, en el seu global, estem parlant a la demarcació de Barcelona, el càlcul és 
aproximadament de més de vuitanta mil treballadores, per tant, és un col·lectiu molt 
important; ja que l’hostaleria, com tots sabem, representa gairebé el dotze per cent del 
nostre Producte Interior Brut, com a activitat econòmica. Per tant, donem recolzament 
a aquesta moció.  
 

A continuació intervé el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: Per anunciar el vot favorable a la moció presentada per l’Entesa, 
per part del nostre Grup. I he de dir, repetir, molt breument, els motius que ens porten 
a votar a favor, donat que entenem que és una qüestió que s’ha d’afrontar, que la 
situació que s’està vivint en el col·lectiu de les cambreres de pis, és una situació 
injusta i és una situació injusta lligada a la política de gènere. És una qüestió que s’ha 
d’afrontar i que, de fet, com deia la diputada Pilar Díaz, fa uns dies es va presentar una 
proposta igual al Parlament i la resolució que va prendre el Parlament estava votat 
també pels diputats i diputades de Junts pel Sí. En tot cas, davant d’aquesta situació i 
ja sabent que la resolució en el Parlament va demanar a l’Institut Català de Seguretat i 
Salut Laboral que elaborés un informe tècnic, tenim garantit que aquesta qüestió s’ha 
treballat i s’està treballant i es treballarà al país amb seriositat i amb rigor. I, per altra 
banda, la proposta que es fa, que intervé la Diputació, com deia el diputat Fàbrega, és 
una qüestió que està lligada a la igualtat i que, per tant, des de l’Àrea d’Igualtat s’ha 
començat a fer feina i se seguirà treballant, en aquest sentit, per tal d’aconseguir que 
aquestes cambreres de pis, que aquest col·lectiu estigui tractat com es mereix, 
sobretot, que estigui tractat amb igualtat vers els homes que també treballen a 
l’hostaleria.  
 

De nou intervé la diputada del Grup Entesa, senyora Pérez, qui diu: Bé, agrair el 
recolzament unànime. Dir que estem a la Diputació de Barcelona, jo crec que el senyor 
Mulleras hauria de prendre nota als plenaris de l’Ajuntament, perquè és allà on 
expliquem justament què s’està fent en els sector feminitzats. Però sí apuntar, perquè 
no som els únics l’Ajuntament de Barcelona, que n’hi ha manera d’assegurar els 
convenis des de la contractació municipal; hi ha maneres d’incloure clàusules 
específiques de gènere per acabar amb la bretxa salarial, per acabar contra 
l’assetjament per raó de sexe, per assegurar temes de conciliació laboral amb la vida 
familiar, també a l’Ajuntament, i processos de recuperació de la gestió de serveis 
municipals. El plec de neteja específicament de l’Ajuntament, un dels més mirats per 
diferents departaments, però òbviament aquest no... el debat de l’Ajuntament de 
Barcelona s’ha de tenir a l’Ajuntament de Barcelona. Però, tant de bo puguem 
intervenir de la mateixa manera que estem fent alguns ajuntaments a l’espai privat i, 
particularment, amb les condicions al sector hoteler i que estan patint les dones que 
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estan treballant de cambreres de pis. Jo crec que avui és d’elles de qui havíem de 
parlar, perquè s’estan organitzant, perquè estan demanant els seus drets i és també la 
responsabilitat de les institucions posar-se al costat, no caure en frivolitats com aquella 
del partit, del diputat del Partit Popular que comparava els dos euros per habitació amb 
les condicions del seu germà metge, perquè això significa que no ho estem entenent. 
Ens hem de posar del costat de les treballadores que s’estan organitzant; que estan 
lluitant, reivindicant un conveni just i no externalitzat, com a mitjà d’explotació; i no ens 
hem de posar del costat de les excuses, d’esquivar el problema, ni de les reformes 
laborals que han contribuït a maltractar i a condemnar les treballadores, en particular a 
les cambreres de pis.  
 

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (14), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (9), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i 
CUP - Poble Actiu (3). 
 
Abandona la sessió la diputada senyora Garcia Ripoll (Entesa). 
 
3.- Moció que presenta el Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés, amb l’adhesió del Grup Ciutadans – Partido de la Ciudadanía de la 
Diputació de Barcelona, per recuperar places residencials per a gent gran i 
centres de dia als municipis.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la portaveu del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: 
Se’ns havia demanat de poder deixar-la sobre la taula per poder arribar al vermut, la 
qual cosa, nosaltres farem, com ja primer regal de Nadal. Però sí que, si ens 
permeten, nosaltres acostumem, amb un acord verbal, a entrar una moció per Ple; al 
Ple de gener teníem prevista una moció i, si ens permeten, potser podríem deixar 
aquesta al mes de gener i potser entrarem  la que teníem prevista, si els hi sembla bé 
tot i l’acord oral. Però ara sí que la deixaríem sobre la taula perquè es pugui 
substanciar al Ple de gener i així acabar amb temps i poder sumar-nos a la celebració 
del vermut de Nadal amb els treballadors i treballadores de la casa. Aprofito, perquè 
no tornaré a tenir la paraula, per desitjar un Bon Nadal a tothom i una bona entrada 
d’any. 
 
La senyora presidenta diu: Moltes gràcies, senyora Díaz. Agraïment al Grup 
Socialista. Dir-los-hi que la voluntat del Govern era votar a favor de la moció, per tant, 
jo crec que tenim opcions a treballar i agrair-li de veritat el gest.  
 
El Ple n’acorda deixar sobre la taula la present Moció. 
 
4.- 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 10.963 al 12.495, ambdós inclosos, Àrea de Desenvolupament Econòmic 
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Local, compresos entre els números 10.646 al 12.007, ambdós inclosos, Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 10.950 al 12.160, ambdós 
inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els números 10.695 al 
12.224, ambdós inclosos i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els 
números 11.097 al 12.034, ambdós inclosos tots ells de l’any 2016, i dels acords 
adoptats per la Junta de Govern corresponent a la sessió ordinària de data 10 de 
novembre de 2016. 
 
La presidència dóna la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor 
Duran, qui diu: Bé, sentim a l’avançada, esguerrar el vermut a algun dels diputats o 
diputades. Em sembla un gest que, no sé si afortunadament, qualificaríem de 
lamentable que la presentació o no d’una moció depengui d’un vermut dels diputats i 
les diputades. En tot cas, nosaltres farem la nostra feina. 
 
Abandona la sessió el diputat senyor Ruiz Novella (PSC-CP). 
 
