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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
A la ciutat de Barcelona, el 30 de novembre 2017, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix 
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de 
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva 
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU) i amb l’assistència del vicepresident 
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc 
Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU) i vicepresidenta cinquena, 
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i 
Brugarola (ERC-AM), Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Montserrat Ballarín i Espuña 
(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), Miquel Forns i Fusté (CiU) Arnau Funes i Romero (ENTESA), Rosa 
Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM) Joan Carles García 
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), Jordi Martí i Galbis (CiU), Laura Martínez i 
Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-
Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), Juan José 
Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Pere Regull i Riba 
(CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles Rodríguez i 
Herencia (ENTESA), Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Alexandra Sevilla i Oliveras 
(ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s). 
 
Actua de secretari accidental el senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana i el tresorer 
accidental, senyor Jordi Espasa Costa. 
 
Excusen la seva absència les diputades senyores Maria de los Angeles Gallardo i 
Borrega (ENTESA), i Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA) i els diputats senyors i Carlos 
Ruíz i Novella (PSC-CP), Josep Salom i Ges (CiU), així com la secretària general de la 
Corporació, senyora Petra Mahillo García. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyores diputades, senyors diputats, 
iniciarem aquesta sessió plenària ordinària i, en primer lloc, preguntarem si hi ha 
quòrum suficient.  
 
Tot seguit, constata l’existència del quòrum necessari per a la celebració de la sessió, 
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 obre la sessió. 
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Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Ana María 
Martínez Martínez, del partit polític Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (PSC-CP), per la Junta Electoral de Zona de Terrassa, en 
substitució de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart i Pastor.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), manifesta que abans d’entrar en l’ordre del dia 
del Ple ordinari, es procedirà, després d’haver donat compliment als requisits 
legalment i reglamentàriament establerts, a la presa de possessió de la diputada 
Il·lma. senyora Ana Maria Martínez i Martínez, candidata electa del Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés per la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central, en substitució de 
l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart i Pastor, qui va presentar la renuncia a la seva condició de 
regidor i d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Tot seguit la Presidència demana a la senyora Ana Maria Martínez que s’acosti a la 
Mesa Presidencial a l’objecte de prendre’l jurament o promesa del seu càrrec, 
conforme a la fórmula reglamentària establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 
d’abril. 
 
A continuació, la senyora Ana Maria Martínez s’aixeca i lliura la seva credencial al 
secretari accidental, senyor Martínez-Alonso, qui manifesta que és conforme. 
Seguidament, s’acosta a la Mesa Presidencial i la presidenta procedeix a la lectura de 
la fórmula de jurament o promesa establerta en el Reial decret 707/79, de 5 d’abril 
dient: 
 

Senyora Ana Maria Martínez: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, 
complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de diputada de la Diputació de 
Barcelona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.  
 
La senyora Ana Maria Martínez contesta: “Si, ho prometo”. 

 
La presidenta, senyora Conesa, procedeix a col·locar la insígnia de la Diputació de 
Barcelona a la nova diputada, donant-li la benvinguda a la institució, i a partir d’aquest 
moment la Il·lma. Senyora Ana Maria Martínez adquireix la condició de diputada amb 
els honors, drets, obligacions i privilegis propis del càrrec.   
 
A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura al Manifest unitari 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
 
El vicepresident primer, senyor Guiteras (ERC-AQM) dona lectura del Manifest i 
diu:   

 
Manifest unitari Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les 

dones. 
 
“Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, 
tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

vegades que calgui. No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els 
nostres drets fonamentals.  
 
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, 
tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només 
com a societat podem eradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones 
aguanten amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè encara 
vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les 
dones.  
 
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè 
ara l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.  
 
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la 
feina. On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’ex parella, per familiars, per 
companys, per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir 
les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, 
que ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet 
d’haver nascut dones.  
 
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la 
violència masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi 
sou.  
 
Avui us assenyalarem.  
 

- Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra 
força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, 
els que us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara 
que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan 
sentis no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol 
moment o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies 
químiques per anul·lar la capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat 
d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de 
consentiment.  

 
- Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la 

família, per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos 
xantatge, per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres 
interessos. Cap càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important que la 
nostra llibertat. No teniu cap poder sobre el nostre cos.  

 
- Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport 

públic, a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. 
Els que exhibiu els vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens 
envieu missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu 
els nostres telèfons. Els que ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que 
espereu en un pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò 
que per a vosaltres són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no acceptem 
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les vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és 
timidesa. És que les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, 
amb qui no volem estar.  

 
- Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. Els 

que aprofiteu la intimitat o privacitat de la llar per colpejar, per matar, per vexar, per 
agredir sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us 
empobreix com a homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou 
criminals. Us denunciarem. Les dones no som propietat de ningú.  

 
- Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, 

qui heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra 
banda, qui no heu recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu. 
Ajudeu les víctimes. No sigueu còmplices. Sigueu íntegres o també us convertireu en 
culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de veritat. No tolereu la violència contra 
cap dona. No sou agents passius, teniu molt a dir, per aturar-los a ells i per a 
acompanyar-les a elles.  

 
- Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència 

masclista. Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la 
violència. Ja n’hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan 
les víctimes i justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles al 
servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les pel 
carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a la intimitat i destruir la 
seva privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu l’audiència: l’amor 
no és possessió. L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és 
un espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat 
professional, contra els drets de les persones i els infants.  

 
- Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les 

dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten. 
Les assassinen. A veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com 
a causa d’aquesta violència.  

 
- Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era 

l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí 
era gelós. Els assassins no es justifiquen, ni estimen, ni tenen cap aparença 
especial.  

 
- Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les 

dones: no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, 
no consentiu l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència  
masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de parella 
tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, caducs i 
nocius.  

 
- Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del 

patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i 
argument de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig 
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mortes, per vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les 
criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els 
nens no són productes al vostre servei.  

 
- Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres 

negocis: No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als 
abusadors que poden trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a 
combatre l’assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu perfectament 
que també s’esdevé en el vostre àmbit.  

 
- Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials 

que infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per eradicar 
la violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la 
realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que 
suposa conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i 
les filles també són víctimes de la violència masclista. No permeteu que la justícia 
sigui utilitzada pels maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant les 
víctimes.  
 
I finalment, a totes les dones:  
 
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències 
masclistes. Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu 
sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra 
manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un 
argument per acusar-nos o fer-nos sentir malament. No som responsables de les 
agressions que rebem. Les nostres opinions, desitjos o reivindicacions són tan 
legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. 
Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser.  25 de 
novembre de 2017”” 

 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies per la lectura del Manifest i 
retirem el nostre posicionament, entenc que unànime, per continuar lluitant per 
eradicar la violència masclista de casa nostra.  
 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 

2017. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm. 10926/2017 de data 6 de novembre de 2017, mitjançant el 
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qual s’acorda, d’una banda, prendre en consideració la pèrdua de la condició de 
diputat de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart i Pastor, com a conseqüència de la seva 
renúncia com a regidor i alcalde de l’Ajuntament de Terrassa; i, d’altra banda, 
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi al lliurament de la credencial 
de la primera suplent del partit PSC-PC, de la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez. 

  
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’obligació 

derivada del manteniment del quart trimestre de l’any 2016, a favor de l’empresa 
INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL LIMITED, per un import total de 
53.518,58€ (cinquanta-tres mil cinc-cents divuit euros amb cinquanta-vuit 
cèntims) IVA inclòs. 

 
Servei de Programació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la 

Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2018 integrat pels estats de despeses i 
d’ingressos i les bases d'execució del Pressupost General, que s'aplicaran al 
pressupost de la pròpia Corporació i als pressupostos del seu sector públic, així 
com les plantilles i les relacions de tots els llocs de treball degudament 
classificats de la Corporació i del seu sector públic i les taules retributives 
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de 
Barcelona, i la supressió del lloc de treball i de la plaça d’Interventor/a de Gestió 
Tributària; i donar-se per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera (límit 
d’endeutament) de la Diputació Barcelona. 

 
5. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla estratègic de subvencions, 

transferències i altres ajuts per a 2018. 
 
Intervenció General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe d’avaluació 

del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera 
de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona, referit al tercer trimestre 
de 2017. 

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

l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i modificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
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ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 

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

l’Ajuntament de Sallent, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de  
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, 
revocació i especificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

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

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

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Talamanca, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de 
dret públic municipals i alhora especificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

 
12. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la Taxa del cementiri municipal. 

 
13. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la revocació i la modificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació 
de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 
14. Dictamen pel qual es proposa la rectificació d’error material de l’acord adoptat 

pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió ordinària de 26 d’octubre de 
2017, relatiu a l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí de les funcions de recaptació executiva de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, de confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de la 

xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 

II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
  
1. Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de defensa de 

l’educació com a eina de cohesió. 
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2. Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
per declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial Espanyola a la 
demarcació de Barcelona.  

 
3. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i 

per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (sessió 5 i 26 d’octubre 2017). 

 
4. Precs 

 
5. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 d’octubre de 
2017. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 26 
d’octubre de 2017, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen de data 20 de novembre de 2017, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 10926/2017 de data 6 de novembre 
de 2017, mitjançant el qual s’acorda, d’una banda, prendre en consideració la 
pèrdua de la condició de diputat de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart i Pastor, com a 
conseqüència de la seva renúncia com a regidor i alcalde de l’Ajuntament de 
Terrassa; i, d’altra banda, sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi al 
lliurament de la credencial de la primera suplent del partit PSC-PC, de la Junta 
Electoral de Zona de Terrassa, Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez. 
 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i 
Pagès, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 10926/17, de 6 
de novembre, pel qual resol prendre en consideració la pèrdua de la condició de 
diputat de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor, com a conseqüència de la seva renúncia com 
a regidor, així com sol·licitar la credencial de la primera suplent candidata electa a 
diputada, Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, que literalment diu: 
 

Atès que, en data 3 de novembre de 2017, el secretari general de l’Ajuntament de Terrassa, 
Sr. Óscar González Ballesteros, ha emès un certificat, que s’ha rebut a la Diputació de 
Barcelona en la mateixa data i s’ha registrat d’entrada en el Registre General d’aquesta 
corporació en data 6 de novembre de 2017, en el qual manifesta que el Ple de l’Ajuntament 
de Terrassa, en sessió celebrada el 3 de novembre de 2017, s’ha donat per assabentat de 
la dimissió voluntària del regidor Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor. 
 
Atès que la dimissió del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de diputat 
provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general. 
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Atès que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, de data 25 de juny de 2015, pel qual es proclamen els diputats provincials, resulta 
que la primera suplent de la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
CP) per dita Junta Electoral de Zona és l’alcaldessa de l’Ajuntament de Rubí, Il·lma. Sra. 
Ana María Martínez Martínez. 
 
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general 
(en endavant, LOREG), preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la 
condició d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc 
un dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre 
ells. 
 
Vist que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no poder 
cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els tres suplents 
elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da corresponent al 
Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la mateixa llei. 
 
Vist que, en el mateix sentit la Junta Electoral Central (en endavant, JEC) dictà una 
Instrucció, amb data 10 de juliol de 2003, que assenyalà que, en el cas que la vacant es 
produís en el càrrec d’un/a diputat/a, la corporació corresponent ho posarà en coneixement 
de la Junta Electoral competent. 
 
Atesos els acords de la JEC de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de juliol de 1994, en virtut 
dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la diputat/da electe/a té dret a 
efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer Ple que se celebri. 
 
Vist que l’article 7 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la credencial 
davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, 
  
RESOLC 
 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la pèrdua de la condició de diputat de la Diputació 
de Barcelona del l’Il·lm. Sr. JORDI BALLART PASTOR, de la candidatura del Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-CP) per part de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, com 
a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Terrassa, amb 
efectes del dia 3 de novembre de 2017, tal i com es deriva del certificat emès a l’efecte pel 
secretari general del mateix Ajuntament, de data 3 de novembre de 2017. 
 
Segon. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb el que disposa 
l’article 206 LOREG, procedeixi al nomenament i a lliurar la credencial de la primera 
suplent candidata electa a diputada de la Diputació de Barcelona, corresponent a la llista del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP), de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, 
IL·LMA. SRA. ANA MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 
 
Tercer. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de la nova diputada 
Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez per part de la Secretaria General, ES NOTIFIQUI 
de forma fefaent a la interessada la recepció de la credencial, als efectes que pugui prendre 
possessió del seu càrrec de diputada d’aquesta corporació local en la primera sessió 
plenària que se celebri, previ jurament o prèvia promesa del càrrec de diputada de 
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conformitat amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia 
presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles 
incompatibilitats, i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, i tot això d’acord amb 
el que disposen els articles 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local i 163.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Quart. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la Secretaria 
General de la Diputació de Barcelona, a la JEC, als efectes legals oportuns.  
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor i a la Il·lma. Sra. Ana 
María Martínez Martínez, a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria 
General; a la Intervenció General; al president del Grup Polític del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-CP) i a la resta dels grups polítics, als efectes del seu coneixement. 

 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 10926/17, 
de 6 de novembre, pel qual es resol prendre en consideració la pèrdua de la condició 
de diputat de l’Il·lm. Sr. Jordi Ballart Pastor, com a conseqüència de la seva renúncia 
com a regidor, així com sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi al 
nomenament i al lliurament de la credencial de la primera suplent candidata electa a 
diputada, corresponent a la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP) de 
la Junta Electoral de Zona de Terrassa, Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
3.- Dictamen de data 6 de novembre de 2017, pel qual es proposa aprovar el 
reconeixement de crèdit i l’obligació derivada del manteniment del quart 
trimestre de l’any 2016, a favor de l’empresa INNOVATIVE INTERFACES GLOBAL 
LIMITED, per un import total de 53.518,58 € (cinquanta-tres mil cinc-cents divuit 
euros amb cinquanta-vuit cèntims) IVA inclòs. 
 
“La Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona requereix d’un sistema de 
gestió bibliotecari per a poder realitzar funcions pròpies dins del seu àmbit es a dir, 
funcions de circulació (préstec, reserves, sol·licituds, etc.), de catalogació, 
adquisicions, difusió del fons a internet, etc. Des de l’inici de l’automatització de la 
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Xarxa a l’any 1991 fins al novembre de 2009 es va utilitzar el sistema VTLS per aquest 
propòsit. A partir d’aquesta data es va començar a utilitzar el sistema anomenat 
Millenium, de l’empresa Innovative Interfaces LTD. 
 

L’empresa Innovative ofereix un servei de manteniment que garanteix el seu correcte 
funcionament i en darrera instància un servei fiable i eficient als usuaris del sistema 
bibliotecari. L’esmentat manteniment garanteix la disponibilitat de les noves versions 
del producte i el suport en l’adaptació del producte al creixement de la xarxa o a noves 
necessitats. 
 

Aquest producte l’utilitzen diàriament uns 1.300 treballadors de la xarxa de 
biblioteques i rep unes 400.000 consultes mensuals a través de la seva interfície web.  
 
A la seva base de dades s’emmagatzema informació de més de 700.000 títols, més de 
10 milions d’exemplars i al voltant de 2’5 milions d’usuaris amb carnet a la xarxa. 
 
El 6 d’octubre de 2014 es va signar el contracte del “Manteniment del sistema de 
gestió bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona” (Exp núm. 
2014/0002481), adjudicat mitjançant procediment negociat per raons tècniques a 
l’empresa Innovative Interfaces Global Limited. La durada del contracte va ser de dos 
anys, d’ú d’octubre de 2014 a 30 de setembre de 2016. 
 
Al mes de maig de 2016 es va iniciar, per part de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, la tramitació de l’expedient que substitueix a 
l’expedient esmentat (2014/0002481). Aquest expedient (núm. 2016/0002516) és el 
“Manteniment del sistema de gestió bibliotecària de la Xarxa de Biblioteques” i la seva 
vigència havia d’iniciar-se l’ú d’octubre de 2016, data en que finalitzava el contracte 
anterior. 
 
Per un retard en la tramitació, el nou contracte es va formalitzar el 30 de desembre de 
2016, i els seus efectes van passar de l’1 d’octubre de 2016 a l’1 de gener de 2017. 
Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2016 l’empresa Innovative 
Interfaces Global Limited va continuar prestant el servei, per no deixar les biblioteques 
desateses. Aquest servei es va prestar sense cobertura contractual. 
 
L’empresa Innovative reclama l’import del manteniment d’aquest trimestre que és la 
quantitat de 44.230,20 EUR, IVA exclòs. És el mateix preu que es facturava 
trimestralment per la part fixa en el contracte finalitzat, i per similitud és l’import que 
reclama l’empresa per aquest període treballat. Aquest import no suposa cap 
increment o import diferent al contracte que va finalitzar el més de setembre. 
 
L’import exacte a que s’ha de fer front és la quantitat de 44.230,20 EUR, IVA exclòs. 
És l’import del darrer trimestre del 2016. Al ser Innovative Interfaces Global Limited 
una empresa ubicada fora del territori d’aplicació de l’IVA, l’empresa factura sense IVA, 
i s’aplica la inversió del subjecte passiu. Tot i això, com la Corporació ha d’efectuar 
l’ingrés de l’IVA a l’Agència Tributària, import de la despesa amb el desglossament de 
l’IVA es el següent: 
 

Import s/IVA 21% IVA  Import a/IVA 

        44.230,20 €      9.288,34 €           53.518,54 €  
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L’empresa Innovative Interfaces Global Limited ha presentat, en data 7 de setembre de 
2017, en el Registre de Factures de la Corporació la factura, d’import 44.230,20 EUR 
(IVA exclòs), en relació als serveis prestats. 
 
El manteniment s’ha realitzat d’una forma satisfactòria. El manteniment és totalment 
necessari per a garantir el bon funcionament del Sistema de Gestió Bibliotecari Sierra 
que conforma el nucli tecnològic indispensable per tal que a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals es puguin realitzar préstecs, devolucions, catalogació, adquisicions de nous 
materials, estadístiques, oferir el catàleg en línia Aladí, etc. Sierra és un sistema crític 
que requereix d’alta disponibilitat, còpies de seguretat diàries i una resolució ràpida de 
qualsevol incidència que pugui sorgir. 
 
Vist l’informe de data 27 de setembre de 2017, emès al respecte per la Direcció de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, on s’exposen els fets esmentats. 
 
Vist allò que disposen els article 60.2 C) del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.  
 
Vist que d’acord amb la tramitació continguda en la Circular núm. 42/2013, sobre el 
procediment per aprovar despeses extrajudicials d’exercicis anteriors i el 
reconeixement extrajudicial de crèdit, la Intervenció General, una vegada fiscalitzada 
l’obligació, elevarà la proposta a la Comissió Informativa i de Seguiment d'Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans  per sotmetre-la a l’aprovació del Ple. 
 
Vist l’article 70.12 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, segons el 
qual correspon al Ple l’atribució competencial en matèria de reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit i l’obligació derivada del manteniment 
del quart trimestre de l’any 2016, a favor de l’empresa INNOVATIVE INTERFACES 
GLOBAL LIMITED per un import total de cinquanta-tres mil cinc-cents divuit euros amb 
cinquanta-vuit cèntims  (53.518,58 €) IVA inclòs. 
 
Segon.- SATISFER la quantitat total de cinquanta-tres mil cinc-cents divuit euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (53.518,58 €) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
G/14200/33210/21600, corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, als efectes d’imputar dita obligació derivada  del reconeixement 
de crèdit.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra 
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Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (9), Entesa (6), Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat 
definitiu de 45 vots a favor i 2 abstencions. 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictamen de data 13 de novembre de 2017, pel qual es proposa aprovar 
inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 
2018 integrat pels estats de despeses i d’ingressos i les bases d'execució del 
Pressupost General, que s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als 
pressupostos del seu sector públic, així com les plantilles i les relacions de tots 
els llocs de treball degudament classificats de la Corporació i del seu sector 
públic i les taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords 
vigents a la Diputació de Barcelona, i la supressió del lloc de treball i de la plaça 
d’Interventor/a de Gestió Tributària; i donar-se per assabentat de l’informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera (límit d’endeutament) de la Diputació Barcelona. 
 
“I. NORMATIVA APLICABLE I TRAMITACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en 
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta 
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les 
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella 
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local. 
 
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en vigor des del 2 
d’octubre de 2016, en el seu article 122.4, estableix que els consorcis hauran de 
formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de 
l’Administració Pública d’adscripció.  
 
Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria 
pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents: 
 
El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 
pròpia Corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes, 
Fundació Pública Casa de Caritat i Organisme de Gestió Tributària, per les previsions de 
despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local S.L., i els consorcis que 
integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
L'acord d'aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que s'integren en el 
pressupost general, no podent aprovar-se cap d'ells separadament. 
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Aprovat inicialment el pressupost general i d'acord amb l'article 169.1 del TRHL, 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un 
termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant del Ple. 
 
El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes 
per a resoldre-les. 
 
El pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en els termes que estableix l’article 169.3 del TRHL. 
  
Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de 
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans 
referit. 
 
El pressupost entrarà en vigor en l'exercici 2018, un cop publicat en la forma ja citada. 
 
La còpia del pressupost haurà d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des 
de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
El pressupost general conté, per a cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, els 
estats de despeses i d'ingressos, les bases d'execució i els annexos, i la resta de la 
documentació prevista al TRHL. 
 
Cadascun dels pressupostos que s'integren en el pressupost general s’aprova sense 
dèficit inicial. 
 
L'estructura pressupostària aplicable és la que s'estableix a l'Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i a l'Ordre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques HAP/419/2014, de 14 de març, que la modifica.  
 
II. PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
El pressupost general consolidat inclou tot el sector públic adscrit a la Diputació de 
Barcelona que ha aprovat els seus comptes pels seus respectius òrgans de govern i l’ha 
notificat a la Diputació de Barcelona. Ha quedat exclòs de la consolidació el Consorci de 
Residus del Maresme que no té previst aprovar el seu pressupost fins al mes de 
desembre. 
 
El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018 
compleix el principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la 
despesa definits a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en la seva aplicació a les entitats locals, com es 
desprèn de l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i que 
s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 
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16.2 del Reglament de desplegament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
El pressupost de la Diputació inclou una dotació diferenciada amb caràcter de fons de 
contingència, com ve exigit per l’article 31 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Les previsions del capítol 1 de l’estat de despeses del pressupost general de la 
Diputació de Barcelona han estat calculades tenint en consideració les destinacions 
actuals, la taxa de reposició per jubilacions legalment establerta, el personal en 
situació d’excedència i en comissió de serveis, el personal temporal i interí necessari 
per cobrir les necessitats considerades urgents i inajornables, les bases de cotització 
socials, així com els compromisos derivats dels acords socials. S’ha previst un 
increment de les retribucions de l’1,5% sobre les retribucions de 2017 a l’espera del 
que determini la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018.  
 
Respecte de la relació de llocs de treball i de la plantilla de la Diputació de Barcelona 
s’ha de ressaltar que es preveu la supressió del lloc de treball d’Interventor/a de Gestió 
Tributària, de l’Escala de Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, Subescala d’Intervenció-Tresoreria, Classe 1ª, Grup A1 i la correlativa 
amortització de la plaça que es correspon amb el lloc de treball esmentat. Val a dir que 
la justificació d’aquesta mesura ve justificada en: 
 
1r Es tracta d’un lloc de treball de col·laboració, respecte dels quals s’estableix que 
“són aquells que les Corporacions locals poden crear discrecionalment per a l’exercici 
de les funcions de col·laboració immediata a les de secretaria, intervenció o tresoreria, 
i als que correspon la substitució dels seus titulars en cas de vacant, absència, malaltia 
o abstenció legal o reglamentària, així com per a l’exercici de les respectives funcions 
reservades que, prèvia autorització de l’Alcaldia o Presidència, els siguin 
encomanades pels esmentats funcionaris titulars. Aquests llocs seran classificats a 
proposta de la Corporació i estaran reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional de la subescala i categoria que procedeixi” (art. 2.g) del RD 1732/1994, de 
29.7, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional).  
 
2n La consideració de la no necessitat d’aquest lloc de treball sobre la base de què les 
seves funcions són exercides per la Intervenció General de la Corporació.  
 
3r La regulació continguda en l’art. 92 bis de la L 7/1985, de 2.4, reguladora de les 
Bases de Règim Local, en relació amb la Disposició Transitòria Setena de la L27/2013, 
de 27.12, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l’art. 9 del RD 
1732/1994. 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva 
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny 
de 1996, format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions 
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i 
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altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment tindran 
la mateixa consideració de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les 
normes d’aquesta Llei.  
 

Per Decret del President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies de data 5 de desembre de 2014 (D 11587/14) es va aprovar la relació 
d’actualitzada d’entitats que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en 
la que hi figuren els Consorcis següents: 
 

Codi Denominació 

12 C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 

13 C. Institut de  Ciències Polítiques i Socials 

14 C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

15 C. del Parc Serralada Litoral 

16 C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL) 

17 C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 

18 C. de la Colònia Güell  

19 C. de Comunicació Local (en fase de liquidació) 

20 C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

21 C. del Patrimoni de Sitges 

22 C. Centre de Documentació i Museu Textil 

23 C. del Parc de la Serralada Marina 

24 C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 

25 C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 
 

Per acord de Ple de data 20 de juliol de 2017 el Consorci de la Colònia Güell deixa 
d’estar adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 

El consorci de Comunicació Local, a data 31 d’octubre de 2017, es troba en fase de 
liquidació, pendent de l’acord de ratificació de la dissolució i liquidació per part de dos 
ajuntaments consorciats 
 

En tant que cal la integració dels pressupostos dels Consorcis al pressupost general de la 
Corporació, aquests han estat aprovats pels seus òrgans de govern respectius i notificats 
a la Diputació de Barcelona, excepte el Consorci de Residus del Maresme que no té 
previst aprovar el seu pressupost fins al mes de desembre. Vistes les disposicions legals 
abans citades i tota vegada que el pressupost s'adapta en la seva estructura i contingut a 
la normativa legal vigent. 
 

Vis que l'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la Corporació, 
conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta delegació 
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.- APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que estableixen l'article 112 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 164 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
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2/2004, de 5 de març (TRHL), i d'altra normativa vigent, el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2018, amb el contingut que resulta de l’Annex I 
que s’acompanya, que en termes consolidats, puja fins a vuit-cents cinquanta-un milions 
trenta-cinc mil nou-cents vint euros amb cinquanta-nou cèntims (851.035.920,59 €), i en 
el qual s’integren els pressupostos que es detallen tot seguit: 
 

 PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 947.300.000,00 

B) Organismes autònoms dependents de la Diputació que a 
continuació es relacionen: 

 

  Institut del Teatre  19.127.000,00 

  •Organisme de Gestió Tributària 214.740.000,00 

  Fundació Pública Casa de Caritat  6.000,00 

  •Patronat d’Apostes 2.166.900,00 

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

 
23.841.000,00 

D) Consorcis:  
  C. per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 

del Maresme 

Pendent d’aprovació 

  C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 458.800,00 

  C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 10.213.890,27 

  C. del Parc Serralada Litoral 750.379,21 

  C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a 
l'Administració Local-(CEMICAL) 

223.686,57 

  C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona 

7.666.934,00 

  C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 450.715,00 

  C. del Patrimoni de Sitges 2.904.195,00 

  C. Centre de Documentació i Museu Textil 1.075.687,00 

  C. del Parc de la Serralada Marina 688.883,68 

  C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
Barcelona-C. Ernest Lluch 

287.700,00 
 

  C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 1.172.869,70 

 
Segon.- APROVAR inicialment les bases d’execució del Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona, així com les bases d’execució dels pressupostos del seu sector 
públic. 
 
Tercer.- APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 126 del Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, les plantilles del personal de la Corporació i del seu 
sector públic que figuren inclosos en els pressupostos respectius. 
 
Quart.- APROVAR les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de la 
Corporació i del seu sector públic que figuren inclosos en els pressupostos respectius, 
així com les taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords anteriors. 
 
Cinquè.- SUPRIMIR el lloc de treball d’Interventor/a de Gestió Tributària, de l’Escala de 
Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala 
d’Intervenció-Tresoreria, Classe 1ª, Grup A1 i, correlativament, AMORTITZAR la plaça 
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que es correspon amb el lloc de treball esmentat, tot facultant la Presidència de la 
Corporació per a la remissió d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya, en aplicació 
del que es disposa l’art. 92 bis de la L 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases de 
Règim Local, en relació amb la Disposició Transitòria Setena de la L 27/2013, de 
27.12, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l’art. 9 del RD 
1732/1994, de 29.7, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Sisè.- DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera (límit d’endeutament), emès per la 
Intervenció General amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 168.4 
del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de 
desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les 
entitats locals, el resultat del qual és de compliment. 
 
Setè.- EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província Barcelona i la seva fixació al tauler d'edictes de la 
Corporació, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR l’apartat cinquè de la part dispositiva del present Dictamen a la 
Generalitat de Catalunya, en aplicació del que es disposa l’art. 92 bis de la L 7/1985, de 
2.4, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb la Disposició Transitòria 
Setena de la L 27/2013, de 27.12, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, i l’art. 9 del RD 1732/1994, de 29.7, sobre provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.” 
 
La presidenta, senyora Conesa, (CiU) diu: S’han presentat esmenes per part del 
Grup Partit Popular i per ordenar el debat farem, en primer lloc, una presentació del 
punt per part del diputat delegat d’Hisenda, tot seguit donaré la paraula al representant 
del Partit Popular perquè defensi les esmenes, a continuació el diputat d’Hisenda 
debatrà o respondrà a la presentació d’esmenes i ja podrem obrir el debat de tots els 
grups polítics.  

 
El document amb les esmenes presentades pel Grup Partit popular en data 27 de 
novembre de 2017, diu: 

 
“El Portavoz del Grupo Popular que suscribe este escrito, conforme con lo que determina al 
artículo 25.3 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Barcelona, para su incorporación 
en el debate del dictamen relativo al Presupuesto del 2018 que tendrá lugar en el pleno 
ordinario de la Corporación, del próximo 30 de noviembre de 2017. 
 
Atendiendo a lo que dispone el artículo 25.3 del Reglamento orgánico de la Diputación de 
Barcelona, que determina que los Grupos Políticos podrán presentar enmiendas a los 
dictámenes, mediante su presentación en la Secretaria "como mínimo 24 horas antes de la 
sesión". 
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Atendiendo que el Reglamento Orgánico no precisa si las enmiendas se deberán presentar 
en Pleno o en Comisión, no siendo preceptivo por tanto la presentación previa en Comisión. 
 
El diputado firmante presenta las siguientes enmiendas al dictamen de aprobación del 
Presupuesto de la Diputación de Barcelona para el año 2018, que será sometido a 
votación en el Pleno de 30 de noviembre de 2017. 
 
Enmienda 1 de adición de una disposición adicional a las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del 2018. 
 
La Base 11 establece como finalidades de la contabilidad "subministrar la información 
económica y financiera que sea necesaria para la adopción de decisiones, tanto en el orden 
político como de gestión" y suministrar información útil para otros destinatarios, como 
asociaciones e instituciones, empresas y Ciudadanía en general. 
 
En diversas ocasiones los diputados de este Grupo hemos requerido información detallada 
sobre las siguientes cuestiones que son de interés tanto de sus miembros como del conjunto 
de los ciudadanos: 
 
Cantidades económicas que se dan a cada ayuntamiento por parte de la Diputación de 
Barcelona y detalle de los conceptos. 
Peticiones que hacen estos ayuntamientos. 
Peticiones que son denegadas y justificación. 
 
A fecha de hoy no hemos recibido esta información. La información relativa a los créditos 
reconocidos y liquidados en favor de los Ayuntamiento, así como la relativa a las 
denegaciones están dispersas entre una multitud de dictámenes e informes periódicos de 
subvenciones. 

 
No existe una información clara y accesible, que de forma oficial, agrupe la información 
dispersa y establezca qué recibe cada ayuntamiento en cada ejercicio presupuestario. Ello 
dificulta la capacidad de los diputados o de cualquier ciudadano para poder comparar el trato 
que reciben los diferentes ayuntamientos por parte de la Diputación de Barcelona. 
 
Por otra parte, advertimos que las peticiones que se realizan por parte de los Ayuntamientos 
no siempre son aprobadas mediante acuerdo público por parte de la Junta de Gobierno o de 
la alcaldía. No es extraño que la primera noticia que tenga el pleno municipal de estas 
peticiones sea el acto de aceptación. No menos importante es el hecho de que, en caso de 
denegación, la información no es pública y no es accesible, salvo petición, por parte de los 
concejales de oposición, y es menos accesible aún para el resto de los ciudadanos, pues la 
información sobre las denegaciones sólo es accesible a los miembros del gobierno municipal 
afectado y a los diputados de la Diputación provincial en el seguimiento ordinario de los 
decretos de los que se dan cuenta en comisiones informativas y pleno. 
 
Por consiguiente formulo la siguiente  Enmienda de Adición de una Disposición Adicional 
Primera. 
 
Disposición Adicional Primera. 

 
1. Los créditos reconocidos y liquidados a las corporaciones locales serán publicados de 

forma detallada y trimestral en formato Excel, de forma accesible a todos los ciudadanos. 
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2. Las peticiones que hagan las corporaciones locales a la Diputación de Barcelona serán 
publicadas de forma detallada y trimestral en formato Excel, de forma accesible a todos 
los ciudadanos. 
 

3. Para tramitar estas peticiones estas tendrán que ser adoptadas de forma formal por el 
alcalde o Junta de Gobierno de la entidad local solicitante y darse cuenta de las mismas 
al pleno de la corporación local solicitante. 
 

4. Igualmente, las denegaciones que haga la Diputación de Barcelona a los entes locales 
serán publicadas de forma detallada y trimestral en formato Excel, de forma accesible a 
todos los ciudadanos. 

 
Enmienda 2 de adición a la Base 7 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del 2018 
relativa a la información a los órganos de gobierno, a la letra A. 
 
De forma mensual de la relación detallada de los créditos reconocidos y liquidados a las 
corporaciones locales. 
 
Enmienda 3 de adición de una nueva  letra a  la Base 41 de las Bases de  ejecución del 
Presupuesto del 2018 relativa a los gastos de comunicación institucional. 
 
c) No se podrá tramitar ningún crédito -de gasto relativo a gastos relativos a campañas en 
publicidad y campañas de difusión en tanto no se haya aprobado el Plan de Proyectos de 
Comunicación y se haya publicado en el BOP y en la web de la Corporación. 
 
Enmienda 4 de sobre las transferencias a la Xarxa Audiovisual Local SL 
 
Atendiendo a las circunstancias económicas que vive la sociedad catalana solicito la 
reducción en 5 millones de las aportaciones que realiza la Corporación a la XAL.SL. 
Esta partida se transferirá al Programa complementari foment de l'ocupació local. 
 
Enmienda 5 de sobre los gastos relativos a trabajos realizados a otras empresas. 
 
Atendiendo a las circunstancias económicas que vive la sociedad catalana solicito la 
reducción de 9 millones en la partida de 44.559.450, a distribuir como como el Gobierno de la 
Corporación considere más oportuno.  
 
Estos 9 millones se transferirán a la partida de transferencias a los ayuntamientos para el 
funcionamiento y escolarización de Escoles Bressol -cifrada en el proyecto de presupuestos 
en 24.200.000 de euros. 
 
Enmienda 6 de sobre las transferencias a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
Supresión de los 580.000 euros asignados y consignación de los mismos a la Gerencia de 
Cultura. 
 
Enmienda 7 sobre transferencia a la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural. 
 
Supresión de los 400.000€ asignados y consignación a la Oficina de Patrimonio Cultural de la 
Diputación de Barcelona 
 

Enmienda 8 de sobre las transferencias a la Generalitat de Catalunya. 
 

Con independencia de la enmienda. 6, la reducción de la partida de transferencias a la 
Generalitat de Catalunya será de 3 millones de euros. 
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Enmienda 9 de adición de una nueva Disposición Adicional relativa a las operaciones 
de tesorería ligadas a de la Generalitat de Catalunya con entes locales. 
 

No parece razonable que la Diputación de Barcelona mantenga la condición de prestamista a 
corto plazo de la tesorería de la Generalitat de Catalunya. 
 
Por tanto formulo esta enmienda de adición de una Disposición Adicional Segunda:  
 

No se permitirán operaciones de tesorería en favor de la Generalitat de Catalunya para cubrir 
gastos de ningún tipo, salvo cuando la Intervención General de la Generalitat informe que el 
Estado o las entidades financieras privadas no han atendido a tales peticiones efectuadas por 
la administración autonómica. 
 
Enmienda 10 de adición a la Base 15 Punto 3 de normas generales relativas a 
modificaciones del presupuesto. 
 

Los dictámenes de propuestas de modificaciones de presupuesto que sean elevadas al Pleno 
llevaran adjuntos en los documentos que se cuelgan en el entorno ofimático, los informes 
justificativos de los diferentes servicios de la Diputación relativos a las mismas. 
 
Así mismo, en las unidades que hayan solicitado las modificaciones de crédito informaran de 
estas modificaciones en sus respectivas Comisiones Informativas, con independencia de la 
información global que se da de las mismas en la Comisión de Hacienda, Servicios Generales 
y Recursos Humanos. 
 

Enmienda 11 de adición a la Base 15 Punto 3 de normas generales relativas a 
modificaciones del presupuesto. 
 
Los decretos de modificaciones de presupuesto que aprobados por la presidencia e 
informados al Pleno llevaran adjuntos en los documentos que se cuelgan en el entorno 
ofimático, los informes justificativos de los diferentes servicios de la Diputación relativos a las 
mismas. 
 

Enmienda 12 de supresión. 
 
Supresión de la subvención de 30.000 euros en favor de Acció Cultural del País Valencià. 
 
Enmienda 13 de supresión. 
 

Supresión de la subvención de 25.000 euros de la Fundació Escola Valenciana. 
 
Enmienda 14 de supresión 
 
Supresión de la subvención de 20.000 euros a la Fundació Universitat Catalana d'Estiu. 
 
Enmienda 15 de supresión 

 

Por clara discriminación respecto de la Federació de Municipis de Catalunya propongo la 
supresión de la subvención de 130.000 euros en favor de la Fundació Aula Alts Estudis 
Electes. 
 
Enmienda 16 de modificación criterio de gasto. 
 

Tenido en cuenta la naturaleza política contraria al ordenamiento estatutario y constitucional 
de la Associació de Municipis per la Independencia y de Ómnium Cultural, se procederá a no 
pagar las cuotas de socio institucional a estas asociaciones, caso de que la Diputación sea 
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miembro institucional. Asimismo, no se adjudicaran contratos ni se concederán subvenciones 
de ningún tipo. 

 
I, tot seguit, dona la paraula al diputat delegat d’Hisenda, Recursos Interns, 
Processos i Societat de la Informació, senyor García Cañizares (CiU), qui diu: 
Faré una explicació del pressupost basada en dues explicacions, una de l’estructura 
del pressupost pròpiament dita i, una altra, i molt més important com connecta aquest 
pressupost amb el Pla d’actuació que la Diputació va aprovar per a aquest mandat. 
 
Començo agraint també les aportacions que han fet els diversos grups polítics, 
especialment el Partit dels Socialistes, amb qui hem treballat diversos punts amb molta 
consciència i altres grups, com l’ENTESA que ha fet propostes, Ciutadans, el Partit 
Popular i la CUP que també han presentat algunes propostes. 

 
Dit això, el pressupost de la corporació enguany ascendeix a nou-cents quaranta-set 
milions d’euros i, com saben vostès, es tracta d’un pressupost equilibrat i sense cap 
tipus de dèficit. El pressupost d’ingressos és un 1’12% superior al pressupost de l’any 
anterior, això vol dir que hi ha hagut un increment. En aquest moments, però, encara 
no coneixem quina serà l’aportació dels Pressupostos Generals de l’Estat, per la qual 
cosa hem fet una aproximació fonamentada en les previsions de creixement de 
l’economia i, per tant, esperarem a què hi hagi l’aprovació definitiva per tenir 
exactament quines són les xifres que aportarà l’Estat per finançar les diputacions. A 
més, en el pressupost tenim descomptats els imports que estem pagant a l’Estat de les 
aportacions del 2008-2009, que com saben van ser superiors al que després es va 
aprovar i, també, hem previst uns majors ingressos de l’any 2016 que són de 16’79 
milions, perquè aquest sí que els tenim comptabilitzats. 

 
De l’estimació realitzada es desprèn que, dels ingressos totals previstos per la 
participació en els tributs, en tindrem sis-cents quaranta-un milions d’euros, amb un 
increment del 2’7 i, respecte de l’any anterior, tindrem un 91’9%; ja que els ingressos 
que venen de l’Estat són el 91’9% dels ingressos corrents d’aquesta corporació.  

 
Quant a les operacions financeres, aquestes estan integrades pel retorn dels préstecs 
a llarg termini, que és la caixa de crèdit, per les gestions a curt termini, com la bestreta 
a l’Organisme, i el reintegrament de la tresoreria del 2017 dels Consells comarcals i les 
bestretes al personal. 
 
Aquest pressupost preveu concretar un nou endeutament d’un import de seixanta-cinc 
milions d’euros, que tindran com a finalitat el finançament d’una part de les inversions 
que realitzarà la corporació durant l’any vinent. Cal concretar que la totalitat 
d’endeutament a final de 2018, si es concreta aquest crèdit, serà de cent seixanta-dos 
milions d’euros, per tant, situaríem el nivell d’endeutament en un 23’3, la qual cosa 
demostra que estem molt lluny del que marca la normativa i, també, demostra com 
estan de sanejats els comptes de la Diputació. 
 
Quant a les despeses, el pressupost de 2018 s’incrementa, com els deia, en 1’12, 
igual que els ingressos, respecte del pressupost de l’any anterior, amb la mateixa xifra 
nou-centes quaranta-set milions amb tres euros. Les despeses no financeres 
s’incrementen en un 2’4; aquest és el màxim permès per donar compliment a la regla 
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de despesa, límit establert amb l’acord del Consell de Ministres del juliol del 2007 i 
establert per llei. 
 
Quant a les operacions financeres estan integrades pels préstecs a curt i a llarg termini 
a la Diputació i a diferents entitats locals en programes consolidats com el de Caixa de 
Crèdit, les operacions de tresoreria als Consells comarcals i la bestreta que fem a 
l’Organisme de Gestió Tributària, entre d’altres. 

 
Quant als passius financers, recull les amortitzacions que s’estan realitzant sobre els 
crèdits vius que tenim. 
 
Quant al Capítol I, les depeses de personal representen el 23’6% del pressupost inicial 
i s’incrementen pel 2017 en un 4’5%. Aquest increment és fruit de la consolidació de 
l’1% d’augment de l’any passat que no havia estat contemplat en l’aprovació del 
pressupost, més l’1’5% que s’espera que sigui el que determini la Llei de pressupostos 
de l’Estat i, també, una part d’augment que ve donada per l’augment que podria incidir 
de la carrera professional, que es troba en aquest moments en procés de negociació 
amb els sindicats i una major tecnificació del personal. Per tant, tenim aquesta previsió 
del 4’5%. 
 
El Capítol II de despeses corrents en béns i serveis ascendeix a noranta-set milions 
d’euros. La xifra suposa un 10’3% del total del pressupost i un 7’7 respecte a l’últim 
pressupost aprovat. Cal tenir present que s’ha produït un canvi de criteri en el 
pressupost i les despeses que abans anaven consignades al Capítol IV, ara ho fan al 
Capítol II. Aquest Capítol no únicament recull les despeses necessàries per garantir el 
funcionament intern de la corporació, com són els subministraments, comunicacions, 
neteja, etc., sinó que, a més, contempla aquelles despeses que són necessàries per al 
suport de determinats serveis municipals. 
 
La previsió de despesa del Capítol IV de transferències corrents és de dos-cents 
cinquanta-set milions d’euros i representa el 27% del pressupost de la Diputació. 
Presenta una disminució de l’1’6, però això és degut, justament, al que els hi deia 
anteriorment del canvi de partida del Capítol II al IV, que comentava en l’anterior 
comentari que feia al Capítol II. 
 
El pressupost per transferències de capital és de noranta-sis milions d’euros, un 17’2% 
més que al 2017 i suposa un 10% del total del pressupost. Els principals destinataris 
d’aquest Capítol són els ajuntaments, als quals aniran destinats noranta-dos milions 
d’euros, fonamentalment, per la Xarxa de Governs Locals i els plans complementaris. 
 
I, finalment, el pressupost preveu una consignació per al conjunt dels programes de 
Xarxa de cent noranta-nou amb dos milions d’euros, trenta milions més que l’any 
passat. 
 
Els hi deia, doncs, que a partir d’aquestes dades més estructurals del pressupost 
passaria a connectar, perquè aquesta és la paraula que utilitzem, el pressupost 2018 
amb el Pla d’actuació del mandat que, justament, és el que el Govern, en el seu 
moment, va aprovar, va plantejar i que, obligatòriament, el pressupost de la corporació 
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ha de tenir en compte com a eina principal per tal de fer el compliment que ens hem 
compromès en aquest mandat amb els ciutadans de la demarcació. 
 
Saben que el Pla de mandat conté sis objectius estratègics i passem a desglossar-los. 
Les línies d’actuació que es despleguen al primer objectiu estan relacionades, 
bàsicament, amb el patrimoni arquitectònic, la gestió d’infraestructures, la gestió 
d’espais urbans i equipaments públics, els espais naturals i les polítiques 
mediambientals. Especialment destacades, pel volum de recursos pressupostaris, 
resulten la política de despesa referida a la protecció i millora del medi ambient, amb 
cinquanta-dos milions quatre-cents mil euros, les carreteres locals, amb cinquanta 
milions nou-cents mil euros, seguit de l’habitatge i urbanisme amb quaranta milions 
d’euros. Per contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu, la Diputació ha aprovat un 
programa complementari per la reforma i millora d’equipaments, amb una dotació de 
trenta milions d’euros. L’objectiu és contribuir a les despeses derivades de les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments locals en els àmbits de la 
seguretat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels municipis. 
 