Dit això, dilluns passat hi havia convocada una Comissió ordinària d’Hisenda i 
Recursos Humans d’aquesta Diputació. Estem en una demarcació amb un trenta per 
cent de persones que estan en risc d’exclusió social, molts, amb problemes de feina, i 
resulta que aquesta Comissió ordinària -que no extraordinària sinó ordinària- 
d’Hisenda va haver de suspendre’s perquè els senyors diputats i les senyores 
diputades d’aquesta casa no van ser capaços d’assistir-hi per tenir un mínim de 
quòrum -en aquest cas, el quòrum necessari per a la seva celebració és d’un terç dels 
membres-. És a dir, que ni un de cada tres diputats i diputades amb dret i deure 
d’assistir-hi no ho van fer al llarg de tota la sessió. Per a nosaltres, això és 
absolutament lamentable i creiem que hem d’afear  la conducta no només dels Grups 
de l’oposició, que tenen dret i deure d’assistir-hi, sinó especialment del Govern de la 
Diputació. Nosaltres entenem que el Govern de la Diputació ha de garantir la 
celebració de les reunions dels òrgans col·legiats d’aquesta casa.  
 
Desconeixem si això s’ha donat en alguna altra ocasió però, en tot cas, tots plegats 
hem de mirar i, especialment, el Govern, hem de mirar d’esmenar aquesta situació 
perquè això no torni a succeir. D’entrada, nosaltres creiem que no estaria gens 
malament que, en el sí de la Junta de Portaveus, es tractés aquest tema per mirar no 
únicament que hi hagués un quòrum de de constitució, sinó que aquest quòrum de 
constitució es pugui mantenir al llarg de tota la sessió per un vot ponderat a fi de no 
haver de suspendre la sessió. Es va donar la circumstància que molts dels punts que 
avui hem subscrit es van aprovar i, després, els senyors diputats i les senyores 
diputades, alguns d’ells i d’elles, van optar per marxar. Dit això, nosaltres exposàvem 
també en aquell moment consideracions sobre els decrets de la Comissió pertinent i, 
atès que no vam poder fer-ho en aquell moment, ho farem ara mateix. 
  
El primer Decret del qual no vam poder obtenir resposta en aquella sessió 
interrompuda va ser el 11613/2016, que parla específicament d’una auditoria de 
seguiment del Catàleg de serveis, una auditoria per tenir una norma de qualitat,  
concretament la UNE 93200. Nosaltres hem fet avui, en la Junta de Govern prèvia a 
aquesta sessió plenària, una crítica pel fet que cap dels Grups de l’oposició d’aquesta 
casa no ha pogut participar no únicament de les normes de confecció del Catàleg, sinó 
que no ha tingut cap reunió específica -ja se’ns ha anunciat que la tindrem 
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posteriorment- perquè se’ns expliquin aquestes novetats del Catàleg. I nosaltres el que 
trobem és que ens arriben peticions dels ajuntaments perquè els hi fem una prèvia de 
quines són les novetats del Catàleg i, evidentment, aquesta prèvia no hi pot ser perquè 
no coneixem el contingut del Catàleg. I, a nosaltres, això ens sembla greu i que el 
Govern de la Diputació hi hauria de posar esment al futur. És exactament el mateix 
que vam demanar ara fa un any i no se’ns va fer cas. A més a més, veiem que, com 
hem assenyalat a la Junta de Govern, tampoc no tenim coneixement de l’estat 
d’execució -que se’n fan molts estudis- ni de les modificacions corresponents, a fi i 
efecte que totes les demandes, o la majoria de les demandes, que arribin des dels 
ajuntaments puguin ser satisfetes específicament amb aquest Catàleg de serveis, un 
Catàleg de serveis que, recordem, té un import prou elevat i una significació, en 
pàgines, de 434. 
 
El següent Decret del qual voldríem resposta fa referència a l’11645/2016, que parla 
de l’aprovació de models guia per a l’elaboració dels plecs de clàusules administratives 
particulars aplicables als contractes d’obres, serveis i subministraments de la Diputació 
de Barcelona i els seus organismes dependents. Doncs, atesa la modificació de tot el 
que és el procediment administratiu, que se’n va fer una sessió per als alts tècnics 
d’aquesta casa, demanem el mateix, atesa la significació de la nova normativa: que 
se’n faci una reunió específica per als grups de l’oposició  
 
Els dos següents fan referència a dos procediments d’incoació d’expedient i serien 
l’11737/2016 i l’11758/2016. Evidentment, no donarem dades personals però sí que 
voldríem un seguiment d’ambdós Decrets.  
 
El següent seria l’11819/2016, que parla de l’aprovació d’un conveni de col·laboració, 
entre la Diputació de Barcelona i Governs Locals Units, per al desenvolupament del 
projecte de l’Agenda Global cap a Habitat III i GOLD IV. Dilluns vam tenir la possibilitat 
de sentir la secretària adjunta de CGLU i, en tot cas, al Grup CUP-Poble Actiu de la 
Diputació de Barcelona, ens agradaria poder tenir accés al pla de treball del conveni 
quan aquest pla de treball estigui elaborat i entenem que no hi haurà cap problema 
perquè així sigui. 
 
Un altre Decret seria l’11820/2016, un conveni, entre la Diputació de Barcelona i 
EQUACAT, SA, per donar suport a la segona fase de rehabilitació del Canal Olímpic 
de Catalunya per acollir algunes actuacions dels Jocs del Mediterrani, que entenem 
que no seran en 2017 per l’actuació del Govern central, sinó que seran finalment el 
2018. En tot cas, no l’hem vist, al Dictamen no hi apareix el representant d’aquesta 
societat, EQUACAT, SA, ni tampoc el Decret de Presidència amb la minuta del 
conveni i ens agradaria que ens els fessin arribar. 
 
Un altre Decret, que crec que seria l’11826/2016, fa referència a una llicència, en 
aquest cas, de l’empresa Microsoft, per valor de vuit-cents cinquanta cinc mil euros. 
Creiem, i així ho vam manifestar en alguna Comissió d’Hisenda, que cal una 
reformulació de l’alt cost que tenen aquestes llicències per a tots els administrats en 
aquesta casa. 
 
El següent Decret seria l’11843/2016, que parla d’una operació d’endeutament de 
tretze milions d’euros, que complementa la que ja hi va haver anteriorment, de cinc 
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milions d’euros, i creiem que, atesa la seva quantia, el Govern de la Diputació si més 
no hauria d’explicar, més enllà de donar compte en una comissió informativa.  
 
Un altre dels elements que li reclamem sovint al president de la Comissió d’Hisenda és 
el tema de les modificacions de crèdit i, bé, arribem a la dissetena modificació de 
crèdit, en aquest cas per un import de 2,27 milions d’euros, i, més enllà que puguem 
estar d’acord o no amb aquesta modificació de crèdit, creiem que el Govern de la 
Diputació hauria de donar una explicació d’aquesta modificació de crèdit, una 
explicació d’ofici, sobretot d’aquells imports, que reclamem contínuament, que siguin 
significatius pel seu import econòmic o per la seva transcendència política. En aquest 
cas, es contemplen uns majors compromisos d’ingressos, per valor d’uns dos milions 
d’euros, i nosaltres creiem que el Govern de la Diputació ho ha d’explicar. 
 
Finalment, no, finalment, no, el 12032/2016. Estem parlant d’un conveni de dos-cents 
mil euros amb Manresa; cent mil euros amb el seu ajuntament, i uns altres cent mil 
euros per a la Fundació Privada Cova de Sant Ignasi a Manresa. Això ve a lligar amb 
un altre conveni, que va aprovar la Diputació, amb el Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, per valor d’uns tres-cents mil euros i creiem que, específicament, totes 
aquestes subvencions a l’Església o a les seves fundacions haurien de ser explicades. 
 
El 12083/2016, un altre tema de llicències, en aquest cas, llicències per a les 
biblioteques, per un import de tres-centes trenta-tres mil euros, que aniria en la 
mateixa línia del Decret ja esmentat de Microsoft. 
 
El següent Decret és el 12225/2016, que parla d’una compensació de deutes de la 
Diputació amb la Generalitat, en aquest cas, per un import de tres milions set-cents 
cinquanta mil euros, i a nosaltres ens agradaria, atès el caràcter genèric dels deutes 
pendents de la Generalitat amb la Diputació, que ens els expliquessin, especialment 
l’apartat d’infraestructures. 
 
Un altre Decret seria el 12220/2016. Nosaltres ens felicitem. És la instrucció d’un 
expedient d’informació reservada per uns fets suposadament ocorreguts al Servei de 
Relacions Col·lectives i Suport Jurídic per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals,  
amb una actuació d’ofici que va tenir i nosaltres, com a Grup CUP-Poble Actiu de la 
Diputació de Barcelona, volem tenir el seguiment de la instrucció d’aquest expedient 
d’informació reservada. 
 
Acabem. Dos temes: un seria el 12244/2016, que parla de tres cursos de 
sensibilització per a persones que poden estar, suposadament, amb una certa 
exposició a l’amiant. Aquests tres cursos tenen un minso import, són cursos per als 
treballadors, de dos mil vuit-cents vuitanta-cinc euros, i nosaltres, sobretot després de 
la moció que es va aprovar en aquesta sessió, nosaltres no veiem per enlloc, però per 
enlloc, eh?, accions decidides per part de la Diputació per la lluita contra l’amiant i, bé, 
ens preguntem què està fent la Diputació en la lluita contra l’amiant, especialment en 
el recolzament que ha de fer als diferents municipis per a l’eradicació d’aquest material 
específicament als equipaments públics. Creiem que és un tema de medi ambient, 
creiem que és un tema de salut pública i no ens volem allargar. En tot cas, creiem que 
l’actuació de la Diputació de Barcelona en aquest sentit ha de ser molt, però que molt, 
més decidida. 
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I, finalment, un altre tema que vostès han d’explicar, o creiem que han d’explicar, és el 
Decret 12277/2016, que és un conveni entre la Diputació de Barcelona i la Federació 
Catalana de Natació per a l’organització del XXXIII Campionat d’Europa de Waterpolo 
l’any 2018, amb un import d’un milió d’euros, que creiem que és un import significatiu i 
que vostès n’han de retre comptes. Segurament, ens parlaran del retorn i de 
l’oportunitat pel retorn econòmic d’aquests grans esdeveniments esportius, però 
entenem que això xoca frontalment amb la difusió de l’esport popular que defensem 
des de CUP-Poble Actiu. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, senyor Duran. Vostè ha 
estat parlant durant set minuts i quaranta-set segons, gairebé quaranta-vuit. L’hem 
respectat, el respectem sempre que demana la paraula, i haig de dir que he estat jo, 
personalment, qui ha demanat al Grup Socialista que deixés a sobre de la taula la 
seva moció per deferència a la celebració conjunta que fem treballadors i treballadores 
i diputats i diputades, si s’hi volen sumar. 
  
A nosaltres ens agrada celebrar el Nadal. Ens agrada fer-ho. És una tradició i un 
costum d’aquesta casa. Entenc que puguin discrepar i entenc també aquella frase que 
diu “Lo cortés no quita lo valiente”. La feina ha de sortir però, la feina que fem en 
aquest Plenari l’hem de fer ben feta i l’hem de fer, per tant, en la mesura que puguem, 
quan no l’hem poguda treballar també en altres organismes de la casa. 
 
Vostè, avui, ens ha volgut alliçonar. No li portaré la contrària. Intento no alliçonar mai; 
ho intento; a vegades també em surt aquesta vessant més de professora que he estat, 
durant molts anys, a la universitat, però li vull dir que, si volem ser eficients i eficaços, 
no ho estem sent en aquest Plenari. No està sent vostè eficient i eficaç amb aquestes 
intervencions, perquè no li podem contestar i he intentat explicar-li això moltes 
vegades. No ens sabem els decrets de memòria, no ens sabem la referència 
numèrica. És impossible. Jo, com a mínim, no tinc aquesta capacitat i, per tant, vostè, 
que té l’oportunitat a la Comissió Informativa, vostè que té l’oportunitat a la Junta, 
vostè que té l’oportunitat en el Plenari també, però que té l’oportunitat d’entrar-ho per 
escrit, jo li demanaria que fóssim més eficaços i més eficients i que ho entréssim per 
escrit. 
 
I també, per acabar, m’agradaria que volguessin compartir amb totes les persones 
aquesta celebració, per desitjar-nos, en definitiva, unes bones festes. Per tant, només 
això: l’hem respectat, entenem el temps i, si ens ho entra per escrit, o queda ja 
constància en l’Acta del Ple, no es preocupi que li contestarem.  
 
I, tot seguit, la senyora presidenta dóna la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, qui diu: Nosaltres hem fet el procediment que ens ha recomanat i el 
diputat té tots els nostres suggeriments i les nostres preguntes sobre els punts que no 
vam poder tractar l’altre dia. Com que hauran vist que les nostres baixes duren des del 
dilluns, tampoc no hem pogut anar a la Junta de Govern. En tot cas, sí que hi ha tres 
coses ràpides a les quals volem fer esment. 
 