Cal remarcar també, en aquest primer objectiu estratègic, dos projectes estratègics 
definits en el Pla: “Connectem el territori amb l’energia verda”, en què es vol apostar 
clarament per l’ús de la biomassa i les energies renovables en els equipaments i 
serveis públics municipals, amb un nou subprograma pressupostari, vinculat al Fons 
FEDER, que està dotat amb un milió cent mil euros. Un altre objectiu és “Connectem 
les carreteres amb la tecnologia” que desplega, com saben, infraestructures passives i 
canalitzacions buides al llarg de determinats kilòmetres de les carreteres que gestiona 
la Diputació per desplegar, més endavant, les xarxes de banda ampla i fibra òptica. 
 
Les onze línies amb què s’impulsa prioritàriament l’estructura productiva local i el 
foment de l’ocupació en el marc de les polítiques de desenvolupament econòmic, es 
relacionen amb set subprogrames pressupostaris que concentren setanta milions nou-
cents mil euros en el pressupost que portem a la seva consideració. Aquest àmbit 
d’actuació considera les diverses dimensions de les polítiques de desenvolupament 
econòmic, des del comerç urbà, fins els mercats, el mercat del treball, el teixit 
productiu, a més de la promoció i gestió turística. La política pressupostària més 
voluminosa que concreta la meitat de recursos destinats en aquest objectiu estratègic 
és el foment de l’ocupació, amb trenta-set milions nou-cents mil euros, que engloba el 
programa complementari de foment de l’ocupació local, dotat amb gairebé trenta 
milions, fet que demostra la importància que se li atorga a la subratllada d’aquest 
programa estratègic i amb el nom de “Connectem els ciutadans amb les oportunitats 
de futur”, que concreta una clara aposta al territori com un element de gestió de 
riquesa i creació de llocs de treball, potenciant la qualitat i l’impacte dels plans locals 
d’ocupació i, alhora, per posar els recursos que gestiona la corporació al servei de 
l’ocupació de col·lectius més vulnerables mitjançant les clàusules socials que hem 
anat incorporant als diferents concursos. 
 
D’altra banda, en aquest àmbit cal destacar la importància d’aprofitar els recursos del 
nostre territori i la seva riquesa i diversitat com a element de desenvolupament. Per 
aquest raó, des d’una vessant tranversal, s’impulsa un pla estratègic que connecta els 
espais naturals amb el benestar de les persones mitjançant projectes innovadors, com 
l’obertura de camins i senders de la demarcació a través de l’estratègia de desplegar 
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les vies blaves de Barcelona. Cal esmentar el nou projecte estratègic generat, també, 
a partir de l’àmbit d’urbanisme, “Connectem amb el turisme sostenible i responsable, 
Biosphere”, que pretén facilitar un procés d’alineament del conjunt d’empreses i 
serveis turístics de les comarques de Barcelona, per tal de promoure-les com una 
destinació turística sostenible i responsable. 
 
I, finalment, per impulsar l’assoliment d’aquest objectiu estratègic, la corporació ha 
aprovat el programa complementari per a la modernització de polígons, dotat amb 
trenta milions d’euros, amb dues convocatòries. La finalitat del programa és millorar la 
qualitat i competitivitat del polígons de la demarcació a través d’inversions d’impacte, 
adreçades a transformar i incrementat la competitivitat de les empreses i generar 
ocupació. 
 
Promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés és el tercer 
objectiu estratègic del Pla d’actuació que es va aprovar en el seu moment. Es 
desplega en onze línies d’actuació relacionades amb deu subprogrames que 
consignen cent-seixanta cinc milions tres-centes mil euros del pressupost. Les 
matèries que desenvolupen fan referència a les pròpies de cultura, educació i esport. 
Les polítiques de despesa amb més consignació pressupostària fan referència a la 
cultura, vuitanta-un milions dos-cents mil euros, incorpora biblioteques, arxius i 
museus aquesta partida, l'educació amb seixanta-set milions i l’esport amb setze 
milions quatre-cents mil euros.  
 
En aquest àmbit considerem especialment rellevants quatre projectes estratègics, dos 
d’ells incorporats en la versió actualitzada del PAM que vàrem aprovar en Junta de 
Govern el mes d’abril de 2017. “Connectem la tecnologia amb les persones”, 
desenvolupant projectes que posicionin la biblioteca com a laboratori de creació i 
experimentació multidisciplinari, el que coneixem per Bibliolab; “Connectem la població 
amb la pràctica esportiva” per incidir en la vessant saludable, educador i integrador, 
fonamentat en els hàbits saludables, l’educació i la integració de la població mitjançant 
la dinamització de l’esport als municipis; “Connectem la ciutadania amb la cultura”, 
promovent la universalització de l’accés a la cultura mitjançant una estratègia integral 
per atraure nous públics, fidelitzant-los i fonamentant la seva participació activa en la 
vida cultural; i “Connectem les persones amb el seu temps educatiu” amb l’objectiu de 
construir projectes educatius locals que connectin els centres educatius, les entitats i 
els recursos de l’entorn per la millora del teixit educatiu, d’acord amb el model educatiu 
a temps complert que es recull, també, en les agendes locals com a objectiu de 
desenvolupament sostenible.  
 
Quart l’objectiu estratègic del Pla d’actuació és fomentar les polítiques socials 
orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats que desplega quinze línies 
d’actuació i set programes pressupostaris. Concretament, hi destinem cent-un milions 
d’euros per a realitzacions realitzades amb els serveis de promoció socials, vuitanta-
sis milions amb cent mil euros a les polítiques de salut pública i onze milions dos-cents 
mil euros a les de consum.  
 
En un altre ordre de coses, el projecte “Connectem la ciutadania amb l’educació i la 
cultura i la cohesió social” com a pilars bàsics de l’estat del benestar, es vincula amb 
aquest objectiu per tal d’impulsar un pla de xoc contra la pobresa, intervenir en serveis 
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i equipaments culturals i educatius com a eixos vertebradors de la cohesió social, en el 
coneixement personal i en la participació ciutadanes. Emmarcades en el desplegament 
d’aquest pla contra la pobresa, destaquem com actuacions previstes i inclusives les 
realitzades pels Serveis d’intermediació en deutes de l’habitatge, impulsat amb 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments, Consells 
comarcals i col·legis d’advocats, amb l’objectiu que el ciutadà tingui una actuació 
propera, especialitzada i personalitzada davant els projectes i problemes 
d’endeutament hipotecar i de lloguer. Ja arriba a tot el territori de la demarcació, amb 
quaranta punts d’atenció municipals i han atès, des de l’any 2012, cinc-mil tres-centes 
trenta-nou famílies, de les quals, més d’un 62% han resultat efectives i amb un acord 
definitivament favorable. 
 
Les auditories d’intervenció en l’habitatge en situació de pobresa energètica 
impulsades, conjuntament, des dels àmbits de Benestar Social, Medi Ambient i 
Habitatge, permeten donar suport als ajuntaments per engegar accions preventives 
davant la pobresa energètica, millorant l’eficiència energètica, reduint la despesa en 
subministraments bàsics i capacitant les persones i les famílies afectades. 
 
Finalment, en aquest projecte estratègic, cal esmentar la targeta moneder i l’impacte 
que tenen aquestes targetes en el territori. Estan adreçades a persones que estan en 
situació de vulnerabilitat social i per a que aquestes puguin comprar aliments i altres 
productes de necessitat bàsica. Actualment hi ha cinquanta-sis municipis adherits i 
cinc-mil cent setanta-cinc targetes atorgades. Els municipis han comptat pel 2017 amb 
onze milions d’euros per a la prestació de serveis socials, quinze milions d’euros més 
per al programa complementari per la cobertura de necessitats socials bàsiques, el 
reforç dels equips professionals, l’atenció a situacions urgents, el suport a la garantia 
de prestació de serveis d’atenció domiciliària i el transport adaptat i les activitats 
socioeducatives i de lleure infantil. 
 
Estretament vinculat amb aquest objectiu estratègic també s’impulsa el projecte 
estratègic “Connectem la població amb la teleassistència”, que pretén assegurar que 
tothom pugui viure a casa seva amb condicions d’autonomia, benestar i seguretat.  
 
Com saben, una de les singularitats d’aquest Pla d’actuació de mandat és incorporar 
també un objectiu estratègic orientat a la millora i la modernització de l’administració 
corporativa, que és un element que ens sembla especialment rellevant a la llum de la 
normativa que s’ha anat aprovant els últims mesos. La importància que ha adquirit 
l’administració electrònica, la necessitat d’acompanyar aquesta modernització amb una 
clara aposta que la Diputació fa pel factor humà de les persones de la Diputació. Per 
aquestes raons volem consolidar una administració pública transparent, professional i 
al servei dels governs locals i de la ciutadania, amb una aportació de vint-i-dues línies 
d’actuació amb setze subprogrames que tenen un pressupost de cent trenta-cinc 
milions nou-cents vint mil euros del pressupost que portem a l’aprovació. Les 
polítiques de despesa especialment vinculades a aquest objectiu estratègic són les 
referides a serveis generals, recursos humans, logística, seguretat i comunicació que 
tenen una partida de setanta-nou milions d’euros; a la gestió de patrimoni, amb vint-i-
tres milions; i el suport a la gestió dels òrgans de govern, amb divuit milions vuit-cents 
mil euros; àmbits transversals mitjançant els quals s’han de canalitzar els processos 
de millora continuada del bon govern que és singularitzen amb un projecte estratègic 
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per connectar el món local amb la transparència, el bon govern, la innovació 
democràtica i l’accés a la informació. 

 
Finalment, el Pla d’actuació recull un sisè objectiu estratègic que aposta per una 
administració que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera. Per porta-ho 
a terme, la Diputació impulsa vint-i-tres línies estratègiques vinculades a deu 
subprogrames que consignen cent vint-i-nou milions dos-cents mil euros. Les 
actuacions relacionades amb aquest objectiu s’emmarquen en l’acció de la Diputació 
de Barcelona envers els ens locals de la demarcació, des de diferents vessants, el 
suport en sistemes i tecnologies de la comunicació, el Pla Xarxa de Governs Locals, el 
suport al finançament i la solvència econòmica i l’assistència integral als governs 
locals. 
 
Les polítiques de despesa que més pes tenen en aquest pressupost 2018 són les 
transferències a entitats locals territorials, amb el 41’39% del pressupost; el suport als 
serveis generals, 27’89%; i les de la societat de la informació, amb el 24’23%. Dos 
projectes estratègics resten estretament vinculats a aquest objectiu, el primer, més 
concret, aposta per connectar la tecnologia amb les persones, desplegant projectes de 
societat intel·ligent a tots els municipis per garantir la modernització administrativa, la 
igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics i el reequilibri territorial. Un dels 
reptes estratègics plantejats passa, justament, per la configuració d’una regió 
intel·ligent a la demarcació de Barcelona. I el segon, més ampli, és el de “Connectem 
el procés de construcció nacional” per deixar clar que, des de l’Equip de Govern de la 
Diputació, estarem al servei dels interessos de Catalunya fent allò que millor sabem 
fer, que és apostar perquè els nostres governs locals tinguin garanties d’autonomia i 
de suficiència financera, en col·laboració amb les institucions de Catalunya. 
 
En síntesi i per acabar, aquest pressupost ens permet continuar impulsant l’acció de 
govern per assolir els reptes objectius que ens vam plantejar al moment d’aprovar el 
Pla d’actuació del mandat i totes i cada una de les seves propostes estratègiques que, 
esperem, que aquest pressupost ajudi a que es complementin ja en un percentatge 
molt important, ja què és el penúltim any d’aquest mandat que planteja 2016-2019 al 
Pla d’actuació amb el nom de “Connectem”.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Sabem que és difícil 
demanar-li un esforç de síntesi perquè aprovem un pressupost molt important, 
evidentment, i sempre sabem que s’allarguen les explicacions, però li agraïm aquest 
esforç.  
 
I, tot seguit, dona la paraula al portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, qui 
diu: Nosaltres hem presentat un seguit d’esmenes a aquest Dictamen en base al ROM 
de la Diputació, al reglament d’organització, i ho fem perquè no existeix una informació 
clara i accessible i de forma oficial que agrupi la informació, que és dispersa, i que 
estableix què rep cada ajuntament en l’exercici pressupostari. 
 
Nosaltres hem presentat una disposició addicional primera en la qual demanem que 
els crèdits reconeguts, les peticions que hagin fet les corporacions i les denegacions 
estiguin a l’abast de tots els ciutadans i puguin consultar-ho i pugui saber, el ciutadà 
que és, en definitiva, qui rep el benefici de la subvenció o de l’ajut o col·laboració que 
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puguem fer als ajuntaments, sàpiga en el seu municipi, en el seu ajuntament, a la seva 
ciutat què li ha donat la Diputació, què li ha denegat o què ha fet o deixat de fer. Hem 
fet també una esmena segona de la base d’execució del pressupost perquè, de forma 
mensual, hi hagi una relació detallada dels crèdits reconeguts i liquidats a les 
corporacions. Una tercera esmena, d’addicció, perquè no es pugui tramitar cap crèdit 
de despesa relativa... de gastos relativos sin que se haya aprobado el Pla de projectes 
de comunicació i s’hagi publicat en el BOPB, és a dir, transparència. Una quarta 
esmena, també, atenent les circumstàncies econòmiques que viu la societat catalana, 
sol·licitant una reducció de cinc milions d’euros a les aportacions que es realitzen a la 
corporació XAL. Una cinquena en què demanem una reducció de nou milions de la 
partida 4455.9450 per distribuir com el Govern de la corporació consideri més oportú i 
que aquests nou milions es transfereixin a la partida “Transferències a ajuntaments pel 
funcionament i escolarització d’escoles bressol”, xifrada en el projecte de pressupostos 
amb vint-i-quatre milions. Una sisena esmena sobre les transferències a l’Oficina de 
Suport a Iniciativa Cultural, de competència de la Generalitat. I una setena, que està 
relacionada, sobre la transferència a l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, de 
supressió dels quatre-cents mil euros assignats i consignats a l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona. L’esmena número vuit, sobre la transferència a 
la Generalitat de Catalunya, que lliga amb la sis en l’aspecte que la reducció de la 
partida sigui de tres milions d’euros. Una novena esmena, d’addició a la nova 
disposició addicional, ja que no sembla raonable que la Diputació de Barcelona 
mantingui la condició de prestamista a curt plaç amb la Generalitat de Catalunya, ja 
que hauríem de dedicar tots els nostres esforços i diners als ajuntaments. Una desena 
esmena d’addicció, també, perquè els dictàmens de propostes de modificació siguin 
elevats al plenari i portin adjunts els documents que pengen a l’entorn ofimàtic, és a 
dir, transparència una vegada més. Una onzena esmena en què demanem que els 
decrets de modificació de pressupost aprovats per la Presidència o informats al 
plenari, portin adjunts els documents dels informes justificatius dels diferents Serveis 
de la Diputació, és a dir, que no solament els informi Hisenda, sinó que cada 
departament informi de les modificacions de pressupost. Això s’ha començat a fer, 
però encara no és públic i la ciutadania no en té coneixement. Una esmena número 
dotze que és supressió de la subvenció de trenta mil euros a favor d’Acció Cultural del 
País Valencià. I una tretzena de supressió de la subvenció de vint-i-cinc mil euros a la 
Fundació Escola Valenciana. L’esmena número catorze és supressió de la subvenció 
de vint mil euros a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu. La quinzena, per clara 
discriminació respecte a la Federació de Municipis de Catalunya, proposem la 
supressió de la subvenció de cent trenta mil euros a favor de la Fundació Aula Alts 
Estudis d’Electes, jo afegiria aquí que, en qualsevol cas, la Federació de Municipis 
tingues el mateix tractament. I l’esmena número setze, que tenint en compte la 
naturalesa política contrària a l’ordenament estatutari i constitucional de l’Associació 
de Municipis per la Independència i d’Òmnium Cultural, es procedeixi a no pagar les 
quotes de soci institucional d’aquestes associacions, cas que la Diputació sigui 
membre institucional i, així mateix, no s’adjudiquin contractes ni es concedeixin 
subvencions de cap tipus. 
 
Aquestes són les esmenes que nosaltres hem presentat al Dictamen i ens han de dir si 
n’accepten alguna, totes o cap i que formaran part de la presentació que farem en 
acabar, com un Grup més, del posicionament al pressupost.  
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Interns, Processos i Societat de la Informació, senyor García 
Cañizares (CiU), qui diu: Presidenta. Intentaré no ser tan pesat com abans, però es fa 
complicat perquè són moltes esmenes. D’entrada dir-li que agafem com a suggeriment 
dues per seguir treballant conjuntament, però que totes tenen explicació i, per tant, no 
incorporem cap de les esmenes que ens han proposat, a part d’aquestes en què 
seguim treballant, però no les deixem d’atendre perquè, a partir d’ara, amb les 
explicacions que els hi donaré, crec que quedarà prou palès quin és el motiu de cada 
una de les accions que vostès esmenen. 
 
Al fil del que deia vostè, a les peticions d’informació presentades, que és abans de les 
esmenes pel seu Grup, han estat contestades amb anterioritat al plenari i entenem que 
li hem passat, li hem lliurat una informació molt exhaustiva que abasta 1300 folis. 
Entenem que és complicat de fer aquesta revisió i, per tant, aprofito també per oferir-
nos a qualsevol aclariment de tota aquesta informació que l’hem anat passant. 
 
Val la pena dir que no és cert que es tractin, com deien vostès o que deia vostè a la 
seva intervenció, les qüestions d’una manera dispersa i no accessible, jo crec que és 
ben al contrari. En conjunt, parlava dels ajuts, del conjunt d’ajuts i subvencions 
concedits per la Diputació de Barcelona i els justificants, amb inclusió dels 
corresponents, també, del Pla Xarxa de Governs Locals, estan publicats al Portal de la 
Transparència de la Diputació, de forma que estan a disposició tant dels membres 
d’aquest plenari, com dels ciutadans en general. Aquest canal directe d’informació es 
reforça, també, amb el fet que totes aquestes subvencions concedides per la Diputació 
es publiquen al BOPB, a més, insisteixo, del Portal de la Transparència, que és una 
eina a l’abast de tots els ciutadans. 
 
Ateses aquestes consideracions prèvies a l’esmena primera que feia el senyor Riera, 
passo a repassar esmena per esmena de la manera més breu possible. 
 
El que feia de la disposició addicional primera, els ajuts i subvencions atorgats a 
entitats locals ja es publiquen trimestralment en el Portal de la Transparència de la 
Diputació, considerant-se, d’una banda, els concedits amb crèdits reconeguts i, d’una 
altra banda, els justificats i liquidats. Cal recordar, en aquest sentit, que la forma i 
contingut de la publicitat realitzada es fa per la via del Portal i té un règim específic, 
aliè a les bases d’execució del pressupost. 
 
No podem compartir amb vostès, el sentit de que les peticions que realitzen els 
ajuntaments, no sempre, diuen en les seves propostes, són aprovades mitjançant un 
acte públic dels ajuntaments. Entenem que qualsevol petició que arriba a la Diputació 
va signada per l’alcalde o alcaldessa o per la persona en què ha delegat i, per tant, 
quin és l’òrgan de govern o de quina manera s’aprova entra dins de les competències 
locals. Nosaltres demanem que el responsable màxim de l’ajuntament ens faci arribar 
aquests acords, sense preguntar específicament a través de quin acord s’han fet 
perquè cada ajuntament té la seva pròpia organització. Entenem, per tant, que amb el 
que deia d’aquesta disposició addicional que es pretén des d’aquesta esmena o 
disposició és incidir en la llibertat de l’autonomia local i, per tant, no ha de ser la 
Diputació qui faci normativa perquè els ajuntaments s’organitzin interiorment de quina 
manera aproven les propostes que fa la Diputació. 
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Igualment, les delegacions que faci la Diputació als ens locals, diu que han de ser 
publicades de forma detallada i trimestral en format Excel, de forma accessible a tots 
els ciutadans. Pel que fa a les denegacions i peticions formulades pels ens locals, 
assenyalar que des de la convocatòria del Catàleg de serveis de 2013, les 
desestimades i els ajuts econòmics canalitzats a través d’aquest instrument, així com 
el motiu de denegació, es publiquen al BOPB. Aquest mateix principi s’aplica a les 
resolucions dels programes complementaris de Xarxa gestionats sota el criteri de 
concurrència competitiva. 
 
L’esmena segona ens demana que, de forma mensual, es faci una relació detallada 
dels crèdits reconeguts i liquidats per les corporacions locals. Previ a aquesta esmena 
d’addicció, el Grup del PP el que pretén és establir l’obligació que la Intervenció 
General faci o doni compte mensualment de la relació detallada dels crèdits 
reconeguts i liquidats per les corporacions locals; el que considerem innecessari a la 
vista dels diferents mecanismes de publicitat que ja hem exposat abans, des del BOPB 
fins al Portal de la Transparència. De fet, el Portal de la Transparència conté un 
apartat específic en què es publiquen els ajuts i subvencions a entitats locals distingits 
entre aquells concrets de crèdits concebuts i crèdits justificats. Per tant, és la pròpia 
Intervenció General qui elabora aquesta informació agregada amb caràcter trimestral i, 
per tant, a partir de la informació de la Intervenció General es publiquen aquestes 
dades. 
 
Pel que fa a l’esmena tercera, que diu que no es podrà tramitar cap crèdit de despesa 
relatiu a campanyes de publicitat i campanyes de difusió, en tant no s’hagi aprovat el 
Pla de projectes i comunicacions i s’hagi publicat al BOPB i en la web de la corporació. 
Miri, la naturalesa de les necessitats de la comunicació institucional en l’àmbit 
publicitari fan tot el possible per la previsió del treball abans d’iniciar l’exercici, però el 
Gabinet de Premsa i Comunicació té cura del control econòmic del pressupost 
assignat per la Diputació, però és força difícil i no correspon que als principis de 
l’exercici es puguin saber quines seran les actuacions, quines seran les publicitats i 
quins seran els costos de cadascuna de les campanyes institucionals que pugui 
plantejar la Diputació de Barcelona durant l’exercici. Per tant, sí que tenen partida, 
però no es pot fer aquesta prèvia que vostès amb aquesta esmena pretenen. 
 
Quant a l’esmena quatre diuen, tradueixo del castellà directament, si dic alguna cosa 
malament..., atenent les circumstàncies econòmiques que viu la societat catalana, 
sol·licitem la reducció de cinc milions a les aportacions que la corporació fa a la XAL. 
Reduir cinc milions d’euros a la XAL suposa reduir un 22% de l’aportació que es fa a la 
XAL. Cal entendre tres coses perquè són imprescindibles, que la XAL no dona 
subvencions als municipis, sinó que el que fa és ajudar a les televisions i les ràdios 
locals. Això en aquest 2017 ha suposat un 38% del pressupost i dels seus productes, 
per tant, d’aquest pressupost que pretenen reduir estaríem fent una reducció del 38% 
a les aportacions que fem a les emissores municipals de cada un dels municipis de la 
demarcació. A més, això comporta, aquesta acció, que hi ha noranta-cinc 
professionals en aquestes emissores locals que també es beneficien d’aquesta 
aportació, la qual cosa vol dir que també estem fomentant l’ocupació a nivell de la 
demarcació. 
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Per altra banda, no podem reduir tampoc els recursos humans de la XAL perquè, si 
recorden, fa poc temps que es va fer un pla de viabilitat, es van fer uns 
acomiadaments i es va reformar tot el que era el funcionament de la XAL, amb la qual 
cosa, qualsevol reducció en la partida econòmica suposaria que allò que es va acordar 
en el seu moment i que es va organitzar quedaria poc o mal finançat. 
 