Una, el Catàleg de serveis. Demanaríem que allò que no hem fet durant aquest any, 
ho féssim d’una vegada i que parléssim de la metodologia del conjunt de l’oferta del 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Catàleg. Hi ha moltes propostes, que hem anat fent durant aquests plenaris, que 
creiem que no han estat recollides. Agrairíem que algú de l’equip de govern pogués 
seure amb el nostre Grup per veure perquè no estan incorporades i com les 
incorporem; i també ens agradaria saber què en pensen els ajuntaments. Després, 
tres coses molt ràpides: avui, a la Junta de Govern, han tornat a passar les 
subvencions a escoles bressol privades i, bé, ens han explicat allò que cobrim una part 
del territori que queda sense cobrir, però en la llista de les escoles bressol, això no es 
reflecteix, ja que és més aviat un conjunt de subvencions a escoles bressol religioses i 
nosaltres no hi estem d’acord. Creiem que això s’hauria de revisar de cara a l’any que 
ve. 
 
Dues coses més: ens arriba que diferents ajuntaments, per una qüestió de terminis, no 
han pogut accedir, o se’ls està dient que de moment no tenen concedits els plans 
d’ocupació. Vam demanar una reunió específica al diputat de l’Àrea per poder parlar-
ne amb detall. I per acabar: demanem al diputat d’Habitatge que es torni a mirar el 
Decret 67, on hi ha una sèrie de subvencions per temes vinculats a habitatge, on el 
criteri d’atorgament d’aquests ajuts per qüestions d’habitatge ha estat l’ordre 
d’arribada. No faré més comentaris, però creiem que l’odre d’arribada no és el criteri 
que hauria de fer-se servir per donar ajuts als ajuntaments per qüestions d’habitatge. 
Sobretot, si miren el Decret, veuran que l’últim que queda fora és una operació del Prat 
de Llobregat vinculada al barri de Sant Cosme, que, com tothom sap, no és 
precisament un barri on puguem establir vinculacions amb qüestions no necessàries. 
És un barri amb moltes necessitats socials i que quedi fora una proposta perquè no ha 
arribat ordinàriament, no perquè no arriba a temps, sinó perquè fem un criteri d’odre i 
als cinc primers li donem, i al sisè, setè o vuitè no li donem, creiem que no és un criteri 
vinculat amb l’equitat ni amb allò que hem parlat en altres moments. 
 
Per tant, pregaríem que, d’aquests quatre temes que no hem pogut parlar a la Junta 
de Govern, en poguéssim parlar amb els diputats responsables.  
 
Intervé a continuació el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Brevemente. Simplemente, para sumarnos a la queja formal, 
expresada por el diputado Duran, por lo ocurrido en la Comisión de Hacienda como 
afectados, porque no pudimos tampoco plantear las dudas que tenemos sobre los 
decretos. Sí que hemos presentado por escrito estas peticiones y, simplemente, 
recordar que, en la Junta de Portavoces, se acordó que en esa Comisión nos iban a 
informar de la valoración de los puestos de trabajo que se estaba realizando sobre las 
secretarías de grupo político e instamos al presidente de la Comisión a que bien nos 
informe en la próxima Junta de Portavoces o en la próxima Comisión.”  
 
5.- Precs 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup CUP-
Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Un prec i també voldria contestar les seves 
paraules. 
 
La senyora presidenta diu:  Si ho fa en forma de prec, és acceptat. Breu. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

El diputat senyor Duran diu: Bé, ho provarem. Com sempre fem, doncs demanem la 
dimissió de la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon, sense cap mena 
d’atribució.  
 
Dit això i contestant-li, bé, des del Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona 
li felicitem a vostè un bon Nadal, igualment al seu Govern, a la resta de Grups i a les 
treballadores d’aquesta casa. 
 
La senyora presidenta diu: Ho celebro. 
 
El diputat senyor Duran continua la seva intervenció dient: Per a la resta, bé, si 
vostès consideren que no hi ha prou temps per exposar allò que s’ha d’exposar en un 
Ple a la Diputació de Barcelona, ja els hi he fet repetidament per avançar l’hora del 
Ple, que no hi ha cap problema, i per altra banda mirem sempre de ser molt 
respectuosos en la intervenció als diferents òrgans col·legiats, respectant els torns, 
allà on toca. Simplement, vostès no ens han deixat, es va suspendre la Comissió 
d’Hisenda i, de la mateixa manera que vostès tenen el dret d’anar o no anar a aquesta 
Comissió d’Hisenda, nosaltres tenim el dret de respectar el suggeriment fet pel 
president de la Comissió, de presentar-ho per escrit o no i nosaltres hem fet el 
procediment que hem cregut oportú. Llavors, sobre les valoracions que nosaltres 
podríem fer o els precs que nosaltres podríem fer, vostès acaben d’aprovar, a la Junta 
de Govern, no únicament el Catàleg de serveis a esquenes dels Grups de l’oposició 
sinó que, com bé ha assenyalat un dels portaveus que m’han precedit, han fet 
intervencions per valor d’un milió quatre-cents noranta mil euros envers les guarderies 
privades. Vaig per feina. 
 
La senyora presidenta diu: Sí, si us plau. 
 
El diputat senyor Duran diu: Al mateix temps que estan donant tots aquests diners, la 
Diputació de Barcelona està desestimant, a desenes i desenes d’ajuntaments, un munt 
dels programes que estan inclosos al Catàleg de serveis 2016. I faig referència al 
2619, de mobilitat sostenible, faig referència al 10704, de mesures locals contra el 
canvi climàtic, faig referència al 10720, d’eficiència energètica, d’estalvi i d’energies 
renovables, faig referència a l’11270, de suport a la gestió ambiental sostenible del 
verd urbà, horts públics i planejament urbanístic i faig referència a l’11283, de suport a 
la gestió ambiental de residus, neteja viària, abastament d’aigua i altres. És a dir, la 
Diputació de Barcelona està generant una sèrie d’expectatives en determinats 
ajuntaments respecte al servei que han de rebre de la Diputació i nosaltres no veiem 
per enlloc aquesta resposta, mentre vostès estan no gestionant sinó destinant 
determinats milions d’euros a qüestions que no ens semblen pròpies. Hi ha uns estudis 
trimestrals d’execució... 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: El prec en concret és que prioritzem 
aquests eixos del Catàleg en comptes d’unes altres polítiques. És així, senyor Duran? 
És que no sé el prec. Si vol fer un prec, faci’l. 
 
El diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: A nosaltres ens sembla molt trista la 
seva actuació avui aquí. El que estem dient és que hi ha estudis trimestrals d’execució 
i la Diputació i els diferents programes, allò que ha de fer és, enlloc de desestimar i 
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destinar diners a determinades actuacions, doncs preguem, preguem, eh?, que 
destinin els diners a aquells programes que estan inclosos al Catàleg de serveis, dels 
quals la Diputació diu NO a desenes d’ajuntaments, al temps que, suposadament, 
perquè encara no tenim coneixement de quin serà el romanent de crèdit que quedi en 
aquesta casa a finals de l’exercici.  
 