Val la pena, també, dir-li que, en el conjunt de les actuacions de la XAL, estem parlant, 
entre ajuntaments i la pròpia activitat, d’uns mil llocs de treball, amb la qual cosa també 
estaríem fent un flac favor a l’ocupació en els mitjans de comunicació si féssim 
aquesta reducció. 
 
I l’altra part del pressupost que ens quedaria, que és un 25% del pressupost, és a dir, 
de manteniment i subministraments de la pròpia activitat del conjunt de la XAL, 
difícilment seria reduïble en aquesta quantia que vostès demanen. 
 
Quant a l’esmena cinquena, ens diuen que atenent les circumstàncies econòmiques 
caldria reduir nou milions d’euros en una partida que és gairebé impossible. Entre ells 
parlen vostès de les escoles bressol, amb vint-i-quatre milions d’euros, les partides de 
treballs realitzats per altres empreses, que són aquestes que vostès volen que reduïm, 
són essencialment municipalistes. Dels quaranta-quatre milions i mig d’euros que té 
aquesta partida, la part més significativa són operatives vinculades a serveis que es 
presten als ajuntaments (subvencions en espècie per Catàleg de serveis, 
teleassistència, Vies Blaves...) i, per tant, és fa força difícil fer aquesta reducció perquè 
tampoc tindria capacitat la Diputació de Barcelona per donar serveis que s’estan 
donant a través d’aquestes empreses. Una altra part d’aquesta partida que vostès 
proposen rebaixar suporta els serveis de neteja, seguretat i informàtics de la Diputació 
i que, per tant, es fa bastant difícil, o gairebé impossible, fer la reducció que proposen. 
 
A la sisena, sobre transferències de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
demanen suspendre cinc-cents vuitanta mil euros assignats a la Gerència de Cultura. 
Es fa complicat. Una de les coses que s’han fet als últims temps és arribar a uns 
acords amb la Generalitat de Catalunya i amb les tres diputacions del país. Amb quina 
voluntat? Amb la voluntat de posar en marxa un programa, que ja es va posar al 
mandat anterior, que es diu “Programa.cat”. Aquest programa, com els hi deia, està 
treballat conjuntament amb el Departament de Cultura, les diputacions del país i 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs; però el que té de bo aquesta aportació no és aquest 
acord, entre altres, sinó el fet que les arts escèniques, especialment, poden arribar a 
tots i cada un dels teatres de la demarcació, amb la qual cosa estem afavorint els 
ciutadans i ciutadanes que poden anar a veure arts escèniques als seus municipis 
sense haver de fer viatges que, de vegades, són impossibles, per arribar a llocs com la 
ciutat de Barcelona, que sí té oferta teatral. Amb aquest sistema arribem a molts més 
espectadors i, per tant, aquest acord pretén i té la voluntat de que els ciutadans de la 
demarcació puguin consumir cultura als seus municipis.  
 
Quant a l’esmena setena, demana que traiem quatre-cents mil euros assignats a 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural i consignar-los a Patrimoni cultural. L’Agència 
Catalana de Patrimoni Cultural té una missió de gestionar en relació amb el medi urbà 
i natural, per tant, difícilment, des de que vam arribar a l’acord de fomentar i treballar 
conjuntament el conjunt monumental d’Olèrdola, tenim l’obligació; perquè la Diputació 
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havia estat el propietari d’aquest conjunt monumental des de l’any 1963. En el moment 
que es proposa una reforma i es proposa recuperar o millorar el patrimoni cultural i 
històric de la província, seria estrany que la Diputació no fes aquesta aportació i no 
poguéssim treballar conjuntament amb l’Administració de la Generalitat, sobre un 
patrimoni que havia estat propietat de la Diputació durant molts anys.  
 
L’esmena vuitena, que ens demana que fem una reducció de la partida de 
transferència a la Generalitat de tres milions d’euros. A banda de les aportacions 
comentades, que els hi deia abans, l’ajuda es vincula a traspassos no a estranys, sinó 
a traspassos de centres que, en molts casos, han estat de la Diputació, com el Centre 
d’Assistència Emili Mira o l’Escola de viticultura. No és una aportació extraordinària ni 
estranya sinó una aportació que la Diputació té l’obligació de fer, perquè està lligat 
amb antics espais que la Diputació gestionava. I una altra de les aportacions que fem 
en aquesta partida, que ens pertoca, entenem, per cohesió social, és l’aportació a un 
consorci del qual formem part, que és el Consorci de la Mina. Per tant, aquestes 
ajudes, així com les que fem a universitats catalanes, val la pena mantenir-les per 
intentar, també, que hi hagi formació i que les universitats catalanes col·laborin en 
moltes de les activitats que la Diputació porta a terme.  
 
I vaig acabant, a la novena fa una esmena, també, dels Plans extraordinaris 
d’assistència financera local que hem anat fent al llarg dels últims anys. Els hi he 
repetit en moltes ocasions en aquest plenari però ho torno a repetir: Els programes 
que fem d’aportació a la Generalitat no li fem a la Generalitat, li fem als municipis. 
Estem parlant d’una acció de tresoreria que fa que els municipis cobrin anticipadament 
allò que la Generalitat cobraria o pagaria més tard. Val la pena dir que, després de 
l’experiència, el que es demostra és que sempre hem recuperat de l’Administració de 
la Generalitat quan hem pagat aquests diners que la Diputació havia avançat als 
municipis; per tant, no és una aportació a la Generalitat sinó una actuació de 
tresoreria, que ha anat funcionant d’una manera clara i que no ens ha donat cap mena 
de problema. 
 
Quant a les esmenes deu i onze, els hi faig una sola resposta conjunta. No es 
consideren Bases d’execució el que s’hagi d’incloure el contingut dels expedients 
administratius. En qualsevol cas, atenent la seva demanda, com deia abans, que hi 
havia dues esmenes que els hi acceptaríem o que treballem conjuntament, a part de la 
seva demanda, es donaran indicacions, en aquest sentit, perquè es pugui disposar 
dels informes-propostes de les diferents gerències i direcció general de serveis, 
juntament amb la proposta de modificacions pressupostàries que cadascun proposi. 
I ara sí, vaig acabant, amb les de supressió, l’esmena dotze, que ens demana que 
traiem una aportació a Acció Cultural del País Valencià. No és a Acció Cultural del 
País Valencià sinó a la feina que fa Acció Cultural del País Valencià en defensa de la 
cultura catalana i de l’idioma català; i que ho fa tant en el País Valencià com a 
Catalunya, perquè té llaços amb diversos espais catalans. I que, per tant, aquesta 
aportació el que pretén és tenir una relació cultural i lingüística amb els veïns i en 
qualsevol moment podem, també, aportar diners a accions que puguin fer des de llocs 
d’idioma de llengua catalana com les Illes Balears. 
 
Quant a la de Fundació Escola Valenciana també es el mateix. Al País Valencià es fa 
molta activitat de l’escola valenciana però el que fa la Diputació és aportar diners amb 
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un programa que es diu “El País Valencià a Barcelona” i, per tant, és una acció que es 
fa amb l’escola catalana i té, com a finalitat, potenciar la realitat cultural, mediambiental 
i sòcio-política del País Valencià a Barcelona. Per tant, l’activitat es faria dintre del 
territori de Barcelona.  
 
La catorze ens diu que no fem l’aportació a la Universitat Catalana d’Estiu. 
Evidentment és una necessitat que la Diputació participi d’aquestes escoles, 
d’aquestes universitats d’estiu, sobretot perquè ajuda els ciutadans de la demarcació a 
formar-se i a formar-se i a ser crítics dins del territori català i, per tant, no és només la 
Diputació qui aporta diners sinó també altres universitats, i això considerem que és 
imprescindible. Ho fan entitats tan importants com la Generalitat, les quatre 
diputacions, l’Ajuntament de Mataró, el de Girona, el de Vilaseca, el Govern d’Andorra, 
el Consell General de Pirineus Orientals, el Consell General de Languedoc, 
l’Ajuntament de Prades, L’institut d’Estudis Catalans..., per tant, som un mes perquè la 
universitat d’estiu funcioni i creiem que és important per als ciutadans del país. 
 
El quinzè ens parla de les aportacions que la Diputació fa a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis. En aquesta parlem de quotes de socis. Les 
quotes de socis són les que són i així és com s’ha acordat amb les entitats 
municipalistes, en el seu moment.  
 
I, per altra banda, l’Aula dels Estudis Electes és una peça fonamental en la formació 
dels electes de la demarcació i, per tant, entenem que s’ha de desvincular de les altres 
propostes que feia i creiem que és imprescindible que estigui finançada, tant aquesta 
com la càtedra Enric Prat de la Riba que, de fet, tenen un alt interès dins 
d’especialment els electes de la demarcació. 
 
I, finalment, i ja acabo, la setzena és que volen que suspenguem una partida que no 
existeix. Per tant, si no existeix una partida pressupostària difícilment la podem treure 
del pressupost. Li dic, li acceptem; però li acceptem perquè la partida pressupostària 
d’aportació  a Òmnium Cultural i a l’Associació de Municipis per la Independència no la 
trobarà al pressupost.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), demana el posicionament dels Grups en relació 
amb aquest punt, donant la paraula, en primer lloc, al president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: En primer lloc, voldríem posar de manifest la nostra 
sorpresa perquè aquest punt d’aprovació inicial dels pressupostos de 2018, amb l’estat 
de les despeses i els ingressos, les bases d’execució, l’informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com 
el Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts per al 2018 es faci en un 
Ple ordinari i no pas en un Ple extraordinari. Igualment, entenem que el procés 
d’elaboració del pressupost, que és complex, no s’ha donat en temps per afavorir la 
participació dels Grups de l’oposició.  
 
Pel que fa a pròpiament al pressupost, voldríem fer algunes consideracions. Al nostre 
entendre, no s’ha fet un anàlisi acurada de la participació de la Diputació als diferents 
organismes autònoms, fundacions, consorcis i entitats participades. És quelcom que fa 
temps que demanem i que creiem que el Govern no ha fet. Moltes de les coses que 
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fan aquests ens les podria fer la mateixa Diputació. Encara avui trobem una gran 
descoordinació entre l’acció dels diferents organismes.  
 
Cal remarcar l’accent social d’aquests pressupostos, en un moment en què es parla de 
crisi econòmica superada només pels integrants de l’IBEX 35, no pas pels ciutadans 
en risc d’exclusió social.  
 
Creiem que els pressupostos s’han d’adequar a la realitat, el subprograma de suport 
als òrgans de govern i el dels càrrecs eventuals, també anomenats de confiança.  
 
La Diputació aposta pel turisme, i està bé, però cal una reflexió del model turístic que 
estem afavorint. Sempre hem defensat la cultura i també ho farem avui. El nostre 
poble asfixiat econòmicament i mediàticament només sobreviurà si culturalment és 
fort. La cultura a la Diputació de Barcelona encara ha de ser més forta. 
 
Les modificacions de crèdit han desvirtuat el pressupost 2017 i molt ens temem que 
passi el mateix en aquest 2018.  
 
Fa dos anys que demanem a aquesta mateixa sala una perspectiva transversal de 
gènere en tots els àmbits d’actuació de la Diputació. No la veiem o no la sabem veure 
a les partides pressupostàries d’aquesta proposta. 
 
Es va millorant en la fiscalització de les subvencions, però creiem que encara tenen, 
tenim, un llarg camí a fer. 
 
Pel que fa al tema laboral, vostès presenten un pressupost que diuen que resoldrà la 
majoria dels reptes laborals dels treballadors i treballadores d’aquesta casa. Diuen 
això però tenen tots els sindicats en peu de guerra, i la manifestació, a les portes de la 
Diputació, d’avui mateix n’és una bona mostra.  
 
Fa un any ens demanaven, i vostès es declaraven incapaços de conèixer quins eren 
els diners que es destinaven a cada municipi. Tenim un Portal de Transparència. Les 
diferències, llavors, entre municipis similars eren eloqüents i continuen sent-ho. No 
hem avançat en criteris d’equitat, al nostre entendre, en els diferents grups del SIEM. 
Avui vostès, avui mateix, tenen esmenes damunt de la taula, que acabem de sentir, en 
el mateix sentit, perquè aquesta informació no hi és.  
 
Creiem que s’ha d’avançar en equitat redistributiva, en reforçament del sector públic. 
Creiem que s’ha d’avançar amb més convicció en la municipalització de serveis 
públics. Creiem que han de dotar de més diners la lluita contra l’amiant. Creiem que 
han de dotar de més diners l’adquisició d’habitatge públic. Pensem que s’han fet 
actuacions per lluitar contra la pobresa energètica, però encara hi ha un llarg camí a 
fer.  
 
Evidentment, aquest pressupost té coses positives, faltaria més. El Pla de carreteres 
amb el desenvolupament de la fibra òptica ens agrada especialment. Avanç en el 
desenvolupament dels diferents plans d’ocupació, per a no cronificar la precarietat; i 
això està bé. 
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Pensem que cal reforçar la recerca i la innovació. 
 
L’any passat parlàvem del reforçament de l’autosuficiència i de l’empoderament dels 
municipis, i ho continuem fent. També parlàvem que a la demarcació hi ha més rius 
que no pas únicament els englobats al projecte “Vies Blaves”. Són rius que necessiten 
respostes i actuacions programades.  
 
No concordem en absolut amb la privatització de l’educació i de programes com el 
d’Escola 21; vostès ho saben.  
 
En esports creiem haver estat coherents defensant més esport popular i menys 
esdeveniments internacionals, de suposat prestigi, que s’enduen molts recursos 
potencialment destinables a altres accions.  
 
Hem millorat, com dèiem, en pobresa energètica, però sembla que aquest Govern no 
es creu la seva política d’habitatge. Té grans professionals que saben quin és el camí 
que cal seguir, però no els doten de prou recursos. Ho hem denunciat públicament en 
repetides ocasions. El pressupost 2017 ha deixat molts ajuntaments sense recursos 
per qüestions que nosaltres creiem estructurals, sobre allò que ha de fer la Diputació. 
Mentre moltes partides quedaven amb diners disponibles es denegaven recursos per 
manca de crèdit. O es reformula el Catàleg de serveis, què s’ha de fer o què no han de 
fer amb les modificacions de crèdit adients. Per cert, només l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, a la Comissió Informativa i de Seguiment corresponent, és l’única que ha 
plantejat les novetats que apareixeran al Catàleg 2018. 
 
Mirin, aquesta Diputació tan sanejada ha deixat sense atendre demandes sobre la 
valoració de la gestió ambiental, sobre el canvi climàtic, sobre educació i sobre 
promoció ambiental. Aquesta Diputació tan rica ha desestimat sol·licituds d’actuacions 
presentades a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. Per acabar, 
aquesta Diputació amb tants recursos, només ha pogut adquirir dos habitatges, dos 
habitatges a tota la demarcació pel dret de tempteig i retracte. Aquesta Diputació amb 
tants diners ha desestimat peticions per falta de crèdit per a projectes de plans 
directors de la xarxa de clavegueram i d’enllumenat.  
 
El nostre posicionament serà contrari a l’aprovació del pressupost i del Pla 
estratègic que l’acompanya.  
 
La Presidència dona la paraula, seguidament, al portaveu del Grup Partit Popular, 
senyor Riera, qui diu: Bé, nosaltres avui creiem que el pressupost que presenta el 
Govern de la Diputació hauria de servir per donar serveis als tres-cents onze municipis 
de la demarcació de Barcelona. El Partit Popular ha participat en forma activa en 
l’elaboració dels pressupostos d’aquesta casa en mandats anteriors, sabem el que és 
fer pressupostos. Vostès, avui, ens presenten una proposta que s’allunya, al nostre 
entendre, i força, del que ens agradaria que fos el pressupost per l’any 2018 i no recull 
la voluntat d’oferir serveis a tots, repeteixo, a tots els municipis de la província de 
Barcelona. Tanmateix, creiem que la transparència hauria de ser un pilar d’aquests 
pressupostos, i més en un moment en què els ciutadans reclamen a les 
administracions públiques un esforç per mostrar com invertim els diners de tots. Uns 
ciutadans que volen que els polítics rendim comptes i expliquem amb tot detall la 
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nostra gestió i, en especial, les inversions que es realitzen al territori. Són ja diverses 
les ocasions en que el nostre Grup ha sol·licitat informació a l’equip de Govern i 
algunes peticions encara estan pendents de resposta; algunes ens han arribat, van 
arribar ahir o aquest matí. Creiem que, també, avui, amb la presentació i aprovació 
d’aquests pressupostos perden l’oportunitat de mostrar-se com una institució oberta, 
accessible i transparent, que no té res a amagar o que està al servei de milions de 
persones. 
 
La Diputació de Barcelona ha de ser un referent i, per tant, des del Grup Popular 
exigim que tota la informació econòmica sigui plenament accessible per a tothom. 
Volem que els ciutadans puguin consultar en quins municipis s’inverteix la quantitat de 
les inversions, els projectes que es financen, els programes que es concedeixen, els 
que es rebutgen, les peticions dels ajuntaments acceptades i les denegades, i tot allò 
que té a veure amb el que s’aprovarà avui en aquest Ple. Perquè es publiquen, sí, 
però només es publica, senyor Cañizares, el que s’adjudica. Cap ciutadà pot saber 
què ha demanat al seu ajuntament i cap ciutadà sap si li deneguen. Perquè només 
se’n entera del que li concedim, per tant, no... Fins i tot, les peticions ni l’oposició les 
coneix; ni l’oposició coneix les peticions dels ajuntaments, més enllà de que els 
regidors del municipi en qüestió ens ho informin. Només es coneix allò que es 
concedeix. I els hi posaré, en aquest tema, uns exemples molt senzills. Com els hi 
estava dient ara, per exemple, a la Diputació de Barcelona ens consta que hi ha un Pla 
de projectes de comunicació, que vostè ha dit que no hi ha Pla. Bé, no hi ha Pla. I com 
que no hi ha Pla no tenim constància de l’aprovació, ni per Junta de Govern o per 
aquest Ple, perquè no existeix. O sigui, en definitiva, en l’era digital, en ple segle XXI 
no tenen vostès cap excusa per no demostrar al conjunt de la societat com gastem o 
invertim els diners dels contribuents. Tenen una assignatura pendent i va sent hora 
que es posi fil a l’agulla per aconseguir que la Diputació de Barcelona sigui una 
institució referent quant a la transparència.  
 
Per altra banda, el Govern d’aquesta institució està força acostumat a invertir els 
diners de tots nosaltres a entitats o projectes de caire independentista. I això va en 
contra de la direcció amb el servei que hem d’oferir a tots els ciutadans dels municipis 
de la província de Barcelona. No poden gastar els diners de tots per finançar de forma 
indirecta la independència de Catalunya. No poden utilitzar aquesta institució com a 
banc privat de la Generalitat, senyor Cañizares. Per això li demanàvem la supressió de 
diners que van a la Generalitat i que vostè me’ls ha justificat d’una forma bastant, 
permeti’m que li digui, singular. Perquè, per aquesta regla de tres, al Palau de la 
Generalitat, que era nostre que, per cert, crec que no hem cobrat, crec que no hem 
cobrat mai, hauríem de participar a les obres, a la remodelació i el manteniment, 
perquè com que ha sigut nostre hem de posar diners allà. Home, a mi em sembla que 
el que ha sigut nostre ho hem cuidat de forma curosa, i el que ja no es nostre que 
l’administració competent s’espavili.  
 
Per tant, nosaltres hem demanat millorar la transparència i l’accés a la informació per 
part de tots els ciutadans; que els recursos dels que disposa la Diputació serveixin per 
donar servei a tota la província de Barcelona i a tots els seus veïns i veïnes, i no 
només una part; invertir més recursos en polítiques socials i en educació, 
especialment pel que fa a les escoles bressol i al foment de l’ocupació. I, per altra 
banda, considerar que la despesa que es realitza a la corporació de la XAL, que vostè 
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en parlava abans, els cinc milions d’euros, si només està justificat per pagar sous no 
és una destinació massa ben empleada; vull dir, que si només és per pagar sous, si és 
per a una altra cosa, podem acceptar. I també dir-li que hem posat en condicional 
l’aportació a l’AMI i a Òmnium perquè no teníem la informació i si vostè a l’esmena diu 
“en el cas de que participem en aquestes organitzacions”. I li fem l’esmena al que fa 
referència a, permeti’m, a la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes per la discriminació 
que representa envers la Federació de Municipis. I quan jo he fet l’exposició de les 
esmenes li he dit que si aquesta discriminació era positiva cap a la Federació, no tenim 
inconvenient, però creiem que hi ha una discriminació entre l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació. I per això, el motiu d’aquesta esmena.  
 
Dit això, nosaltres votarem en contra d’aquests pressupostos i presentarem, també, 
alguna al·legació d’aquí en el plaç previst d’exposició. 
 
A continuació intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, qui diu: “Nuestro Grupo ya en la Comisión Informativa planteó, a la 
vista del informe de Intervención, algunas cuestiones formales del presupuesto que 
fueron debidamente contestadas, algunas, en la misma Comisión y, posteriormente, 
por la coordinación de la Comisión de Hacienda, del Área de Hacienda. Y por lo tanto, 
hoy nos centraremos en los aspectos en el contenido del presupuesto y en la 
valoración política que, en todo caso, es lo que va a determinar el sentido de nuestro 
voto. Ya verán ustedes que nuestra visión no es tan estupenda como la del diputado 
delegado de Hacienda.  
 
En cuanto a los ingresos del presupuesto del 2018 lo que nos sorprende es que al 
realizar el análisis del contexto económico, en el que se fundamenta el cálculo de los 
ingresos, echamos de menos que no se haga ninguna referencia a la actual situación 
económica y política que vivimos en Cataluña. Nos preguntamos qué incidencia puede 
tener la salida continua de empresas de Barcelona en las cantidades que nos 
transfiere el Estado por participación y cesión de tributos del Estado, o incluso qué 
incidencia puede tener en los propios tributos de la Diputación, como es el recargo del 
IAE. No se hace ningún tipo de referencia a este asunto. Y más teniendo en cuenta 
que el 67,68% de los ingresos provienen de, precisamente, las transferencias que 
realiza el Estado por la participación en tributos del Estado. En la parte de ingresos 
tampoco entendemos la necesidad de aumentar diez puntos la ratio de endeudamiento 
de la Diputación cuando, paralelamente, y luego hablaremos de ello, se reduce el 
Capítulo VI de inversiones en los gastos. 
 