La senyora presidenta diu: Molt bé. Doncs queda recollit el prec, senyor Duran.  
 
6.- Preguntes 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al president del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Ibáñez, qui diu: Molt breument. Un 
prec, per dir que, des del perfil oficial de la Diputació de la provincia de Barcelona, es 
va fer un tweet anunciant la seva presència a l’acte de suport de la presidenta del 
Parlament davant la situació d’aquesta última per part del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. Avui mateix podem llegir algun mitjà de premsa que literalment diu, no 
referit a nosaltres sinó, en aquest cas, a altres mitjans: “El Partit i el Govern tenen un 
concepte patrimonial dels mitjans de comunicació públics”. És per això que, per evitar 
aquesta temptació i des del respecte a totes les ideologies que entren dintre de 
l’espectre de la democràcia, però precisament per aquest respecte a la democràcia i 
entenent que la presidenta ho és de la totalitat de la Diputació Provincial, preguem que 
no s’utilitzin els mitjans oficials de comunicació de la Diputació per publicar accions 
partidistes.  
 
La senyora presidenta diu: Doncs queda recollit el prec. Evidentment el passarem als 
serveis de premsa. El que és evident, també, és que el meu Twitter particular és el 
meu particular i, per tant, sobre aquest entenc que no hi tenen qüestió, eh? Doncs els 
hi agraeixo.  
 
Tot seguit, de conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, s’incorporen a l’Acta 
les preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la darrera sessió del 
Ple així com el text de les que han estat respostes. Les preguntes i les respostes són 
les següents:  
 
1. Pregunta, formulada en data 22 de novembre de 2016, pel president del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:  
 

MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputat president dl 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, per al període comprès entre l’any 2011 i fins a la 
data d’avui, la relació anualitzada de subvencions, convenis, ajuts,  transferències 
(amb la seva data de formalització, import i descripció) que hagi pogut establir la 
Diputació de Barcelona, o qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic, 
amb la fundació Nous Catalans. 
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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 en data 21 
de desembre de 2016 i diu: 
 

D’acord amb el vostre escrit, de data 22 de novembre, en el que sol·licitàveu la relació 
anualitzada de subvencions, convenis, ajuts, transferències que hagués pogut establir la 
Diputació de Barcelona  amb la Fundació Nous Catalans, en el període entre l’any 2011 fins 
a data d’avui, us informo que no ens consta que s’hagi realitzat cap operació en el sentit que 
indiqueu. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

2. Petició, formulada en data 30 de novembre de 2016, 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 con la cesión de uso singular de la carretera BV-502, en los tramos 
gestionados por la Diputación de Barcelona, solicitada por la Assemblea Nacional 
Catalana-ANC AT Premià de Mar (Expediente 2016/5697 AV/cr) durante el período 
comprendido entre el 30.06.2016 hasta el 31,07.2016, en el término municipal de 
Premià de Mar, solicitaríamos tener acceso al expediente relacionado con esta 
petición. 
 

La documentació sol·licitada es troba a la Secretaria General, a disposició del Grup 
sol·licitant i pendent de ser consultada. 

 

3. Pregunta, formulada en data 15 de desembre de 2016, pel president del Grup 
CUP-Poble Actiu, que diu: 

 

Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona, voldríem ser coneixedors 
de les transferències corrents de capital i inversions autoritzades, compromeses i 
executades durant l’any 2015, així com les subvencions per concessió directa, per als 
municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà 
de Llobregat, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès, Sitges, Cardedeu, 
Berga, Argentona, Navàs, Artés i Capellades, indicant igualment els recursos tècnics 
de treballadors de la Diputació i la seva dedicació i quantificació econòmica. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), va ser lliurada en data 21 
de desembre de 2016 i diu: 
 

En resposta al vostre escrit, de data 15 de desembre, en el que sol·licitàveu informació 
sobre les transferències corrents de capital i inversions autoritzades en diversos municipis 
durant l’any 2015, així com els recursos tècnics, us adjuntem la informació disponible en 
aquests moments. 
 
Tal i com us vaig informar en resposta de 21 de novembre, per a l’obtenció de la informació 
sol·licitada no es disposa d’un procediment automatitzat que ens la faciliti de forma 
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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. 
 
Us reitero, com ja vam fer en sessió plenària que estem treballant per tal de poder habilitar 
els mecanismes que permetin una millor facilitat en l’obtenció de la informació esmentada.  
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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4. Pregunta, formulada en data 16 de desembre de 2016, per la portaveu del Grup 
CUP-Poble Actiu, que diu: 

 

Des del Grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona, voldríem ser coneixedors 
de l’Informe sobre els diferents organismes, consorcis o qualsevol altre ens del qual el 
senyor Marc Castells i Berzosa sigui membre en qualitat del càrrec que desenvolupa a 
la Diputació de Barcelona. Indicar-ne càrrec, data de possessió i retribucions o 
compensacions (dietes o qualsevol altre concepte) percebudes des de l’inici de l’actual 
mandat. 
 
Conèixer si el senyor Marc Castells i Berzosa ha signat algun document en el qual 
certifica el seu compromís a desenvolupar el seu actual càrrec a la Diputació de 
Barcelona en règim de dedicació exclusiva. Còpia del mateix. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, senyor Ciurana (CiU), va ser lliurada el dia 21 de 
desembre de 2016 i diu: 
 

En relació amb el vostre escrit de data 16 de desembre de 2016, sobre la informació 
requerida del Diputat Marc Castells Berzosa, us comunico que la informació relativa a la 
representació en nom de la Diputació de Barcelona està publicada a la Intranet Corporativa, 
i la relativa a les compensacions econòmiques que percep de cada un dels ens en què ha 
estat nomenat al Portal de Transparència. 
 
La primera part de la informació, juntament amb tots els acords dels nomenaments, es pot 
consultar en un llistat on es detalla el càrrec que ocupa, l’entitat on té la representació i la 
data del nomenament, i la podeu trobar a l’enllaç següent: 
http://intradiba.diba.cat/web/organs-corporatius/representants-de-la-diputacio-de-barcelona-
en-els-ens-participats  
 
La informació sobre dietes o altres retribucions, no explicitada directament, pot deduir-se de 
la seva declaració d’activitats, el detall de la qual està disponible en el Portal de 
Transparència, i segons la qual no percep cap import per la representació ni en concepte de 
dietes ni per indemnitzacions. El detall de la declaració es pot trobar en l’enllaç següent: 
http://transparencia.diba.cat/ca/declaracions-de-bens-patrimonials-i-activitats  
 
Actualment, en el Consell d’Accessibilitat el Sr. Marc Castells no té representació, malgrat 
aparèixer encara en la seva declaració efectuada el mes de març de 2016. 
 