En cuanto al apartado de gastos constatamos una disminución de 4,3 millones en el 
Capítulo IV, es decir, en las transferencias corrientes. Y esto teniendo en cuenta, como 
ha dicho el diputado García Cañizares, que el presupuesto aumenta once millones 
respecto al año 2017. Pero es que, además de este Capítulo, el Capítulo IV, el 25% se 
destina a transferencias a organismos de la propia Diputación. Por ejemplo a la XAL 
transferimos, por el Capítulo IV, 22,8 millones; lo que representa casi el 10% del 
Capítulo IV de transferencias corrientes. Sobre el resto, restando estas aportaciones 
que hacemos a la XAL y al resto de organismos autónomos, transferimos 6,8 millones 
de euros a las Comunidades Autónomas. El resto será lo que nos quede para los 
ayuntamientos.  
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También constatamos, en lo que le decía, una disminución de 8,9 millones en 
inversiones del Capítulo VI; con lo cual, encontramos que es contradictoria la 
necesidad de una operación de endeudamiento de la envergadura que nos han 
presentado de sesenta y cinco millones de euros que, como les digo, aumenta en diez 
puntos el ratio de endeudamiento de la Diputación. Y también constatamos un 
aumento de catorce millones en las transferencias de capital a los ayuntamientos, sin 
que todavía se nos hayan explicado las medidas para garantizar un nivel de ejecución 
adecuado por parte de los ayuntamientos.  
 
Por políticas de gastos constatamos, por ejemplo, para no extendernos, porque 
podríamos hablar de muchas pero algunos ejemplos. Constatamos que se disminuye 
un millón ciento cincuenta y siete mil la política de gasto en Habitatge i Urbanisme. O, 
por ejemplo, se disminuye un millón cuatrocientos treinta y seis mil las actuaciones en 
deporte; cuando luego, durante el ejercicio, nos presenta modificaciones 
presupuestarias para hacer frente a gastos de medio millón de euros para trofeos. 
Parece que les importa más que parezca que se hace deporte que que en verdad se 
haga deporte. Y también encontramos una disminución de un millón setecientos 
veinticinco mil en otras actuaciones de carácter económico en el Área de producción 
de bienes públicos de carácter preferente. Traducido esto a programas de gasto, 
estamos hablando de una disminución de casi tres millones en la mejora de 
equipamientos públicos y espacios urbanos; tres millones en equipamientos y recerca 
para el deporte y dos millones trescientos treinta y dos mil para tecnologías de la 
información en el ámbito municipal.  
 
En este contexto el Grupo de Ciudadanos, y como hace cada ejercicio, presenta una 
serie de propuestas que enumero rápidamente. Hemos solicitado que se reduzcan los 
gastos consignados al subprograma de comunicación y publicaciones de la 
Diputación, por un valor de seiscientos cincuenta mil; se nos comunica que se ha 
reducido únicamente ciento setenta mil. Pedimos aumento de dotaciones en servicio 
de teleasistencia; implementación del sistema de geolocalización; ayudas para 
recuperación de espacios vacíos en los municipios, o en desuso, para el fomento de la 
actividad económica; soporte a la escolarización en las escoles bressol para conseguir 
la universalización del acceso de las familias a la escola bressol; ayuda a las familias 
para el cofinanciamiento de los libros de texto; ayuda en las instalaciones y mejora de 
centros educativos; hacer, realizar o abrir un subprograma específico de cursos de 
educación vial y de igualdad de género. También hablamos de aumentar las 
transferencias a pobreza energética que es, siendo realidad que han aumentado, 
creemos que todavía hay margen de trabajar en este ámbito; hemos solicitado 
aumento en las partidas del deporte como contra riesgo de exclusión social; ayudas 
para las personas con problemas de movilidad o necesidad de recuperación funcional, 
para poder disfrutar de instalaciones deportivas municipales; transferencias a los 
ayuntamientos para la compra de vivienda social… Es decir, una serie de propuestas 
que lo que intentan es mejorar el presupuesto y trabajar, o ampliar, las partidas 
presupuestarias en ámbitos diversos, sobretodo en el ámbito social.  
 
En cuanto a la valoración política del presupuesto, miren, como bien usted ha dicho, 
señor Garcia Cañizares, el presupuesto es la herramienta básica que utilizan ustedes 
para aplicar el Plan de mandato y así, como usted bien ha descrito, lo vincula a los 
seis objetivos del mismo. Y claro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que, 
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mientras el objetivo segundo, que es impulsar la estructura productiva y el fomento de 
la ocupación, ustedes destinan casi setenta y un millones de euros; o mientras que 
ustedes, en el objetivo quinto, perdón el objetivo cuarto, que es fomentar políticas 
sociales orientadas a la cohesión y a la reducción de desigualdades, la dotan con cien 
millones de euros; el objetivo sexto, que es contribuir activamente al proceso de 
transición nacional, lo dotan de ciento veintinueve millones de euros, es decir, una 
diferencia apreciable sobre todo con el objetivo segundo.  
 
En base a todo esto, la valoración de estas cifras y la valoración del uso que ustedes, 
o las aplicaciones que hacen ustedes, en relación al Plan de Mandato obliga a que 
nuestro Grupo, en esta aprobación inicial del presupuesto 2018, vote en contra.” 
 
Abandona la sala de sessions la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-
CP). 
 
Seguidament intervé el portaveu del Grup d’Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Intentarem ser breus i clars. Com que és el tercer debat de pressupostos que tenim en 
aquest mandat hi ha moltes coses que ja ens han sentit dir, segurament tots i totes 
som conscients que algunes coses les repetirem però altres coses que no les 
repetirem, tot i que no les repetim, no pensin que les hem oblidat i que, per tant, 
continuen damunt de la taula.  
 
Nosaltres, en relació amb aquest pressupost 2018, què esperàvem? En primer lloc, el 
que esperàvem era una millora metodològica, els hi som sincers i sinceres. Esperàvem 
poder tenir una millor explicació del pressupost, poder tenir un millor debat del 
pressupost i poder tenir un major nivell de transparència i, per tant, de possibilitat de 
participació d’altres actors en el debat i a l’explicació dels pressupostos. Quan estem 
dient això no li estem dient només al diputat d’Hisenda; li estem dient a tots els 
diputats i diputades de l’equip de Govern. Podrien haver-nos explicat millor què volen 
fer amb el seu pressupost, què volen fer amb les àrees que porten, quines propostes 
volen fer i a què volen destinar els recursos que, a través de les transferències, rebem, 
i que són els impostos dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació. Per tant, en 
primer lloc, els hi hem de fer una crítica. Igual que l’any passat els hi vam dir que 
creiem que el pressupost estava ben endreçat per objectius, i que hi havia algun 
element que crèiem que es podia millorar, però enteníem que el debat ajudava fer-lo 
sobre objectius; en aquest cas esperàvem de l’equip de Govern una millora 
metodològica, insistim, i això va pel conjunt dels diputats i diputades de l’equip de 
Govern.  
 
Esperàvem d’aquest pressupost, també, més ambició i un pressupost més expansiu, 
amb nous programes, amb més recursos... No amb més recursos, en general, per 
repartir als ajuntaments, no. Amb més programes i més recursos per fer front a les 
necessitats del món local que, per a nosaltres, entenem que són: la situació 
d’emergència social; la dificultat econòmica que viu el conjunt de la ciutadania de la 
nostra demarcació, que continuen sent majoritàries, tot i la hipotètica recuperació 
econòmica. Esperàvem un increment del Catàleg; una innovació en els programes, 
també en els programes complementaris; segurament, reforçar algunes qüestions de 
la Xarxa i, segurament, replantejar-nos què fem amb algunes subvencions. Perquè 
nosaltres ho hem dit sempre, les subvencions les qüestionem des del mateix punt de 
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vista, que és: aquelles subvencions que ajuden al món local a millorar, poden ser un 
tercer, poden ser el que diguin, però han d’ajudar al món local a millorar la situació del 
seu municipi i de la seva gent. Per tant, hi ha algunes subvencions que tenim molts 
dubtes que ajudin al món local.  
 
Tercer element que nosaltres esperàvem d’aquest pressupost, una millora de l’intern, 
una millora del funcionament intern de la casa. Hi ha elements com la perspectiva de 
gènere que s’incorpora, més o menys, a través del Pla d’Igualtat; però això no és fer 
un pressupost amb perspectiva de gènere, encara queda recorregut i encara queda 
feina per fer.  
 
Esperàvem una millor relació amb el Capítol I, amb els treballadors i treballadores de 
la nostra casa, que són un pilar bàsic per a la prestació que fa la Diputació. Els 
treballadors i les treballadores d’aquesta administració fa molts anys que perden poder 
adquisitiu, per tant, esperàvem poder tenir capacitat d’incrementar l’aportació per 
increments salarials, recuperar el poder adquisitiu però, també, que aquelles millores 
que tenen a veure amb drets socials, que tenen a veure amb la “crisi” que tenim en 
aquests moments amb les qüestions dels premis i de la prejubilació, etcètera, les 
poguéssim resoldre. Perquè entenem que la càrrega professional que determinats 
drets dels treballadors i treballadores d’aquesta casa, de la casa sencera, dels 
treballadors de la Diputació, dels organismes autònoms i ens depenents les podíem 
intentar millorar. I esperàvem, en aquest pressupost, poder arribar a això. Creiem que, 
com que després el pressupost creixerà, podrem tenir possibilitats de millorar les 
condicions laborals dels treballadors i les treballadores d’aquesta casa, però era una 
cosa que esperàvem aquí.  
 
També esperàvem, amb aquest pressupost, una cosa que vam demanar l’any passat i 
l’anterior, que ho hem aprovat a través de mocions, que tants Grups se n’han referit, i 
que encara no hem resolt, que és com abordem el Capítol II de la casa? Com abordem 
si tot allò que la Diputació externalitza, gestiona de manera indirecta, la pot replantejar 
perquè sigui una gestió, o bé directa, o bé gestionada amb altre tipus d’empresa, amb 
unes empreses que els obliguem a fer més coses. N’hem parlat moltes vegades en el 
Ple, no hi torno a insistir, la neteja, altres elements que creiem que podrien revisar-se.  
 
I després també esperàvem d’aquest pressupost que ens donessin pistes de com 
veuen la realitat econòmica de la demarcació; tampoc ho veiem en aquest pressupost. 
Es parla del macro-context econòmic, d’un context de creixement, però no sabem què 
pensa el Govern d’aquesta corporació en relació a com està Catalunya, i com està la 
demarcació de Barcelona, i quin creixement econòmic realment s’espera a la 
demarcació de Barcelona. No es fa aquest anàlisi, quan sí que es parla del macro-
context econòmic on sembla que sí que millora la situació econòmica, però de 
Catalunya i de la demarcació de Barcelona, i de la situació dels municipis i del nivell 
econòmic no es parla. N’hem tingut algun exemple que en podríem haver parlat, per 
exemple les qüestions que tenen a veure amb el que nosaltres sempre hem defensat, 
que tenim més recorregut amb l’IAE per poder tenir més ingressos, i també els hi hem 
dit, i no vull que sigui el tema de debat d’avui però n’hem parlat altres vegades, creiem 
que tenim recorregut per endeutar-nos i per tenir més recursos.  
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En definitiva, per què creiem nosaltres que aquest pressupost havia de servir? Per fer 
altres coses i coses diferents. I nosaltres hem fet, una altra vegada, una bateria de 
propostes, com altres vegades hem fet, en els debats pressupostaris, i també en altres 
debats. Nosaltres els hem plantejat elements que creiem que tenen a veure amb 
millorar, en general, les possibilitats que tenim de prestar serveis al conjunt de 
ciutadans i ciutadanes; algunes coses que han de tenir a veure amb la capacitat que 
poden tenir els ajuntaments de prestar serveis, i altres que tenen a veure amb les 
coses que la pròpia Diputació ha de poder fer per millorar els seus serveis.  
 
Els hem plantejat coses que tenen a veure amb l’economia, des del comerç al turisme, 
en qüestions que tenen a veure amb l’energia i amb la transició energètica. Els hem 
plantejat qüestions que tenen a veure amb la contaminació i amb la gestió forestal i 
amb el que té a veure amb les energies alternatives. Els hem plantejat un paquet de 
coses que tenen a veure amb intentar una cosa que, per a nosaltres, és clau, millorar 
la dignitat de vida de la nostra gent als barris i ciutats de la nostra demarcació. Hem de 
dignificar els barris, ha de ser una prioritat. Quan li preguntem als ajuntaments quina 
és la prioritat? És dignificar la vida de la nostra gent. Això significa tenir barris més 
habitables, espais públics millors i també vol dir tenir domicilis amb millors condicions. 
Vol dir abordar la pobresa energètica. Vol dir tenir més recursos per teleassistència. 
Vol dir tenir més recursos perquè la gent que té pocs recursos per millorar les seves 
condicions de vida, puguin millorar i puguin viure millor amb millors condicions. I 
nosaltres això els hi hem plantejat, en aquest pressupost, a través de mocions, en el 
pressupost anterior... Creiem que és veritat i és cert que tenim molts recursos 
destinats a teleassistència, però necessitem més recursos. I no només és 
teleassistència, no només són auditories energètiques; és anar més enllà per millorar 
la vida de la gent. També els hi hem plantejat tot un paquet de qüestions que tenen a 
veure amb tenir ciutats de drets i d’oportunitats, per a nosaltres això també és un 
element clau. Té a veure amb tenir possibilitats de que tots els nens i nenes puguin 
accedir a una educació a la petita infància, però al llarg de tota la seva vida, amb 
ensenyaments artístics. Hem d’abordar el debat sobre les escoles bressol i de 
l’educació de la petita infància i l’hem de fer des d’aquesta corporació perquè sembla 
que, “por incomparecencia” dels demés, l’haurem d’abordar nosaltres perquè no 
esperem de la Generalitat de Catalunya, en aquests moments, que abordin aquest 
debat. Però aquesta Diputació l’ha de fer perquè, al final, és una peça clau a les 
polítiques públiques dels ajuntaments. Hem plantejat qüestions que tenen a veure amb 
garantir als nens i nenes l’accés al dret al lleure, poder tenir lleure educatiu. Garantir, 
també, l’accés a la cultura i a l’esport, una cosa important. I, evidentment, poder tenir 
ciutats on la igualtat es garanteix, on els drets d’homes i dones es garanteixen, on es 
té en compte la realitat LGTBI que té el nostre país i on, evidentment, l’accés a la feina 
i a l’habitatge són una prioritat. Per a nosaltres això és clau.  
 
També és clau, i això és des del minut u del primer Ple d’aquest mandat, nosaltres els 
hi estem dient que la Diputació ha d’ajudar a fer uns... ajudar a que els municipis 
tinguem una millor relació amb la nostra memòria històrica. Uns ajuntaments on la 
memòria històrica no sigui només una qüestió del pim-pam-pum dels Plens en funció, 
sinó que tinguem una Diputació que ajudi als ajuntaments a complir la Llei de la 
memòria històrica, on la gent no oblidi però tampoc faci el ridícul. I la Diputació ha de 
poder ajudar a que els ajuntaments puguem tenir, els municipis puguem tenir una 
realitat diferent a la que vivim en aquests moments; sense noms de franquistes als 
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carrers, sense simbologia franquista i amb ajuntaments que tenen un suport tècnic 
potent per poder democratitzar els seus carrers, les seves viles i les seves realitats.  
 
I també hem parlat molt de qualitat. Ens preocupa la qualitat dels serveis municipals, 
n’hem parlat moltes vegades en aquest plenari, no insisteixo més. La Diputació ha de 
prioritzar això, ajudar als ajuntaments a que els ajuntaments tinguem uns serveis de 
qualitat.  
 
Per tant, hem fet moltes propostes. Hem trobat poques respostes. És veritat que ens 
han contestat el document. Tenim la sospita, ho deixarem en una sospita, que ens han 
contestat els gerents de les Àrees; que els diputats i les diputades no han vist la 
resposta que ens han donat. No el diputat d’Hisenda, que sí que ho sé que l’ha vist, 
sinó la resta de diputats i diputades de l’equip de Govern, a les propostes que hem fet 
nosaltres, estem convençuts que no ens han contestat ells i elles, sinó que ens han 
contestat els gerents, que em sembla molt bé que ens contestin, però el nostre debat 
era un debat polític. Volíem... Hem fet una proposta política i volíem una resposta 
política. Hem superat l’equador del mandat. Aquest Grup va començar el mandat dient: 
“Estem disposats a arribar a acords. Estem disposats a negociar. Presentarem 
propostes. Farem una oposició constructiva. Farem moltes propostes”. Les hem fet. 
Crec que no pot dir ningú d’aquest plenari que aquest Grup no hagi fet propostes. En 
canvi, el que ens hem trobat és poca resposta, poca resposta. I en el que fa dos anys 
era una voluntat d’aquest Grup de començar amb l’abstenció per anar a votar a favor 
moltes coses, en molts moments aquest Grup s’ha trobat amb què es situa amb 
l’abstenció però que de debò el que li correspondria a aquest equip de Govern és que 
els hi votéssim en contra. No ho farem, perquè som un equip responsable, i un Grup 
responsable. I creiem que ha d’haver diàleg, i que ha d’haver treball i que ha d’haver 
participació. I creiem que aquí no estem només pel pim-pam-pum dels que estem aquí. 
Aquí estem per representar els interessos dels nostres municipis, dels nostres 
ajuntaments, dels nostres regidors i regidores que ens han posat aquí. Per tant, amb 
voluntat de continuar amb el diàleg, i amb voluntat d’intentar que aquells serveis que 
nosaltres demanem puguin funcionar i que els ajuntaments de la nostra demarcació 
siguin millors, mantindrem la posició que vam fer l’any passat i farem una abstenció a 
aquests pressupostos. 
 
La Presidència dona la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Podria acabar per la 
part, començar per la part que ha acabat, precisament, el portaveu que m’ha precedit. 
Nosaltres ja avancem que farem un sí crític. Crític amb l’esperança de continuar 
aportant, de manera constructiva, a la feina que fa el Govern de la Diputació. Però és 
cert que, en aquests moments, és importantíssim, d’una banda, tenir en compte el que 
suposa aquesta institució, on ens sentim representats pobles, viles, ciutats de la 
demarcació de Barcelona. I aquí, amb independència de qui governa a cadascun 
d’aquests municipis, amb independència del seu color, aquí estem, sobretot, per 
treballar pels ciutadans i ciutadanes d’aquests tres-cents onze municipis. I, per tant, en 
un moment en què estem sortint, sembla ser que estem sortint, de la crisi econòmica 
però encara, en els nostres ajuntaments, ara que estem tramitant els pressupostos, en 
alguns casos ja s’han aprovat de manera inicial, en altres casos entenc que encara no 
s’ha arribat a aquest punt, el que sí detectem és que, malgrat aquestes millores, 
malgrat aquestes xifres macro-econòmiques, malgrat mirar estrictament la taxa d’atur, i 
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veure com aquesta taxa d’atur sí que, de manera sostinguda i lenta, va decreixent; el 
que observem és que els nostres ciutadans i ciutadanes cada cop ens demanen més 
ajuts, més beques, més emergències, més tarifacions... I, per tant, no s’està traduint 
trobar feina amb una millora de la situació en què es troben, en general, les famílies a 
les nostres poblacions; com a mínim, puc parlar per les de l’àrea metropolitana i 
entenc que, bàsicament, és el que està passant en el país. Nosaltres veiem que sí, 
que cada cop hi ha menys atur, però que, malauradament, també cada cop hem 
d’augmentar els nostres pressupostos en matèria social. I, per tant, és molt important 
que aquí treballem d’aquesta manera.  
 
Nosaltres aquí hem vingut a construir. El Grup Socialista a la Diputació, sigui al Govern 
o sigui a l’oposició, venim a construir i, torno a dir, nosaltres en aquest sentit farem 
aquest sí crític. Sí perquè és cert, i ho deia molt bé el portaveu president, portaveu del 
Govern del PDeCAT i president d’aquest àmbit. Nosaltres hem anat treballant i hem 
trobat, també, una actitud receptiva a les nostres propostes. Però, quan repassem les 
propostes que vam fer fa un any i fa dos anys, ens manca, encara, concreció i 
compliment d’aquestes. Algunes, segurament, ja molt ben enfocades i encarrilades. 
Altres encara amb promeses que no s’acaben de concretar, i mica en mica el mandat 
es va exhaurint. Per tant, voldríem començar a tenir algunes concrecions, perquè 
nosaltres tenim fe en el Govern, però no és suficient amb la fe. Ara volem, també, fets 
que ens portin a creure que aquests compromisos al final veuran la llum, tindran una 
consignació pressupostària i, sobretot, aniran molt encaminats a poder ajudar els 
ajuntaments i, per tant, en definitiva, els ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i 
ciutats. Són temes com el tema de la compra centralitzada, com el Pla de renovació de 
vehicles municipals...; bé, temes en l’àmbit del comerç, de l’habitatge social... Temes 
que en altres ocasions hem pogut explicar, hem pogut posar en una llista i compartir 
amb el Govern. Que hem anat fent seguiment, també, d’aquests compromisos; que a 
nosaltres, en altres ocasions, ens han portat a votar favorablement el pressupost i a 
facilitar la seva aprovació. I el que demanaríem és això, és comencem ja d’una manera 
una miqueta més així, perquè se’ns acaba el temps, a concretar aquests punts que, 
per a nosaltres, són veritablement importants. I perquè pensem que són importants, i 
sé que sóc una mica insistent, per a tots els municipis de la demarcació amb 
independència de qui governi. Dit això, alguns fins i tot no necessiten una dotació 
pressupostària i, per tant, demanem, preguem, que es puguin posar en marxa com 
més aviat millor; i en el sentit, també, que deia el portaveu que m’ha precedit en l’ús de 
la paraula. En alguns casos demanem l’aposta molt decidida per part del polític, del 
diputat/diputada responsable d’aquests àmbits, d’aquestes qüestions, i no tant la 
interlocució amb els gerents o amb les persones tècniques responsables, que poden 
tenir molt bona voluntat, però a nosaltres ens agrada molt interlocutar amb els 
responsables polítics de cada qüestió.  
 
Dit això, molt per sobre, perquè no entraré en les qüestions, crec que ho hem parlat, 
crec que hi ha també, com deia, bona actitud; demanem, i ho diem ara en el Ple, 
comencem ja a concretar, trobem aquesta consignació pressupostària, trobem els 
moments, trobem les fórmules, però posem aquestes coses en marxa perquè les 
necessitem.  
 
Però, dit això, de cara al pressupost de 2018, recordar dues o tres coses i entrar en 
quatre peticions. Una d’elles, la situació econòmic-financera de la Diputació és 
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envejable. Ja ho era i, en aquest moment, continua encara sent envejable. Jo crec 
que, en el seu moment, una bona part gràcies als governs socialistes. Ara ja fa temps 
que no hi som al govern, i nosaltres reconeixem quan les coses es fan bé i pensem 
que aquesta situació sanejada continua, per tant, els felicitem en aquest sentit. Això 
dona moltes possibilitats perquè si la institució està malalta d’alguna d’aquestes coses, 
primer ha de mirar per posar-se bé i, després, per atendre les seves obligacions. Com 
no és el cas, aquesta situació sanejada porta a poder atendre moltes coses, algunes 
de les quals, fins i tot, van molt més enllà del que serien competències locals. En 
aquests moments, a més, a banda d’aquesta situació, des dels ajuntaments 
necessitem el suport i el concurs de la Diputació de Barcelona perquè no esperem el 
d’altres administracions. Ja fa temps que no el tenim i, a més, en la situació actual, hi 
ha determinats pressupostos que no els esperem, de moment no els esperem. És 
important que aquest pressupost s’aprovi i és important que la trajectòria de la 
Diputació fins ara, de suport immediat als municipis, continuï. Dit d’una altra manera, 
ens necessita o els necessitem. Els ajuntaments ens ho diuen, necessitem de la 
Diputació, torno a dir. Per part d’altres encara no podem comptar amb aquest suport, 
és més, amb o sense pressupostos.  
 
I, dit això, pel que fa a les nostres propostes, a nosaltres com ens agrada la 
transparència, sense fer, ara mateix, un llistat molt exhaustiu, recordar els punts que 
nosaltres hem anat treballant amb el Govern i, en concret, amb el diputat responsable, 
president d’aquest àmbit.  
 
D’una banda, hem demanat la calendarització i la concreció, amb aplicació a 
romanents de tresoreria, d’aquelles propostes que abans comentava, presentades pel 
nostre Grup, el Grup socialista, i que hem pogut anar consensuant en diferents 
reunions. Tot això suma una quantitat important i voldríem, aquí en el Ple, tornar a 
demanar aquesta calendarització i concreció de la seva aplicació i posada en marxa. 
 
Pel que fa als Plans d’ocupació, continuar exactament amb això, amb aquest impuls i 
ampliació dels plans. Hem demanat un increment pressupostari. Coordinació i 
cooperació, també, com hem començat amb les empreses i poder augmentar la 
durada d’aquestes contractacions.  
 
Veure si és possible que, tot i que, com deia abans, està baixant la taxa d’atur, encara 
les famílies, algunes d’elles continuen en una situació precària, a veure si és possible, 
d’aquesta forma, també, poder aconseguir que quan algú tingui feina no necessiti que 
continuem, des de l’administració, donant suport al que seria la seva trajectòria vital.  
 
Pel que fa a l’educació, també, l’impuls i dotació amb els programes municipals 
d’educació en el lleure, en els ensenyaments artístics i, en aquest sentit, també hem 
fet unes propostes molt concretes.  
 
I en el Pla de renovació d’equipaments esportius municipals, incloent el tema de la 
renovació de la gespa en camps esportius, tot i que hem vist que també, abans 
d’acabar l’any, ja han tret convocatòria.  
 
I un tema importantíssim, avui que, a més, hem llegit el Manifest consensuat amb 
motiu del 25 de novembre, del Dia Internacional contra la Violència Masclista, recordar 
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que els centres d’informació i recursos per a dones municipals, els SIATS municipals, 
en aquest moment, necessiten augmentar d’una manera importantíssima els serveis 
psicològics, evidentment també l’assessorament jurídic, però, especialment, els 
serveis psicològics, d’atenció psicològica que tenim. I en aquest sentit, el que 
demanaven també era un suport. Sé que han iniciat, també, aquest any aquest suport 
que abans no existia però, és bàsic i important que iniciem aquest camí perquè, torno 
a dir, esperem, segurament, de vegades de la Diputació el que no podem obtenir 
d’altres administracions.  
 
No voldria, per acabar, deixar de fer un esment al tema del Capítol I, dels recursos 
humans. Intentar fer, d’una manera molt breu, un discurs molt responsable. Perquè 
també entenem que els marges legals són els que són, i que quan arriben determinats 
informes per part de la Sindicatura ens obliga i els hem de seguir. Però, de la mateixa 
manera, és veritat que durant aquesta crisi, en general, no només el personal de la 
Diputació, el personal dels ajuntaments també han patit d’una manera molt directa i 
molt profunda les retallades, les limitacions. I el que haurem de fer tots plegats, però, 
especialment, el Govern amb els representants sindicals, és trobar la fórmula i el camí 
dintre d’aquest marc legal que no podem saltar-nos de cap de les maneres. Per tant, 
els hi demanem i els hi preguem que continuem en aquest sentit. Que, sobretot, 
tinguin en compte que tothom, però especialment, també, el nostre personal, estem 
parlant dels interins, de les taxes de reposició, de la carrera professional, de 
l’organisme...; temes que vostès coneixen molt bé que, de tant, en tant, també són 
recurrents i van sortint en el Ple. Això, d’una manera o d’una altra, és una qüestió que 
s’ha d’abordar de la manera ja més valenta i més ràpida possible. Han patit molt. Són 
restriccions que ens han vingut donades i això és cert. No són restriccions pròpies. 
Però el resultat és el que és i, per tant, per intentar saltar-lo i evitar-lo és 
imprescindible, ara mateix, un gest important per part de qui és responsable d’aquest 
tema. Bé, de manera que, bàsicament, ens agradaria tenir més temps però ja portem... 
És el punt més important també, era dels punts més importants que s’aproven al llarg 
de l’any a les administracions, com és un pressupost, però, ja portem un cert temps. 
Ens agradaria poder intervenir en alguna cosa i entrar més en el detall però, 
bàsicament, el missatge és aquest. I pel que fa al nostre Grup continuarem, per tercer 
any consecutiu, donant suport als pressupostos però, sobretot els hi demanem que 
aquestes qüestions, que també hem acordat de manera conjunta, es puguin portar a 
terme l’abans possible i, sobretot, que trobem aquella actitud receptiva que tant ens 
agrada de vostès trobar en altres ocasions.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula, finalment, al diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Interns, Processos i Societat de la Informació, senyor Garcia 
Cañizares (CiU), dient-li: Si pot ser breu, li agrairem. 
 
I, el senyor Garcia Cañizares (CiU), diu: Faré una intervenció breu com demana la 
presidenta, però també per convenciment en nom del Govern; sobretot perquè entenc 
que moltes de les explicacions que s’han fet, des de cada un dels Grups, és una 
explicació política per justificar quina és la seva posició vers el pressupost però que, 
moltes d’elles, no requereixen resposta del Govern. 
 
Per començar, ho faré per Grups, però breument. És un Ple ordinari, contestant a la 
CUP, perquè l’extraordinari que estava previst anteriorment no donava temps suficient, 
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justament, per informar els Grups de en quina situació estava el pressupost. Podíem 
haver avançat aquest plenari una setmana o quinze dies, però haguéssim perdut 
l’ocasió, també, d’informar amb molt més temps els Grups, i també les àrees, de com 
havia quedat definitivament el pressupost. I, o era aquest ordinari, o era molt complicat 
fer un extraordinari, com vostès saben, el mes de desembre que està força complicat i, 
fins i tot, hem hagut de moure l’ordinari que pertocaria al mes de desembre, per tant, 
aquest és el motiu.  
 
Evidentment, i per ser molt ràpid, la visió que plantejava el senyor Duran és una visió 
política, i el que he fet, i ho he fet a l’explicació inicial, és que el pressupost aplica el 
Pla d’actuació del mandat que el Govern havia escollit; i, per tant, és evident que hi 
siguin aquestes diferències i que algunes són insuperables i a d’altres, evidentment, 
ens hi acostem. Fem una política cada vegada més transversal, de perspectiva de 
gènere. És evident que hi ha molt camp per fer, això ho han dit diferents Grups i segur 
que podem anar progressant i ho hem fet, però encara caldria... hi ha camp i encara, 
segurament, cal més incidència, en aquest sentit, que els pressupostos han anat 
incorporant des de les àrees any per any.  
 
I cosa també, important, després també faré referència a la intervenció del Partit 
Popular. Una de les coses que ha estat la joia de la corona, deixeu-m’ho dir així ja que 
després discutim sobre la Corona, però en aquest cas, la joia és el Portal de la 
Transparència. Justament allò que no existia, avui existeix. S’ha fet una feina molt 
important per posar a l’abast de tothom i de tots els ciutadans tota l’activitat que fa la 
Diputació de Barcelona i, per tant, si encara hi ha alguna llacuna, si encara hi ha coses 
que no arriben amb prou temps i amb prou claredat, ja ho resoldrem. Però se li ha de 
donar molt de valor a tot el que s’ha fet fins ara i a la diferència que hi ha d’aquests 
últims mesos, aquests últims anys, vers o respecte d’anys anteriors, a partir de la 
posada en marxa del Portal de la Transparència. I, evidentment, i agraeixo també que 
ens reconegui feina feta, quant a pobresa energètica, quant a aplicacions socials que, 
segurament, podem millorar i que, segurament, aquesta Diputació ha de fer algun 
canvi però que, en general, el pressupost de la Diputació va destinat, en moltes 
vegades, i en moltes ocasions, i en moltes àrees, a qüestions relacionades amb els 
serveis socials. Fins i tot, quan parlem d’esports, encara que la partida d’esports pugui 
no explicar-ho, hi ha una part molt inclusiva dins de partides que no especialment o 
específicament estan destinades a serveis socials. Per tant, transversalment a totes 
les àrees hi ha una feina d’inclusió social i de servei a les persones més necessitades, 
que no estan reflectides en partides concretes perquè són diferents.  
 
I per acabar amb la intervenció de la CUP, si la Diputació ha adquirit dos habitatges és 
perquè els ajuntaments encara no estan preparats, és a dir, que no hi ha hagut la 
petició dels ajuntaments. També espero que aquest pressupost, que tenia una partida 
per retracte, compra i retracte per part dels ajuntaments, d’aquest tipus d’habitatge 
sigui més sol·licitat perquè no hi ha hagut la demanda que esperàvem, i això crec que 
també és una qüestió que cal destacar i d’explicar-los-hi als ajuntaments.  
 
Quant a les intervencions del Partit Popular que, de fet, ja li havia contestat les 
esmenes, però quatre coses. Dic el mateix, el Portal de la Transparència, més que 
mai, aquesta administració és transparent amb tot, absolutament amb tot. I vostès fan 
una afirmació que no és veritat. A aquesta Diputació, tot el que se li demana, se li 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

demana per escrit. No hi ha cap sol·licitud que no vingui per escrit. Cap ni una. Per 
tant, si tot es demana per escrit, qualsevol ajuda es demana per escrit, es demana a 
través del Catàleg, es demana com especial, es demana al Programa Xarxa... Totes 
es fan per escrit, per tant, no hi ha cap petició amagada, ni cap petició que es faci 
efectiva si no s’ha fet, clarament, per la via del registre, per la via del Programa Xarxa 
o per la via del Catàleg. No hi ha altra manera. No hi ha ajudes amagades.  
 
I tampoc entenc aquesta com dèria amb què la Diputació està ajudant no ser quines 
qüestions no relacionades amb els ajuntaments. És evident que tot el que fem a la 
Diputació està destinat a les corporacions locals i al món local. Si el món local està 
immers a una situació concreta, que està, a la qual està immers el país, sí, 
segurament, de rebot, estem fent i ajudant a allò que en diem el “procés nacional”. 
Segurament sí, però no específicament. És la nostra obligació ajudar els ajuntaments i, 
per tant, per aquesta via, evidentment que ajudem, però no sé què té posar banda 
ampla a les carreteres amb l’ajuda a... Amb l’ajuda a millorar el país, sí. Si millorar el 
país es veu com una ajuda al procés nacional sí, progressarà el país a través de les 
aportacions de la Diputació als municipis.  
 
I, finalment, perquè n’hem parlat abans i ara en tornen a parlar. Miri, no li traurem 
diners a la XAL, ja li he dit abans, no li traurem diners a la XAL; però tampoc els 
aplicarem cap normativa que els hi coarti la llibertat d’expressió, això tampoc ho farem. 
Si vostès creuen que aquesta és la manera d’actuar i que traiem diners, potser 
coartem algunes llibertats, van equivocats. Nosaltres no ho farem, no aplicarem el 155 
a la XAL ni a qualsevol de les àrees que la Diputació defensa. Això flota per l’ambient i 
no podia evitar de dir-ho quan, després de les meves explicacions, a la seva primera 
intervenció en tornem a parlar de la XAL. Escolti, aportem diners a la XAL, als 
ajuntaments, a les emissores locals... I aportant diners només ajudem a la llibertat 
d’expressió i de comunicació, i no se’ns acudiria mai fer una cosa que no fos 
relacionada amb aquesta necessitat que té la comunicació a nivell de comarca, a nivell 
de comarques i a nivell de demarcació.  
 
La resta de qüestions, com que he contestat moltes durant l’explicació de les 
esmenes, jo crec que queden més que explicades. 
 
Agafant el fil de la intervenció de Ciutadans, hi ha vàries preguntes que fan referència 
al pressupost. Evidentment que els ingressos els hem estudiat, els he explicat a la 
primera intervenció que s’ha fet una previsió tècnica dels ingressos de la Diputació. A 
partir d’aquesta previsió sabem quina és la situació econòmica del país, quina és 
l’afectació que pot estar vivint Catalunya, quina és l’afectació que pot estar vivint 
Espanya, quina és l’afectació que poden estar vivint les empreses. Evidentment, se’n 
parla molt de les empreses, però el resultat final, ho signaven un grup d’economistes, 
que deien que no espantem la gent perquè els ingressos que ens venen per la via de 
l’IAE, després de fer l’estudi, són ingressos que es mantindran segur, per tant, la 
previsió d’ingressos, estigui com estigui el país, és la que hem fet. I després hi ha 
hagut un portaveu que ha parlat que segur que quan acabem el pressupost haurem 
augmentat els ingressos, per tant és una incoherència que un Grup ens parli que 
perdrem ingressos degut a la situació del país i un altre ens digui que, finalment, 
tindrem més diners i, per tant, podrem destinar més diners. Diguem-ne que hem fet 
l’estudi, l’hem fet exhaustiu i, per tant, pensem que tindrem aquesta quantitat i que 
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segurament, com deia un altre portaveu, el que passarà és que al final tindrem més 
diners.  
 
Miri’s el pressupost, senyor Tovar, perquè he explicat inicialment que hem passat 
diners de partides del Capítol IV al Capítol II. Vostè ha vist un decalatge entre capítols i 
jo a l’inicial ja els he explicat que hi ha hagut aquest decalatge perquè hem canviat 
partides. No hem disminuït partides i augmentat, sinó que les hem canviat de capítol.  
 
Quant a les inversions, em penso que també se’ls va explicar, però els hi torno a 
explicar. Allò que és inversió sostenible no es contempla com a inversió, per tant, no 
és que hi hagi una disminució de les inversions, els divuit milions que van destinats a 
la fibra òptica estan dins del programa o dins de l’àmbit de la inversió sostenible i, per 
tant, no els trobarà dins de les inversions previstes. Jo crec que s’ha explicat en vàries 
ocasions, però ho torno a explicar. La situació econòmica del país ens obliga a gastar 
uns diners per inversió sostenible, que són superàvits que incorporem o que utilitzem 
per fer aquesta activitat i que no està en la previsió del pressupost de l’any vinent. I 
clar que demanem una operació de crèdit, perquè tenim l’ambició de fer més 
inversions i segurament perquè tenim l’ambició que els ajuntaments puguin fer més 
inversions. Si després, quan acabem l’exercici, pel motiu que sigui no s’ha fet el crèdit, 
doncs perfecte, però nosaltres tenim l’ambició d’invertir més als municipis. I ho dèiem 
abans, i ho deia també la portaveu del Partit dels Socialistes, si la situació financera de 
la Diputació és bona, per què hem de deixar de demanar diners per inversió?, si és 
que ens convé tant a la Diputació com als ajuntaments, però especialment als 
ajuntaments. I, per tant, evidentment que fem aquesta sol·licitud de crèdit i la 
incorporem al pressupost amb la voluntat d’invertir a la demarcació i als municipis, 
especialment en un temps que si les inversions no es fan a través de la Diputació 
difícilment es poden fer, perquè altres administracions no ajuden i perquè els 
ajuntaments, molts d’ells estan en situació absolutament complicada i a vegades 
precària per fer inversió.  
 
Quant les intervencions de l’Entesa, a qui els agraeixo també el vot d’abstenció, que 
és un vot de confiança malgrat els he explicat i els he anat a veure abans 
personalment per reconèixer que en aquesta negociació del pressupost qui representa 
políticament el Govern ha tingut algunes absències degudes a varies situacions a les 
que ha fet vostè referència quant els recursos humans i també a la situació del país, 
per tant, demano disculpes en aquest sentit, ho he fet abans en privat i ara ho faig 
públicament. També el senyor Funes ha fet una visió àmplia del que l’Entesa entén 
com a societat i que, segurament, coincidim en molts punts i discrepem en altres i que 
aquesta explicació política l’entenc, l’accepto i, segurament, sempre trobem un punt 
que engranem amb moltes de les propostes que fa l’Entesa i, de fet, moltes de les que 
han fet les hem incorporat al pressupost de la corporació i d’altres s’han quedat 
pendents o no han pogut ser. Em fa referència al Capítol I i jo he explicat, i ho saben, 
que malgrat l’Estat hagi preparat o previst, o ens digui que els pressupostos generals 
faran un augment de l’1,5%, nosaltres hem previst en el pressupost un 4,5% amb 
aquesta voluntat que deia vostè de reconèixer la carrera professional dels treballadors 
i treballadores de la casa, de millorar els serveis amb incorporació de tècnics amb més 
formació, i que, per tant, entenem que els recursos humans han estat congelats durant 
molt de temps i que ara és un moment de sortida, i aquest moment de sortida ja el 
quantifiquem amb un 4,5% però tampoc no neguem la possibilitat que durant l’exercici, 
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si hi han acords diferents, es pugui augmentar aquesta quantia a un percentatge 
superior, perquè el Govern té clar que la situació que han viscut els treballadors i 
treballadores de la casa ha estat complicada durant els darrers anys per qüestió i a 
conseqüència de la normativa. I per acabar, i abans feia el comentari amb Ciutadans 
que el portaveu de l’Entesa ja dona per entès que quan acabem l’exercici tindrem més 
diners d’ingressos, segur que sí, i el Govern també ho creu així, però hem volgut estar 
acurats amb aquesta quantia per no trobar que després ens faltin. Més val que sobri, i 
això és una dita de la gent gran, més val que sobri que no pas que en falti. I la previsió 
del pressupost s’ha de fer així. I acabo ja, acabo ja presidenta, acabo amb la 
intervenció de la Diputada Díaz. Parla d’un sí crític. Haig de reconèixer que algunes de 
les qüestions que s’havien plantejat amb altres pressupostos no s’han acabat de 
consolidar; més en qüestions relacionades amb comissions de treball, i en qüestions 
que no estan pressupostades, com que hi ha qüestions que estan pressupostades. Per 
tant, torno a agafar el compromís, i així ho hem fet també amb la seva representant, 
que aquests espais de treball es puguin reunir tantes vegades com sigui necessari, 
cosa que no s’ha fet. Evidentment que els agraïm molt la seva aportació al pressupost. 
S’han inclòs moltes de les propostes que ha fet el Partit dels Socialistes, de fet ha 
millorat la proposta de pressupost que havia fet el Govern i, per tant, ho agraïm i els 
animem a que en endavant sigui així i que durant l’exercici també sigui d’aquesta 
manera i que discutim totes aquelles possibilitats que tinguem. Evidentment, algunes 
de les qüestions les hem deixat pendents dels romanents, que era una d’aquelles 
qüestions que plantejava abans. Segurament algunes les podrem incorporar, que no 
s’han fet en el moment de l’aprovació del pressupost, però segur que ho farem i 
segurament  que aquesta no sabem encara si inversió sostenible serà insostenible o 
serà sostenible o serà una altra cosa. Possiblement algunes coses canviaran, perquè 
hem sentit que hi ha alguna sentència que ja canvia les propostes o els acords que ha 
anat fent l’Estat amb la Llei d’acompanyament del pressupost. Per tant, i acabo, ens 
comprometem a fer el calendari d’aplicació dels romanents, com dèiem, que els plans 
d’ocupació, a més de mantenir-se es puguin revisar i, segurament els tempos que es 
poden contractar els treballadors per part de les empreses; som sensibles a la qüestió 
del lleure i els ensenyaments artístics, que n’hem parlat moltes vegades i que 
justament els municipis estan molt mancats a partir que van perdre les ajudes que van 
venir de les administracions. Entenem, també, que cal reforçar els SIATs, és 
imprescindible, especialment en qüestions psicològiques i, com li deia al diputat Funes, 
els recursos humans ens preocupen, em preocupen especialment perquè sóc el 
delegat d’aquesta àrea, i segur que acabarem arribant a acords a la Mesa general de 
negociació perquè la voluntat del Govern és, justament, arribar a acords en aquest 
sentit. 
Res més, agrair les aportacions de tothom, totes, les crítiques i les no crítiques. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Hi ha una intervenció del 
senyor Riera, que serà breu, ja que ha pogut exposar sobradament els seus criteris i 
posicionaments. Endavant.  
 
I el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Riera, diu: Molt breu! No, només 
lamentar l’estirabot del senyor Garcia Cañizares, perquè ha sigut un estirabot no sé si 
propi o si li han apuntat, perquè jo no he parlat del 155 ni de 344 ni de 1934. Jo he 
parlat dels diners que es dediquen a una Xarxa i que vostè m’ha dit que eren per sous. 
Perquè jo no li he retret que han passat vuit mesos des que li vam fer la pregunta, 
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perquè ens contestés la informació de les sol·licituds i quantitats. Jo no ho he dit. I no 
he dit que ens van enviar ahir 1322 pàgines. Jo he tingut un to de debat que em 
sembla que al final ha sigut molt desafortunat per la seva banda. I després una 
pregunta, senyora presidenta, entenc en la meva ingenuïtat que les esmenes són 
rebutjades, perquè s’han de votar.  
 
La senyora Conesa diu: S’han de votar. S’han de votar. Per tant, el que farem tot 
seguit és votar les esmenes. Les esmenes es voten en bloc i per tant els demanaré el 
posicionament.  
 
Sotmeses a votació les esmenes al Pressupost per a l’exercici 2018 presentades pel 
Grup Partit Popular, es desestimen, amb els vots favorables del Grup polític Partit 
Popular (3), el vot en contra dels Grups polítics Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (8) i Entesa (6), i l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 3 vots 
a favor 38 vots en contra i 5 abstencions. 
 
A continuació, sotmès a votació el Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el 
Pressupost per a 2018, el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots 
favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i 
Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), el vot en contra dels Grups 
polítics Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu 
(2) i l’abstenció del Grup polític Entesa (6), sent el resultat definitiu de 32 vots a favor, 
8 vots en contra i 6 abstencions. 
 
Abandona la sessió el diputat senyor Asens (Entesa). 
 
5.- Dictamen de data 13 de novembre de 2017, pel qual es proposa aprovar el Pla 
estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts per a 2018. 
 
“L’article 8.1 de la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre disposa 
que “els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposi 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat 
pressupostària”.  
 
Les subvencions són un instrument per obtenir determinats resultats en matèria de 
polítiques socials i aconseguir uns objectius concrets vinculats a la satisfacció de 
necessitats públiques o d’interès general. El Pla estratègic de subvencions, per tant, es 
configura com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com 
a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció 
d’una finalitat pública, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  
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En aquest sentit i en la línia de la millora de l’eficàcia en la gestió de la despesa 
pública relativa a subvencions, el Pla estratègic de subvencions de la Diputació 
estableix una connexió entre els objectius estratègics de la corporació definits en el Pla 
de mandat 2016-2019 i els efectes que es pretenen aconseguir amb les subvencions 
recollides en el pressupost de 2018 amb l’objecte d’adequar les necessitats públiques 
amb els recursos disponibles. 
 