Quant a l’exercici del càrrec en règim de dedicació exclusiva, aquest li va estar assignat per 
Decret de la Presidència de data 29.7.2015, amb el nivell de retribució A-2, com a 
Vicepresident segon i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
amb efectes 15.7.2015, d’acord amb les retribucions aprovades pel plenari en la sessió 
extraordinària de data 29.7.2015. 
 
Tota la informació referida a les retribucions la podeu trobar a l’enllaç següent: 
http://www.diba.cat/web/ladiputacio/retribucions  
 
Restem a la vostra disposició per a tot allò que en qualsevol moment considereu necessari. 
 

5. Preguntes, formulades en data 19 de desembre de 2016, pel portaveu del Grup 
Entesa, que diuen: 

http://intradiba.diba.cat/web/organs-corporatius/representants-de-la-diputacio-de-barcelona-en-els-ens-participats
http://intradiba.diba.cat/web/organs-corporatius/representants-de-la-diputacio-de-barcelona-en-els-ens-participats
http://transparencia.diba.cat/ca/declaracions-de-bens-patrimonials-i-activitats
http://www.diba.cat/web/ladiputacio/retribucions
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En la relació de decrets inclosos a l’ordre del dia de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Interns celebrada el 19 de 
desembre de 2016, la qual no ha pogut finalitzar per manca de quòrum, el Grup 
d’Entesa fa les següents preguntes sobre la relació de Decrets sobre els quals es 
donava compte en aquesta Comissió.  
 
(S’incorporen les respostes lliurades a continuació de la pregunta corresponent). 
 
1. Decret 10993 i Decret 10994, sobre Adjudicació. Procediment obert amb pluralitat 

de criteris. Assistència als municipis en la realització d’activitats d’orientació 
educativa per a alumnes d’escoles municipals de persones adultes, per als cursos 
escolars 2016-2017 i 2017-2018. 

 
Preguntes: 
 
a) S’ha pensat en alguns mecanismes que permetin evitar que, en l’adjudicació de 

serveis tan sensibles com l’orientació educativa de persones adultes, puguin sortir 
com a guanyadores empreses que no han pogut aconseguir ni el 30’% de la 
puntuació en la fase de valoració tècnica del projecte? 

b) S’ha pensat a aplicar fórmules matemàtiques, en la part econòmica, que  no generin 
aquestes diferències tan substancials, quan les diferències superen amb prou 
feines el 5% del preu de licitació? 

 

La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), ha estat lliurada avui, dia 
22 de desembre de 2016, i diu: 

 
En resposta al vostre escrit del dia 19 de desembre, referent als decrets 10993 i 10994, us 
comunico que en el moment de la configuració de l’expedient referenciat no es va 
considerar necessari incloure una nota de tall eliminatòria en la fase de valoració de l’oferta 
tècnica, atès que amb la superació de la fase de selecció en solvència tècnica professional 
es va estimar suficient, en el benentès que no es pretenia cap efecte limitatiu de la 
concurrència en les fases de licitació i adjudicació. 
 
Els serveis jurídics de la Corporació estan estudiant una proposta per tal de substituir la 
fórmula establerta en les Bases d’Execució del Pressupost de 2016 que determina l’obtenció 
de punts en el criteri preu. En les noves Bases d’Execució per a l’exercici 2017 ja no s’ha 
previst cap fórmula matemàtica per a la quantificació de les baixes econòmiques, d’aquesta 
manera els expedients que s’aprovin a partir de l’1 de gener disposar en els seus plecs 
reguladors d’una nova fórmula matemàtica que obtingui la puntuació resultat de les baixes 
econòmiques d’una forma més ponderada i permeti que les puntuacions obtingudes en la 
qualificació de les ofertes tècniques obtinguin un major rellevància als efectes de la 
puntuació final. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 

2. Decret 10997, sobre l’Adjudicació. Procediment obert amb pluralitat de criteris. 
Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels espais exteriors del Recinte 
Escola Industrial de la Diputació de Barcelona. 
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Preguntes: 
 

a) Quines són les raons que creuen que porten a tan poca concurrència entre 
empreses (només una oferta). 

b) Si els salaris compleixen la voluntat d’acostar-se, de manera progressiva, als mil 
euros mensuals o equivalent? 

 

Pregunta pendent de resposta. 
 

3. Decret 11927, sobre el conveni, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya, per a l’elaboració i l’edició del Catàleg de 
paisatge de la regió metropolitana de Barcelona. 

 
Pregunta: 
 
a) Quina és l’aportació de les altres administracions, si n’hi ha? 

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares, ha estat lliurada avui dia 22 de 
desembre de 2016 i diu:  

 

En resposta al vostre escrit, referent al decret 11297, us informo que el Consorci de 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya té per objecte la diagnosi, proposta, estudi i 
sensibilització de la societat catalana per a la preservació, protecció, gestió i, si s’escau, la 
restauració i la millora del paisatge de Catalunya, en un marc de desenvolupament 
sostenible i de protecció del medi, ús racional del sòl i estalvi de recursos. 
 

L’Observatori ha iniciat l’edició dels catàlegs de paisatge amb l’objectiu d’assolir tot el 
territori català. Els catàlegs de paisatge de Catalunya són definits per la Llei de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge de Catalunya com els documents de caràcter descriptiu i 
prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya i n’identifiquen els 
calors, l’estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir. Per 
tant, tenen una aplicabilitat important a l’hora de valorar i intervenir en el paisatge i per a una 
bona ordenació i gestió del territori. 
 

L’entitat sol·licita un ajut extraordinari a la Diputació de Barcelona per tal d’iniciar l’edició del 
catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona, un document de caràcter 
descriptiu i prospectiu que determina la tipologia dels paisatges de Catalunya i n’identifica el 
valor, l’estat de conservació i proposa objectius de qualitat que han de complir. 
 

En el Ple de setembre de 2016 s’aprova una modificació de crèdits nominativa a favor del  
Consorci de l’Observatori del Paisatge de Catalunya per coadjuvar a les despeses per 
l’elaboració i edició del catàleg del paisatge de la regió metropolitana de Barcelona per un 
import de 10.000 €. 
 

Al pressupost de 2017 de la Diputació de Barcelona s’aprova una partida  nominativa a favor 
del Consorci de l’Observatori del Paisatge de Catalunya per import de 35.000 €. 
 