Val a dir també que el pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un 
instrument al servei del principi de transparència recollit a la Llei catalana 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i que va tenir en 
compte la Llei General de Subvencions. 
 
D’acord amb l’esmentat principi de transparència al qual estan sotmeses totes les 
activitats de les administracions públiques, i malgrat que la llei determina que no 
formen part de l’àmbit d’aplicació del Pla estratègic de subvencions, les aportacions 
dineràries entre diferents administracions públiques així com entre l’administració i els 
organismes dependents d’aquesta destinats a finançar l’activitat de cada ens, ni les 
aportacions dineràries en concepte de quotes a les entitats que integrin l’administració 
local, ni les subvencions que formin part dels programes de cooperació econòmica 
regulades per una normativa específica, s’ha considerat convenient incloure, per la 
seva importància, totes aquelles subvencions recollides en el pressupost de 2018 i que 
s’estructuren en els cinc apartats següents: 
 

1. Entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona: Es 
presenta una relació d’aquelles entitats que integren el sector públic amb l’import 
total i el pes que representen dins del pressupost corporatiu. 

 
2. Entitats participades: Es presenta una relació tant d’aquelles entitats públiques 

com aquelles entitats sense finalitat de lucre en que la Diputació forma part. 
 
3. Subvencions als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 

Barcelona: Són aquelles que s’articulen a través de diferents instruments de 
cooperació que s’ha dotat la Diputació com són el Catàleg de serveis, les meses 
de concertació i els Programes complementaris tots ells dins de la Xarxa de 
Govern Local. 

 
4. Subvencions a ens públics: Aquelles que per no tenir una normativa específica 

es troben regulades per les bases d’execució del pressupost. 
 

5. Entitats sense finalitat de lucre: Les aportacions a entitats privades que 
desenvolupen actuacions d’interès públic formen part de l’objectiu de la Llei de 
subvencions i es presenten agrupades en els sis gran objectius estratègics del Pla 
d’actuació del mandat 2016-2019. 

 
Cal destacar que l’existència d’aquest Pla estratègic ha d’incrementar els nivells 
d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública subvencional de la Diputació 
de Barcelona, a més de permetre a la ciutadania l’accés a la informació de l’activitat 
subvencionadora de la corporació i la distribució d’aquestes en funció de les polítiques 
públiques contingudes en el programa de Govern. 
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En tant que el Pla estratègic de subvencions és un instrument vinculat al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el 
Ple corporatiu, d’acord amb el que disposa l’article 33.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
delegació 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.- APROVAR, d’acord amb allò establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions el Pla estratègic de subvencions de 2018, que 
s’adjunta com a Annex al present dictamen. 
 
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província Barcelona l’acord d’aprovació del 
Pla estratègic de subvencions de 2018.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11) i Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés (8), el vot en contra dels Grups polítics Partit Popular (3), 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2) i l’abstenció del Grup 
polític Entesa (5), sent el resultat definitiu de 32 vots a favor, 8 vots en contra i 5 
abstencions. 
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Intervenció General 
 
6.- Dictamen de data 13 de novembre de 2017, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic 
Diputació de Barcelona, referit al tercer trimestre de 2017. 
 
“Vistos els estats comptables corresponents a l’execució del tercer trimestre dels 
pressupostos de l'exercici 2017 de la Corporació i dels seus organismes autònoms, 
ORGT, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Fundació Pública Casa Caritat, així 
com els estats financers de la societat Xarxa Audiovisual Local (XAL), S.L.  
 
Vistos, així mateix, els estats d’execució, també del tercer trimestre d’enguany, dels 
pressupostos i comptes anuals corresponents a les entitats públiques i societats, 
respectivament, que conformen tot el sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en 
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos 
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al 
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-
95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com 
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, 
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. 
 
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix l'acompliment de la 
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de 
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o 
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. La variació esmentada no podrà 
ser superior a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a 
l'economia espanyola. Aquest càlcul també s'haurà de realitzar en les fases 
d'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos dels ens abans esmentats. No 
obstant, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha considerat només necessari 
informar del seu compliment sense detallar el càlcul d’aquesta regla en la fase 
d’execució pressupostària. 
 
Atès que, finalment, l'article 13è de la mateixa llei, consagra el principi de sostenibilitat 
financera, definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les 
despeses presents i futures, dintre del límits d’endeutament legalment establerts. 
 
En conseqüència, s’haurà de calcular i informar de l'acompliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com la regla de la despesa, 
respecte de la previsió de la liquidació del pressupost d’enguany en base a l’execució 
dels pressupostos i comptes anuals corresponents al període abans esmentat. Els 
càlculs en qüestió s’hauran de realitzar en termes consolidats pel que fa als ens 
considerats administracions públiques, i un càlcul individualitzat pel que fa a l’entitat 
considerada de mercat. 
 
Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària, s’entendrà que s’ha complert si la 
previsió de la liquidació del pressupost de 2017 dels capítols no financers, d’ingressos 
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i despeses, calculats en termes SEC i a nivell consolidat, es situa en una posició 
d’equilibri o superàvit. En relació a l’objectiu de sostenibilitat financera, caldrà tenir en 
compte el límit d’endeutament establert en la Nota informativa sobre règim de tutela 
financera dels ens locals de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor de la Generalitat de Catalunya de 14 de juliol de 2017. Segons l’esmentada 
Nota, es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini els nous projectes 
d’inversió quan la ràtio legal d’estalvi net tingui signe positiu i al mateix temps la ràtio 
legal de deute viu, ambdues calculades a partir de la liquidació de l’exercici de 2016, 
no sigui superior al 75% respecte del recursos ordinaris. Així mateix, caldrà avaluar 
l’acompliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no 
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari. 
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de 
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del 
seu pressupost. 
 
La intervenció local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments 
practicats, sobre la base de les dades dels capítols 1 a 7 dels estats d’ingressos i 
despeses pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema 
europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de 
l'esmentat Reglament, així com la determinació de la capacitat o necessitat de 
finançament. 
 
En conseqüència, caldrà avaluar l'acompliment de les tres regles fiscals esmentades, 
tant pel que fa als objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera com 
per la regla de la despesa, en base als estats d’execució pressupostària i dels comptes 
anuals a la fi del trimestre abans assenyalat. Els càlculs en qüestió s'hauran de 
realitzar en termes consolidats, un cop s'hagin deduït les respectives transferències 
internes entre els ens del sector públic DIBA. La consolidació assenyalada afectarà 
només als ens que es consideren de no mercat, és a dir, aquells que obtenen el seu 
finançament bàsicament a través de pagaments de caràcter obligatori. Les entitats 
considerades de mercat avaluaran l'acompliment de les regles fiscals del present 
exercici de forma individualitzada en base a l’execució als seus estats i comptes 
anuals.  
 
Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, només el Patronat d’Apostes es 
considera una entitat de mercat, tenint en compte que el seu finançament no prové de 
transferències ni subvencions d’entitats públiques. La resta d’entitats del sector públic 
es consideren administracions públiques o entitats de no mercat. 
 
Vist l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat que 
subscriu, eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent  

 
A C O R D  

 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació de l’acompliment de les 
regles fiscals regulades en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, corresponent a les entitats del Sector Públic Diputació de 
Barcelona, i de la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per part de 
la Intervenció General d’aquesta Corporació, de data trenta d’octubre d’enguany, 
corresponent a l’acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de 
sostenibilitat financera, així com la regla de la despesa, d’acord amb l’execució 
pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2017. Les regles fiscals esmentades 
es preveuen acomplir en l’esmentat exercici tant pel que fa a les entitats considerades 
administracions públiques, de forma consolidada, com per a l’entitat considerada de 
mercat, de forma individual.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Si algun Grup es vol posicionar, és la 
informació periòdica que s’estableix i d’acord com ens diu la llei en relació amb la 
situació d’estabilitat financera de la corporació. Si no hi ha intervencions, prenem en 
consideració aquesta informació feta arribar a tots els Grups per part d’Intervenció.  
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
7.- Dictamen de data 31 d’octubre de 2017, pel qual es proposa l'aprovació 
provisional de la modificació de l’Ordenança General de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic. 
 
“La normativa específica de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) es composa 
d’Estatuts, Reglament Orgànic i Funcional i Ordenança General de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa, essent necessari que les esmentades normes, pel seu caràcter, 
estiguin actualitzades i adaptades a la legislació de general aplicació. 
 
A més de les raons organitzatives, que en la dinàmica operativa d’una Administració 
moderna, que realitza múltiples funcions, sovint justifiquen diverses adaptacions, les 
freqüents modificacions legislatives i reglamentàries fan necessària una contínua 
adequació de l’Ordenança General perquè només quan les ordenances estan 
actualitzades i adaptades al treball diari, poden complir la doble funció de servir com a 
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa 
amb els ciutadans.  
 
Segons es justifica en la memòria de la gerència de l’ORGT de 18 d’octubre de 2017, 
els objectius per a l'any 2018, en termes generals, son el d’incrementar i millorar la 
cooperació amb els municipis i resta d’administracions públiques, modernitzar i millorar 
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l'atenció als ciutadans implantant noves actuacions, intensificar les relacions 
interadministratives amb altres ens públics, potenciar les actuacions que permetin 
millorar la lluita contra el frau, implementar millores en la gestió de personal, 
modernitzar les instal·lacions de l’ORGT introduint millores per als ciutadans i per als 
treballadors i, finalment, acabar el disseny de la distribució territorial i configuració de 
les oficines de l’ORGT.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i d’acord amb el 
que preveu l’article 28 apartats 1 b) i 2 a) dels Estatuts de l’Organisme de Gestió 
tributària aquesta Presidència (BOPB de 4 de maig de 2015), a proposta de la Junta 
de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària i previ dictamen de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, eleva al 
ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents,   
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa, el text de la qual s’acompanya com Annex 1.  
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
interessats durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu.” 
 

ANNEX 1 al Dictamen del ple de la Diputació de Barcelona de 31 d’octubre de 2017 
 
"ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O ES REALITZA MITJANÇANT COL.LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA 

 
INDEX 
 

Secció I - Disposicions generals 
 
 · Article 1. Objecte 
 · Article 2. Àmbit d'aplicació 
 
Secció II - Procediment 
 
 · Article 3. Aspectes generals 
 · Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 · Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària 
 · Article 6. Registre 
 · Article 7. Còmput de terminis 
 · Article 8. Tramitació d'expedients 
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- Article 8 bis. Presentació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades i 
sol·licituds 

 · Article 9. Obligació de resoldre 
 · Article 10. Efectes del silenci administratiu 
 
Secció III - Normes sobre gestió 
Subsecció I - Gestió de tributs 
Capítol I - De venciment periòdic 
 
 · Article 11. Impost sobre béns immobles 
 · Article 12. Impost sobre activitats econòmiques 
 · Article 13. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 · Article 14. Taxes 
 · Article 15. Aprovació de padrons 
 · Article 16. Calendari fiscal 
 · Article 17. Exposició pública de padrons 
 · Article 18. Anuncis de cobrament 
 · Article 19. Liquidacions i autoliquidacions de venciment singular 
 
Capítol II - De venciment no periòdic 
 
 · Article 20. Pràctica de liquidacions 
        · Article 21. Establiment del règim d'autoliquidació en l'Impost sobre l'increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana 
   
Capítol III - Notificacions administratives 
 
 · Article 22. Pràctica de les notificacions 
 · Article 23. Pràctica de les notificacions en paper 
 · Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de la Província i altres llocs 
 
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 
 
 · Article 25. Sol·licitud i tramitació 
 
Capítol V - Procediment de comprovació i revisió 
 
 · Article 26. Verificació de dades 
 · Article 27. Comprovació limitada 
 · Article 28. Recurs de reposició 
 · Article 29. Recurs contenciós administratiu i reclamació economicoadministrativa 
 · Article 30. Revisió d'ofici i declaració de lesivitat 
 · Article 31. Recurs extraordinari de revisió 
 · Article 32. Revocació d'actes i rectificació d'errors 
 
Capítol VI - Suspensió del procediment 
 
 · Article 33. Suspensió per interposició de recursos 
 · Article 34. Suspensió per ajornament o fraccionament 
 · Article 35. Suspensió per terceria de domini 
 · Article 36. Paralització del procediment 
 · Article 37. Alienació de béns i drets embargats 
 · Article 38. Garanties 
 · Article 39. Concurrència de procediments 
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Capítol VII - Devolució d'ingressos 
 
 · Article 40. Iniciació 
 · Article 41. Col·laboració d'altres Administracions 
 · Article 42. Tramitació de l'expedient 
 · Article 43. Devolució d'ingressos indeguts de naturalesa tributària 
 · Article 44. Devolució d'ingressos indeguts de naturalesa no tributària 
 · Article 45. Reintegrament d'ingressos deguts 
 · Article 46. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats 
 · Article 47. Reintegrament del cost de les garanties 
 · Article 48. Repercussió de la despesa 
 
Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris 
Capítol I - Preus públics 
 
 · Article 49. Recaptació dels preus públics 
 · Article 50. Gestió dels preus de venciment periòdic 
 
Capítol II - Multes per infraccions de transit de competència municipal 
 
 · Article 51. Denúncies 
 · Article 52. Notificació telemàtica de la denúncia 
 · Article 53. Notificació del procediment sancionador 
 · Article 54. Procediment sancionador abreujat 
 · Article 55. Presentació d'al·legacions i recursos 
 · Article 56. Pagament de les multes 
 · Article 57. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions 
 
Capítol III - Altres crèdits 
 
 · Article 58. Altres crèdits no tributaris 
 · Article 59. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de cooperació 
 · Article 60. Ingressos per altres actuacions urbanístiques 
 · Article 61. Multes diferents de les de circulació 
 
Secció IV - Recaptació 
Subsecció I - Organització 
 
 · Article 62. Òrgans de recaptació 
 · Article 63. Sistema de recaptació 
 · Article 64. Domiciliació bancària 
 · Article 65. Entitats col·laboradores 
 
Subsecció II - Gestió recaptatòria 
Capítol I - Normes comunes 
 
 · Article 66. Àmbit d'aplicació 
 · Article 67. Obligats al pagament 
 · Article 68. Responsables solidaris i subsidiaris 
 · Article 69. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària 
 · Article 70. Successors en els deutes tributaris 
 · Article 71. Procediment de recaptació davant els successors 
 · Article 72. Domicili 
 · Article 73. Deure de col·laboració amb l'administració tributària 
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Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària 
 
 · Article 74. Períodes de recaptació 
 · Article 75. Desenvolupament del cobrament en període voluntari 
 · Article 76. Conclusió del període de pagament voluntari 
 
Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva 
 
 · Article 77. Inici del procediment de constrenyiment 
 · Article 78. Terminis d'ingrés 
 · Article 79. Provisió de constrenyiment 
 · Article 80. Anuncis de subhastes i Mesa de subhasta 
 · Article 81. Celebració de subhastes, venda directa i adjudicacions a l'ens creditor 
 · Article 82. Interessos de demora 
 · Article 83. Costes del procediment 
 
Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments 
 
 · Article 84. Sol·licitud 
 · Article 85. Interessos per l'ajornament 
 · Article 86. Efectes de la falta de pagament 
 · Article 87. Garanties i recursos 
 
Capítol V - Prescripció i compensació 
 
 · Article 88. Prescripció 
 · Article 89. Compensació 
       · Article 90. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 

deduccions sobre transferències 
 · Article 91. Cobrament de deutes d'entitats públiques 
 
Capítol VI - Crèdits incobrables 
  
 · Article 92. Situació d'insolvència 
 · Article 93. Mitjans de justificació d'actuacions 
       · Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits 

incobrables 
 · Article 95. Execució forçosa 
 · Article 96. Efectes de la declaració de crèdit incobrable 
 
Secció V - Inspecció 
 
 · Article 97. La inspecció tributària 
 · Article 98. Personal inspector 
 · Article 99. Classes d'actuacions 
 · Article 100. Lloc i temps de les actuacions 
 · Article 101. Iniciació i desenvolupament del procediment d'inspecció 
 · Article 102. Terminació de les actuacions inspectores 
 
Secció VI - Règim sancionador 
Subsecció I - Disposicions generals 
 
 · Article 103. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 
 · Article 104. Concepte i classes d'infraccions i sancions tributàries 
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Subsecció II - Classificació de les infraccions i sancions tributàries 
 

- Article 105. Infracció tributària per deixar d'ingressar el deute tributari que hagués de 
resultar d'una autoliquidació 

- Article 106. Infracció tributària per incomplir l'obligació de presentar de forma 
completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar 
liquidacions 

- Article 107. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
- Article 108. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 

incentius fiscals 
- Article 109. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 

declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a 
requeriments individualitzats d'informació 

- Article 110. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l'Administració tributària local 

- Article 111. Altres infraccions tributàries 
- Article 112. Liquidació d'interessos de demora 
- Article 113. Procediment sancionador 
- Article 114. Procediment sancionador abreujat 

 
Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informatitzats i 
telemàtics 
Subsecció I - Disposicions generals 
 
 · Article 115. Ús de mitjans electrònics 
 · Article 116. Seu electrònica 

           ·  Article 117. Ús dels sistemes d'identificació i signatura per relacionar-se 
electrònicament amb l'Organisme de Gestió Tributària 

        · Article 118. Característiques del registre telemàtic 
        · Article 119. Recepció d'escrits en el registre telemàtic 
        · Article 120. Acreditacions de pagament telemàtiques 
        · Article 121. Transmissions de dades 
        · Article 122. Expedients i còpies electròniques 
        · Article 123. Conservació i custòdia dels documents 
 

Subsecció II - Relacions entre l'ORGT, els ajuntaments i altres entitats publiques 
 
 · Article 124. Consulta de les dades relatives als ingressos propis 
 · Article 125. Accessos generals 
 · Article 126. Consultes en el padró d'habitants 
 
Subsecció III - Relacions entre l'ORGT i altres administracions 
 

                                    · Article 127. Relacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència 
Tributària de Catalunya 

        · Article 128. Relacions amb Trànsit 
        · Article 129. Relacions amb les Gerències Territorials del Cadastre 

  
Subsecció IV - Relacions entre l'ORGT i els col·laboradors socials 
 
 · Article 130. Col·laboració amb els Notaris 
 · Article 131. Col·laboració amb els Registres de la Propietat 
 · Article 132. Col·laboració amb els Gestors Administratius 
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Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans 
 
 · Article 133. Realització de consultes i tràmits 
 · Article 134. Realització de pagaments 
 · Article 135. Sol·licituds de domiciliacions 
 
Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Disposició addicional segona.- Autorització a Presidència 
 

Secció I - Disposicions generals  
 
Article 1. Objecte  
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, conté normes comunes, tant substantives com de 
procediment, que complementen les ordenances i altre normativa aprovades pels municipis i 
altres entitats públiques que han delegat en la Diputació de Barcelona les seves facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic o bé han subscrit el 
corresponent conveni de col·laboració per l’exercici de les mateixes, així com les pròpies 
ordenances aprovades per la Diputació de Barcelona. 
 
2. Aquesta normativa serà aplicada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (ORGT), com a ens instrumental de la pròpia Diputació de Barcelona. 
 
3. Aquesta Ordenança es dicta amb les finalitats següents:  
 
a)  Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents als 

procediments tributaris de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, portats a terme per 
aquest Organisme. 

b) Regular les actuacions que l’ORGT ha de portar a terme per a exercir les funcions 
delegades.  

c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la 
reiteració.  

d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’administració gestora.  

e)  Informar els ciutadans de les normes i els procediments el coneixement dels quals pugui 
facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries.  

f) Informar als ciutadans dels mitjans electrònics que poden utilitzar per realitzar consultes i 
tràmits relatius a procediments tramitats per l’ORGT. 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació  
 
1. La present Ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos públics quan les entitats 
públiques titulars hagin delegat en la Diputació les facultats referides a l’article 1 o bé hagin 
subscrit el corresponent conveni de col·laboració.  
 
Els ajuntaments poden reservar-se la facultat de realitzar per si mateixos i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
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singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns 
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. En tot cas, l’Ajuntament vindrà obligat a 
comunicar amb caràcter previ a l’ORGT la voluntat d’executar qualsevol reserva de les 
previstes en aquest apartat. 
 
2. Així mateix, la present Ordenança s’aplicarà a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic de la Diputació de Barcelona i els seus organismes, quan 
aquestes actuacions es portin a terme per l’ORGT. 
 
3. Per decret de la Presidència de la Diputació es podran dictar disposicions interpretatives i 
aclaridores d’aquesta Ordenança. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus 
termes estrictes l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres 
beneficis tributaris. 
 
4. Les referències realitzades en aquesta Ordenança a òrgans dels municipis o d’aquest 
Organisme s’entendran realitzades als òrgans de la Comunitat Autònoma o d’altres entitats 
públiques que tinguin atribuïda la competència per raó de la matèria.  
 

Secció II - Procediment 
 
Article 3. Aspectes generals  
 
1. La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a la 
informació administrativa.  
 
2. La Presidència podrà delegar l’exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat dels supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. La 
Gerència podrà, així mateix, delegar la signatura de resolucions administratives. 
 
3. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació entre òrgans d’aquesta 
administració indicaran expressament tal circumstància i es consideraran dictades per 
l’òrgan delegant.  
 
4. Els acords i resolucions de la Junta de Govern, del Consell Directiu, de la Presidència, i 
de la Gerència seran notificats per Secretaria.  
 
Les resolucions en matèria tributària que dicti l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT les notificarà el/la cap d’unitat o del departament corresponent. 
 
5. El personal competent per a expedir còpies autenticades de documents que es troben a 
les dependències de l’ORGT serà el següent:  
 
a)  El/la Cap d’unitat o Cap d’oficina, quan es tracti de documents existents a la unitat/oficina 

respectiva.  
b)  El/la Director/a de Serveis de Recursos Humans, quan es tracti de documents relatius a 

la gestió de recursos humans de l’ORGT.  
c)  El/la Cap de Serveis Generals - Contractació, quan es tracti de documents presentats al 

Registre d’entrada. 
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d) El/la Cap de Servei de la Unitat Central de Recaptació, quan es tracti de documents 
relatius a procediments administratius de constrenyiment, la tramitació dels qual sigui 
competència del departament, de conformitat amb el Reglament Orgànic i Funcional. 

e)  El/la Director/a de Serveis d’Assessoria Jurídica quan els documents es trobin en aquest 
Departament i hagin de ser tramesos als jutjats o tribunals de justícia, a la fiscalia, a la 
sindicatura de comptes, al Síndic de Greuges o qualsevol altre òrgan de control o 
fiscalització. 

f)  El/la Secretari/a de l’Organisme, o qui legalment el substitueixi o li delegui aquesta 
funció, en tots els supòsits, sempre que no afectin la gestió, inspecció o recaptació de 
tributs o altres ingressos de dret públic i a les multes de trànsit. 

g) El/la Director/a de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis quan els documents es 
trobin en els Serveis Centrals i no pertanyin als grups anteriors.  

 
Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis i unitats de l’ORGT informaran els contribuents que ho sol·licitin dels 
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. Les sol·licituds 
formulades verbalment, es respondran d’igual forma.  
 