En aquest procés d’edició de catàlegs iniciat per part del Consorci de l’Observatori del 
Paisatge, els catàlegs que resten per publicar són els propis de la demarcació de Barcelona, 
i un d’ells és el corresponent a la Regió Metropolitana.  
 

El cost de l’elaboració i edició del catàleg de la Regió Metropolitana és de 99.893€ dels 
quals s’atorga subvenció per part de la Diputació de Barcelona, mitjançant conveni,  per 
import de 45.000€, 10.000€ a càrrec del pressupost de 2016, pel qual es va habilitar partida 
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pressupostaria nominativa mitjançant acord de Ple, i  30.000€ a càrrec del pressupost de 
2017 aprovat inicialment. La resta fins a cobrir la totalitat del cost són recursos del propi 
Consorci de l’Observatori del Paisatge. 

 

4. Decret 11619, sobre l’aprovació i l’adjudicació del contracte menor de 
subministrament per a l’adquisició de cinc mil exemplars del llibre Petita història de 
Ramon Casas. 

 
Pregunta: 
 
a) Entenem que la Diputació de Barcelona compri exemplars per distribuir-los per la 

seva xarxa de biblioteques. La distribució per la xarxa de centres educatius de la 
Generalitat de Catalunya, no hauria de ser la Generalitat qui la fes?  

 
Pregunta pendent de resposta. 
 
5. Decret 11500, sobre l’aprovació i l’adjudicació del contracte menor de serveis per a 

les insercions publicitàries als suplements L’econòmic, Presència i Cultura amb les 
següents característiques tècniques: una pàgina a color (268 mm d’amplada x 346 
mm d’alçada) a Cultura. 

 
Preguntes: 
 
a) En cap moment del Decret no es fa referència a què aquests suplements ho són del 

diari El Punt Avui? 
b) Quina és l’especificitat d’aquests suplements, en relació amb la inserció de 

publicitat, que fa que siguin els idonis per acollir la comunicació institucional que es 
proposa? 

 
Pregunta pendent de resposta. 
 
6. Decret 12032, sobre el conveni, entre l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Cova 

Sant Ignasi-Manresa i la Diputació de Barcelona, per a la realització de diverses 
actuacions, durant els anys 2016 i 2017, a l’entorn de la Cova de Sant Ignasi. 

 
Preguntes: 
 
a) Quina és l’aportació de l’Església en la rehabilitació de la Cova? Hi fa alguna 

aportació especial l’orde dels jesuïtes? 
b) Quin és l’horitzó d’inversió més enllà del 2017? 
c) En un moment d’especial escassetat de recursos per a la recerca, la protecció i la 

difusió del patrimoni històric i arqueològic, està previst un retorn d’aquestes 
inversions per via de taxes turístiques i, així, poder incrementar l’acció de la 
Diputació en altres indrets? 

 
Pregunta pendent de resposta. 
 
7. Decret 12045, sobre l’aprovació. Procediment obert amb pluralitat de criteris. 

Assistència tècnica al programa Cultura emprenedora a l’escola per als municipis i 
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ens supramunicipals participants, per a quatre cursos escolars (del 2016-2017 al 
2019-2020). 

 
Pregunta: 
 
a) Ens preocupa el biaix ideològic que pot tenir el programa de Cultura emprenedora a 

l’escola. Es fomenten la innovació social, la cultura emprenedora en base 
cooperativa i les capacitats de transformació que suposen la capacitat d’emprendre 
projectes? Es basa en la maximització del guany per sobre de qualsevol 
consideració? Quins resultats s’esperen obtenir? 

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), ha estat lliurada avui, dia 
22 de desembre de 2016, i diu:   
 

En resposta al vostre escrit del dia 19 de desembre, referent al decret 12045, us comunico 
que Cultura emprenedora a l’escola (CUEME) és un programa que consisteix en el foment 
de la cultura emprenedora i en l’aprenentatge de la competència d'autonomia i iniciativa 
personal entre els alumnes d’educació primària. 
 
Amb l’objectiu de constituir una cooperativa que dissenyi un producte i el dugui al mercat es 
treballen diferents matèries escolars de manera transversal, permetent als alumnes adquirir 
competències com el treball en equip, la planificació, el càlcul matemàtic, l’expressió oral o 
la iniciativa en la presa de decisions.  S’aposta pel cooperativisme per ser un model de 
gestió democràtica i en el qual la responsabilitat social és un criteri rector de l'activitat 
econòmica. 
 
El projecte incorpora una dimensió social i comunitària, ja que proposa a l’alumnat que hi 
participa de conèixer i seleccionar una entitat sense afany de lucre del seu territori a qui 
destinaran els beneficis que s’hagin pogut obtenir amb la comercialització del producte.  
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 

6. Petició, formulada en data 20 de desembre de 2016, 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: 
 
A raíz de varios accidentes producidos por imprudencias de ciclistas y peatones 
alrededor del carril de uso ciclista que se encuentra situado en el “Parc Fluvial del 
Besós”, instaríamos a l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial, que es a quién la Diputación 
de Barcelona ha encomendado la gestión del parque, que tome las medidas oportunas 
para garantizar la seguridad tanto de peatones como de ciclistas. 
 
S’ha donat trasllat de la petició a l’Àrea gestora. 

 
7. Preguntes, formulades en data 20 de desembre de 2016, pel portaveu del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que dien: 
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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 DE INFORMACIÓN, derivada de la 
repentina finalización de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Hacienda, 
Servicios Generales y Recursos Humanos que se celebró el 19 de diciembre de 2016. 
 
(S’incorpora el text de les respostes que han estat lliurades a continuació de la 
pregunta corresponent) 
 
1. Relativo al Decreto 11211/2016, en que se resuelve aprobar la Subvención al 

“Patronat de la Muntanya de Montserrat”, destinada a colaborar en la rehabilitación 
de la estructura de la plataforma de acceso al Monasterio de Montserrat, por 
300.000 €. Nos gustaría saber con qué cantidades colaboran las otras entidades 
que forman el Patronato, y con qué criterio se ha establecido el reparto de 
colaboración de cada entidad. 

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), ha estat lliurada avui, dia 
22 de desembre de 2016, i diu: 
 

En resposta al vostre escrit sobre el decret 11211/2016, us informo que amb l’aprovació del 
pressupost de 2016 de la Diputació de Barcelona es va contemplar una partida nominativa 
d’inversions a favor del Patronat de la Muntanya de Montserrat per import de 300.000€, 
juntament s’aprovava el Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici de 2016  on constava que aquesta subvenció per inversions a favor del Patronat 
de la Muntanya de Montserrat  tenia per objecte les obres de reparació de la passarel·la 
d’accés al Monestir de Montserrat. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 9 de novembre de 2016 per portar a 
terme l’aprovat en el pressupost de 2016 i en el seu pla de subvencions, pel Ple de la 
Diputació,  ha dictat un decret (reg ref. 11211/16) mitjançant el qual s’aprova l’atorgament 
d’una subvenció al Patronat de la Muntanya de Montserrat destinada a col·laborar en la 
rehabilitació de l’estructura de la plataforma d’accés al Monestir de Montserrat per import de 
300.000 € 
 
El Patronat és una entitat autònoma de caràcter administratiu en el que estan representades 
les institucions i entitats següents: la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments del Bruc, de 
Collbató, de Monistrol de Montserrat i de Marganell; els consells comarcals de l’Anoia, del 
Bages i del Baix Llobregat, que formen part de la província de Barcelona, les Diputacions de 
Barcelona, de Girona, de Lleida i de Tarragona; l’Administració central de l’Estat i el 
Monestir de Santa Maria de Montserrat. 
 
El Patronat té per finalitat la gestió del parc natural i desplega les altres actuacions que 
exigeix l’interès general; i la Llei 10/1989 de 10 de juliol que el regula, determina entre 
d’altres competències, la implantació, regulació i vigilància dels mitjans d’accés i de 
circulació de la muntanya, així com l’establiment i la gestió de les zones d’aparcament. 
Tanmateix, aquesta competència es completa amb l’atribució legal fixada en el seu art. 9.3 
que estableix que “correspondrà al Patronat coordinar totes les actuacions públiques que 
facin altres organismes o entitats en el territori de la seva jurisdicció”. 
 
L’informe de la passera d’accés al Monestir de Montserrat, elaborat pels Serveis Territorials 
a Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
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posa de manifest algunes deficiències detectades en els elements metàl·lics estructurals, 
que fan necessàries certes actuacions de rehabilitació i de manteniment per garantir la 
seguretat de la instal·lació, atès que el seu estat actual pot comportar un risc per a les 
persones. La rehabilitació d’aquesta estructura suposa una previsió de despesa de 
655.377€, dels quals 100.000 € els aporta el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, 100.000 € són recursos propis, 155.377 € seran d’aportacions 
privades, i, atesa la necessitat de realitzar aquesta rehabilitació, la Diputació vol contribuir 
en el seu finançament, sobre tot tenint en compte que la  Diputació de Barcelona té com a 
objectius estratègics del seu pla de mandat 2016-2019 la promoció de la cultura i el foment i 
difusió del patrimoni cultural com a eines de cohesió i progrés i du a terme actuacions de 
col·laboració i suport a altres administracions i institucions per a la consecució de fins 
d’interès general, en el qual s’ha d’encabir aquesta actuació en la muntanya de Montserrat. 
A més la Diputació de Barcelona dóna suport tècnic i econòmic i treballa conjuntament amb 
les destinacions turístiques per a donar a conèixer la província de Barcelona en els diferents 
mercats emissors i,  Montserrat ha esdevingut una destinació turística de referència atès 
l’elevat nombre de visitants nacionals i internacionals que s’ha consolidat. L’important flux de 
visitants cap a Montserrat esdevé un factor de dinamització turística amb grans possibilitats 
per tot el seu entorn territorial i per aquest motiu la Diputació treballa, des de la Gerència de 
Serveis de Turisme, per tal de de coordinar la promoció turística del territori a partir de 
l’oferta turística, als diferents mercats emissors, nacional i internacionals i considera adient 
col·laborar en major mesura en el benentès que s’afavoreix el desenvolupament econòmic 
dels municipis de la demarcació de Barcelona que l’envolten. 
 

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

2. En referencia al Decreto 562/2016, en que se resuelve aprobar la modificación de 
crédito 17/2016 del Presupuesto de la Diputación de Barcelona, que recoge 
transferencias de crédito y generaciones de crédito, por un importe total de 
2.271.911,44 €. Nos gustaría que se nos explicaran dos puntos; el primero, 
consistiría en una explicación genérica de la motivación de esta modificación de 
crédito, y el segundo, más específico, atañe a que nos gustaría saber 
específicamente el por qué de la reducción, en 80.000,00 € de la aplicación 
G/50100/45300/61103 (“Programa preventiu seguretat viària IARA”). 

 

Pregunta pendent de resposta 
 

3. Sobre los Decretos 11281/2016 y 11518/2016, que están relacionados con la 
celebración de “Els Premis a la Prevenció d’Incendis Forestals”. Agradeceríamos 
que se nos explicaran un par de apartados; el primero, consistiría en una 
explicación amplia de dicho evento, y el segundo, más al detalle, sobre el Decreto 
11281/2016, nos gustaría que se nos ampliara la información relacionada con los 
700 obsequios protocolarios que se repartieron. 

 

Pregunta pendent de resposta. 
 
4. Relativo al Decreto 11820/2016, en que se resuelve aprobar el otorgamiento de 

una subvención por concesión directa a la sociedad Equacat, SA, por importe de 
300.000 €, para las obras de rehabilitación del Canal Olímpic de Catalunya para 
algunas actuaciones de los Juegos Mediterráneos. Solicitaríamos información 
acerca de todas las ayudas otorgadas y que se tenga previsto otorgar a esta 
empresa, y a cualquier otra entidad, en el marco de los Juegos Mediterráneos. 

 

Pregunta pendent de resposta. 
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5. Sobre el Decreto 11298/2016, agradeceríamos que se nos dé una explicación 

amplia sobre el incremento de la aportación ordinaria a la Xarxa Audiovisual Local, 
SL. 

 
Pregunta pendent de resposta. 
 
6. En relación a lo que nos comentó el Diputado Jaume Ciurana en la Comisión 

Informativa de octubre de 2016, en que se comprometió a hacernos llegar un 
detalle estadístico, por tipología, de la utilización de las prórrogas contractuales que 
ha efectuado la Diputación de Barcelona durante el ejercicio de 2016 (excluidos los 
contratos menores). 

 

Pregunta pendent de resposta. 
 

8. Pregunta, formulada en data 21 de desembre de 2016, pel president del Grup 
CUP-Poble Actiu, que diu: 

 
Des del Grup CUP-Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem poder disposar 
d’una còpia i/p en paper, de l’estudi sobre la titularitat dels camins municipals de Santa 
Maria de Palautordera, realitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
La documentació està pendent de ser lliurada. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Molt bé, si no hi ha res més a tractar, 
bones vacances a qui en pugui fer, bones fetes, bon Nadal i els convidem a participar 
en l’aperitiu conjunt de celebració amb els treballadors i les treballadores de la casa.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 25 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 
 