2. Els interessats poden adreçar-se a la seu electrònica de l’ORGT, per Internet, per a 
accedir a la informació d’interès general i realitzar els tràmits i gestions que s’estableixen a 
la Secció VII d’aquesta Ordenança.  
 
3. En l’àmbit de les competències de l’ORGT, segons allò establert a l’article 88.5 de la Llei 
general tributària, les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització 
del termini establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment 
d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la 
presentació. A l’escrit de presentació s’ha de manifestar expressament si al moment de 
presentar-lo s’està o no tramitant un procediment, recurs o reclamació relacionat amb el 
règim, classificació o qualificació tributària del tema plantejat a la consulta. Si es considera 
necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als interessats que ampliïn els 
antecedents o les circumstàncies del cas plantejat. 
 
La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’ORGT 
llevat que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació d’un procediment, 
recurs o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris expressats en la contestació 
esmentada s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi 
identitat entre els fets i circumstàncies d’aquests últims i els que van ser objecte de consulta. 
 
4. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una qüestió reglamentada a l’Ordenança general 
o en circulars de l’ORGT, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix 
clarament de la normativa vigent, el servei receptor de la consulta podrà formular la 
resposta.  
 
Altrament, es respondrà des dels Serveis Centrals, pels òrgans competents per raó de la 
matèria.  
 
En tot cas la resposta haurà de lliurar-se en un termini màxim de tres mesos, amb una 
referència a la normativa aplicable a la qüestió plantejada. 
 
5. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva 
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença 
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà 
identificar-se utilitzant els sistemes descrits en l’article 117 d’aquesta ordenança. 
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6. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’ acreditar la seva condició de tal, en 
els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària, sens perjudici d'allò previst en 
aquesta Ordenança per als col·laboradors socials. En tot cas, es presumirà concedida la 
representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 
 
7. No s’admetrà cap consulta que es formuli després d’haver acabat els terminis establerts 
per a l’exercici del dret, per a la presentació de la declaració o autoliquidació o per al 
compliment de l’obligació tributària de què es tracti. 
 
8. Les dades de caràcter personal facilitades pels ciutadans, presencialment, a través de la 
seu electrònica de l’ORGT, o per qualsevol altre mitjà, així com altres dades amb 
transcendència tributària requerides o obtingudes per l’ORGT, s’incorporaran als fitxers de 
l’Organisme.  
 
Davant aquest, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de 
caràcter personal, mitjançant escrit presentat al Registre general de l'ORGT.  
 
Art. 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària 
 
1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el 
desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzats 
per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per 
a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a 
tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què es refereix l’article 95è de 
la Llei general tributària.  
 
2. L’ORGT ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la 
informació tributària i el seu ús adequat.  
 
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o 
antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta documentació. 
Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin derivar-se, la infracció 
d’aquest particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària molt greu.  
 
3.L’ORGT garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat a la Llei 
orgànica de protecció de les dades de caràcter personal.  
 
4. L´accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels documents 
que integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar en els termes previstos a la 
normativa tributària vigent. 
 
Article 6. Registre  
 
1. L’Organisme disposa d’un registre general i de registres auxiliars en cadascuna de les 
unitats i oficines. En aquests registres es fan les anotacions dels assentaments de tots els 
documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat 
vinculada o dependent d’aquests. També s’anota la sortida de documents oficials dirigits a 
altres òrgans o particulars.  
 
En tot cas s’haurà de garantir la integració informàtica en el registre general de les 
anotacions efectuades en els registres auxiliars i possibilitar una organització 
desconcentrada adaptada a les característiques i l’àmbit de l’Organisme.  
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2. L’Organisme també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de 
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del 
dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que s'anunciaran 
als potencials usuaris amb l'antelació que resulti possible a la seu electrònica. 
 
La regulació del registre electrònic s’aprovà per la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en la sessió ordinària celebrada el dia 21 
d’octubre de 2010 (BOPB de 09.12.2010).  
 
En cap cas tindran la condició de registre electrònic de l’ORGT les bústies de correu 
electrònic corporatiu departamentals i les assignades als empleats de l’ORGT. 
 
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Organisme a través de qualsevol 
d’aquests mitjans:  
 
a) Registre general, auxiliar o electrònic de l’ORGT. 
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, Cabildos i 

Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’ article 121 de la 
Llei 7/1985. 

c) Oficines de Correus.  
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.  
 
Els escrits o documents que s’enviïn a alguna unitat administrativa de l’ORGT per correu 
electrònic no s’han d’enregistrar al no ser aquest mitjà un mitjà vàlid de presentació de 
documents.  
 
En el supòsit de presentació de declaracions , escrits o documents amb transcendència 
tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que 
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la 
infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del 
corresponent expedient sancionador. 
 
4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de 
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el 
tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris i/o 
unitats administratives per a la seva tramitació.  
 
Els documents presentats de manera presencial hauran de ser digitalitzats per a la seva 
incorporació a l’expedient administratiu electrònic.  
 
Article 7. Còmput de terminis  
 
1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores, 
s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un dia 
hàbil. 
 
Els terminis expressats per hores es compten d'hora en hora i de minut en minut des de 
l'hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti i no poden 
tenir una durada superior a vint-i-quatre hores; en aquest cas, s’han d’expressar en dies. 
 
Quan els terminis s'assenyalin per dies, s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del 
còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.  
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A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període executiu, si 
el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, es traslladarà 
el susdit venciment al primer dia hàbil següent. 
 
Quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals, s’ha de fer constar aquesta 
circumstancia a les notificacions corresponents.  
 
2. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què va 
tenir lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti, o des del següent a aquell en què 
es produeix l’estimació o la desestimació per silenci administratiu.  
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.  
 
4. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà d’aquell 
en què va tenir lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del següent a 
aquell en què es produeix l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes 
de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà 
que el termini expira l’últim dia del mes.  
 
5. Sempre que hagi una causa justificada i d’ofici o a petició dels interessats es podrà 
concedir una ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests.  
 
Article 8. Tramitació d’expedients  
 
1. En la tramitació dels procediments administratius competència de l’ORGT, s'utilitzaran els 
mitjans electrònics, sens perjudici del dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans i a ésser-hi 
atesos. 
 
2. Els subjectes relacionats a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estaran obligats a relacionar-
se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques. 
 
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l’interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà 
que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivarà sense més tràmit 
l’expedient.  
 
4. S’ordenarà l’acumulació de procediments que entre si guardin una identitat substancial o 
íntima connexió. 
 
5. En la resolució d’expedients de naturalesa homogènia, s’observarà l’ordre rigorós 
d’incoació.  
 
6. L’ORGT no podrà establir pactes que impliquin l’acabament convencional del procediment 
sense l’autorització expressa de l’ajuntament o entitat pública titular del recurs objecte de 
gestió.  
 
7. Quan es requereixi a un interessat l’aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos 
sense que s’hagi produït el compliment del requeriment de l’Administració, es produirà la 
caducitat del procediment, de la qual cosa s’advertirà l’interessat.  
 
Produïda la caducitat, no caldrà que l’Administració resolgui totes les qüestions plantejades 
als procediments de gestió.  
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8. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que han de dur a terme els 
interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació de l’acte 
corresponent.  
 
9. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent i continuar amb el procediment; d’altra 
banda, s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals si té lloc abans 
o dins del dia que es notifiqui la resolució en què es tingui per transcorregut el termini.  
 
10. Perquè sigui autoritzada la consulta als expedients i a l’obtenció de copies caldrà que es 
formuli petició individualitzada especificant els documents que es desitja consultar i l’obtenir 
la seva copia. 
 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres 
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels 
serveis, caldrà que l’Assessoria Jurídica informi, per escrit o verbalment, sobre la 
procedència de la consulta i valori que aquests documents contenen o no dades referents a 
la intimitat de persones diferents del consultant.  
 
L’obtenció de còpies, l’examen de les quals autoritzarà el cap de la dependència respectiva, 
requerirà el pagament previ de la taxa fixada a les Ordenances aprovades per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Article 8 bis. Presentació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades 
i sol·licituds 
 
1. A l’empara del previst a l’article 98.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària, els models de declaració, autoliquidació i comunicació de dades i sol·licituds 
seran aprovats per la Gerència de l’Organisme, mitjançant una resolució que establirà la 
forma, el lloc i els terminis de presentació i, si s’escau, de l’ingrés del deute tributari , així 
com els supòsits i condicions de presentació per mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics. 

 
2. Els obligats tributaris o les persones que actuïn en nom seu hauran de fer servir aquests 

models des del moment que hagin estat aprovats i s’hagin posat a disposició en la seu 
electrònica. 

 
Article 9. Obligació de resoldre  
 
1. L’ORGT està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments 
tributaris. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents:  
 
- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de 

comunicació per l’obligat tributari. 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 

renúncia o el desistiment dels interessats  
 
2. Quan l’interessat sol·liciti expressament que es declari la caducitat, la pèrdua 
sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment, l’ORGT haurà de 
resoldre sobre la petició.  
 
3. El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, llevat que la normativa 
que els reguli assenyali un altre.  
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Els serveis i unitats de l’ORGT adoptaran les mesures que calguin per complir els deures de 
motivar els actes administratius i resoldre els recursos presentats en el termini fixat en 
aquesta Ordenança.  
 
Si en determinades circumstàncies, els caps dels serveis i unitats consideren que no poden 
complir l’obligació legal, ho posaran en coneixement de l’òrgan competent, segons els 
estatuts de l’ORGT, a fi de cercar les solucions més adients.  
 
Article 10. Efectes del silenci administratiu  
 
1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim 
fixat per a la seva resolució sense que s’hagi dictat i notificat acord exprés, legitima 
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, 
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’administració ha de dictar.  
 
2. Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud en 
els supòsits següents:  
 
a)  Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu o a l’econòmic 

administratiu davant els actes dictats en matèria de gestió d’ingressos de dret públic 
locals.  

b)  Resolució d’altres recursos administratius diferents del fixat a l’apartat a) d’aquest punt 
que poguessin interposar-se.  

c)  Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els tributs locals.  
d)  Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels ingressos de dret públic de què 

es tracti, quan no s’aporti garantia suficient. 
e)  Altres supòsits previstos legalment.  
 
3. També s’entendrà desestimada la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en el 
termini de sis mesos sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va 
motivar l’ingrés.  
 
4. S’entendran estimades les sol·licituds formulades pels interessats en els casos previstos 
a la normativa d’aplicació.  
 

Secció III - Normes sobre gestió 
 

Subsecció I - Gestió de tributs 
 

Capítol I - De venciment periòdic 
 
Article 11. Impost sobre béns immobles  
 
1. El padró fiscal de l’Impost sobre béns immobles, dels ajuntaments que hagin delegat a la 
Diputació de Barcelona les funcions de gestió tributària de l’impost, l’elaborarà l’ORGT a 
partir del padró de l’exercici anterior, al qual s’incorporaran les alteracions d’ordre físic, 
econòmic i jurídic aprovades pel Cadastre i totes aquelles altres que siguin conseqüència de 
fets o actes coneguts per l’ORGT o l’ajuntament, en els termes convinguts amb el Cadastre.  
 
2. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats 
tindran efectivitat des del primer dia de l’any següent, i es poden incorporar en el padró 
corresponent a aquest període si no n’ha derivat modificació de la base imposable.  
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3. Així mateix, quan l’ORGT conegui de les variacions dominicals que constin en document 
públic, actualitzarà el padró d’IBI que gestiona per delegació i comunicarà les corresponents 
variacions a la Gerència Territorial del Cadastre.  
 
4. En la gestió de l’IBI, s’observaran les prescripcions següents: 
 
a) L’ORGT emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu  
del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es 
conegués més d'un titular, es faran constar els titulars, sense que aquesta circumstància 
impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà 
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els 
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius 
de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.  
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, tindrà efectivitat 
en l’exercici en què s’acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; 
cas contrari s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament següent i es 
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
b) En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de 
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
 
c) Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que, 
com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros. 
 
5. Els Notaris podran consultar els deutes pendents de l’impost en la data de transmissió 
d’un immoble, en ordre a formular l’advertència prevista a l’article 64 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació del Conveni subscrit entre la FEMP i el 
Consell General del Notariat al qual es va adherir la Diputació de Barcelona.  
 
6. La base liquidable es fixarà pel Cadastre en els procediments de valoració col·lectiva.  
 
En els procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i 
inspecció cadastral, la base liquidable podrà determinar-se pels Ajuntaments, o per l’ORGT 
exercint funcions delegades per aquests, segons el previst a l’article 77.3 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
7. Per a determinar les quotes tributàries, s’aplicarà el coeficient d’actualització dels valors 
cadastrals quan s’escaigui, així com els beneficis fiscals i els tipus impositius fixats 
legalment o mitjançant l’Ordenança fiscal municipal.  
 
No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les variacions de quotes resultants de 
la modificació dels elements regulats en aquest apartat.  
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8. L’ORGT intercanviarà amb la Gerència del Cadastre les dades amb transcendència per a 
la gestió de l’IBI, conegudes en base a declaracions presentades en ambdues 
administracions, o resultants d’actuacions de gestió i d’inspecció tributàries dutes a terme 
per les mateixes.  
 
Article 12. Impost sobre activitats econòmiques  
 
1. En els supòsits en què la Diputació ostenti les competències de gestió tributària i censal 
de les quotes municipals d’aquest impost, en virtut de la delegació que l’hagin fet els 
Ajuntaments i l’Estat de les seves competències respectives, l’ORGT portarà a terme totes 
les funcions necessàries per a la formació i manteniment de la matrícula de contribuents, 
d’acord amb el que disposi la normativa d’aplicació.  
 
2. La matrícula es formarà anyalment i comprendrà les dades que determini la normativa 
que resulti aplicable i les instruccions que, en desenvolupament de la mateixa, dicti 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 
3. Els subjecte passius no exempts estan obligats a presentar declaracions d’alta, baixa i 
variació, d’acord amb allò previst en l’article 90 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i en els articles 5,6 i 7 del RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten 
normes per a la gestió de l’impost i es regula la delegació de competències en matèria de 
gestió censal. 
 
En els supòsits en què la Diputació ostenti les competències de gestió censal de les quotes 
municipals de l’impost, les declaracions s’hauran de presentar en els models específicament 
aprovats a l’efecte i a través de la seu electrònica de l’ORGT. 
 
Els contribuents podran obtenir l’assistència material i tècnica necessàries per al compliment 
de les seves obligacions. 
 
4. Les variacions de la quota tributària originades per modificació del coeficient de situació 
previst a l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, o del tipus de 
recàrrec provincial establert a l’article 134 de la mateixa llei, així com les resultants de la 
modificació legal de les tarifes de l’impost, no requeriran notificació individualitzada, ja que 
procedeixen de normes d’aplicació general i obligatòria en el seu àmbit territorial.  
 
5. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT les dades amb transcendència per a la gestió de l’IAE, 
d’acord amb allò previst en l’article 25 del RD 243/1995.  
 
Article 13. Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
 
1. El padró fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, dels ajuntaments que 
hagin delegat a la Diputació de Barcelona  les funcions de gestió tributària de l’impost, el 
formarà l’ORGT a partir del padró de l’any anterior, en què s’incorporaran les altes i la resta 
de modificacions (transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l’exercici 
immediatament anterior.  
 
2. Serà subjecte passiu de l’impost la persona física o jurídica que figuri com a titular del 
vehicle en el Registre central de trànsit, excepte quan s’acrediti de manera fefaent que el dia 
primer de l’exercici el vehicle no era propietat de la persona que figurava com a titular al 
Registre de Trànsit.  
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En aquest supòsit, si el venedor prova el compliment de les obligacions imposades al 
transmitent pel Reglament general de vehicles i sol·licita l’anul·lació de la liquidació, 
s’estimarà la sol·licitud.  
 
3. Per a determinar el deute tributari que constarà en el padró, s’aplicarà el coeficient 
d’increment aprovat a l’ordenança fiscal de l’ajuntament corresponent sobre les tarifes de 
l’article 95 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
4. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes 
serà el que determini amb caràcter general la normativa vigent. En el seu defecte s’estarà al 
que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents tipus de 
vehicles.  
 
5. Als efectes de determinar les tarifes dels turismes a què fa referència l’article 95 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la potència fiscal expressada en cavalls 
fiscals serà la establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de 
vehicles.  
 
6. No caldrà procedir a la notificació individualitzada de les modificacions originades per 
variació del coeficient d’increment o del quadre de tarifes, ja que procedeixen de l’ordenança 
fiscal reglamentàriament tramitada i d’una llei estatal d’aplicació general i obligatòria.  
 
7. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 
s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del 
vehicle. En els supòsits de presentació i pagament de l’autoliquidació per via telemàtica, des 
de la seu electrònica de l’ORGT es comunicarà el número de registre i control de l’operació 
a Trànsit. Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un 
vehicle quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent 
baixa.  
 
L’autoliquidació de l’IVTM que ha de presentar-se en cas de noves altes de vehicles, els 
subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, es realitzarà obligatòriament per 
mitjans electrònics. Si algun interessat ho requereixi es donarà assistència per al tràmit als 
punts d’informació de l’ORGT.  
 
8. L’ORGT comunicarà a la Prefectura de Trànsit els rebuts que estan impagats a l’efecte 
que no s’autoritzin canvis de titularitat dels vehicles, quan consti en llur historial que està 
pendent de pagament l’impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l’any 
immediatament anterior a la realització del tràmit. 
 
No obstant, quan es presenti davant la Prefectura de Trànsit el justificant acreditatiu del 
pagament del deute, es podrà efectuar el canvi de titularitat. 
 
Article 14. Taxes  
 
1. Els padrons fiscals de les taxes dels ajuntaments que hagin delegat a la Diputació de 
Barcelona les funcions de gestió tributària els elaborarà l’ORGT a partir dels padrons de 
l’exercici anterior, on s’incorporaran les modificacions derivades de la variació de tarifes 
aprovades a l’ordenança fiscal municipal corresponent i també altres incidències que no 
constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute tributari i que siguin 
conegudes per l’ORGT o per l’ajuntament. Aquestes variacions no necessiten notificació 
individualitzada.  
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2. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció.  
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió de quota, les dades 
s’incorporaran al padró de l’exercici corrent sempre i quan la liquidació no hagi adquirit 
fermesa; cas contrari s’incorporaran al padró de l’exercici immediatament posterior i es 
mantindrà en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de 
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l’ús.  
 
Per raons d’eficàcia i economia, no es procedirà a dividir la quota en aquells supòsits que, 
com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d’import inferior a 10 euros 
 
3. En la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, s’estableix el règim de 
autoliquidació per a cada tipus de subministrament. L’autoliquidació serà de periodicitat 
trimestral i tindrà el contingut establert a l'ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 15. Aprovació de padrons  
 
1. Els padrons, la gestió dels quals ha estat delegada en favor de la Diputació de Barcelona, 
s’elaboraran i actualitzaran pels Serveis de Gestió Tributària corresponents. 
 
2. Els padrons s’aprovaran per l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT, excepte 
que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les facultats reservades esmentades a 
l’article 2.1 d’aquesta ordenança. 
 
3. Es posarà a disposició dels ajuntaments els padrons, mitjançant l'aplicatiu informàtic de 
l'ORGT, a efectes del seu seguiment i comptabilització.  
 
4. Les variacions dels deutes tributaris i els altres elements tributaris originades per 
l’aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs, o resultants de les declaracions de variació reglamentàries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 
de la Llei general tributària.  
 
5. Per raons de cost i eficàcia, en el cas de l’impost sobre béns immobles no es practicaran 
liquidacions incorporades en padró quan resultin quotes líquides inferiors a 10 euros. 
  
Article 16. Calendari fiscal  
 
1. Mitjançant resolució de l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT s’aprovarà el 
calendari general dels períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic dels 
ajuntaments i d’altres entitats de dret públic de la província que hagin delegat funcions de 
gestió i recaptació tributària a favor de la Diputació de Barcelona. 
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2. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la seu electrònica de l'ORGT.  
 
Al llarg de tot l’any, els interessats podran consultar en la seu electrònica de l’ORGT el text 
de l’anunci de calendari fiscal publicat al BOP. 
 
Així mateix, per Internet, des de la pàgina web de l’ORGT i, en el seu cas, dels ajuntaments 
titulars, s’informarà dels terminis de pagament de cada tribut.  
 
3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la Província, 
s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats.  
 
En el cas que l'Ajuntament titular dels ingressos ho tingui establert mitjançant Ordenança 
Fiscal, els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment 
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en els terminis que figurin en el calendari 
fiscal publicat. El nombre màxim de fraccionaments serà de 4 del mateix import, exceptuant-
te el darrer que podrà tenir una diferència de màxim un euro respecte dels altres. El càrrec 
s’efectuarà sempre el primer dia laborable del mes. 
 
Article 17. Exposició pública de padrons  
 
1. L’exposició pública dels padrons la realitzarà l’ORGT quan l’Ajuntament hagi delegat en 
favor de la Diputació de Barcelona les funcions de gestió del tribut. Quan només s’hagin 
delegat les funcions de recaptació la realitzarà l’Ajuntament. Es durà a terme mitjançant 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província i, per mitjans electrònics, amb la 
publicació a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
2. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de 
deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. 
 
La consulta es podrà realitzar de forma presencial en les oficines de l’ORGT. 
 
3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 2, l’ORGT 
expedirà el corresponent certificat acreditatiu de l’efectivitat temporal del termini d’exposició 
pública dels padrons. 
  
4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions integrants d’aqueixos es 
podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que les hagi aprovat, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del 
període d’exposició pública dels corresponents padrons.  
 
Article 18. Anuncis de cobrament  
 
1. L’anunci del calendari fiscal regulat a l’article 16 podrà complir la funció de publicar 
l’anunci de cobrament a què es refereix el Reglament general de recaptació i també la 
funció de conèixer l'exposició pública dels ingressos pels quals els Ajuntaments hagin 
delegat les funciones de gestió en favor de la Diputació de Barcelona. 
 
Perquè es compleixi aquesta finalitat hauran de constar-hi també els extrems següents: 
 

▪ Mitjans de pagament:  
-  Domiciliació bancària, amb caràcter general pels deutes de venciment periòdic. 
-  Banca electrònica, conforme les instruccions específiques de cada entitat financera 
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-  Targeta de crèdit o dèbit sempre i quan l’import del deute no sigui superior a 6.000 
euros 

-  Mitjançant el document remès als obligats al pagament, que incorpora codi de barres, 
a les oficines de les entitats col·laboradores i els caixers habilitats a l'efecte que 
figuren en el document de pagament  

-  Xec nominatiu a favor de l’ORGT 
-  Transferència bancària  

 

▪ Llocs de pagament: 
-  Seu electrònica de l’ORGT, accedint per internet mitjançant ordinador o dispositiu 

mòbil a l’adreça http://orgt.diba.cat  
 Mitjans admesos: Domiciliació bancària, banca electrònica, targeta de crèdit o dèbit  
-  Presencialment a les oficines de les entitats col·laboradores 
 Mitjans admesos: Pagament en finestreta o en caixers habilitats a l'efecte que figuren 

en el document de pagament. 
-  Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT, trucant al telèfon 932 029 802 
 Mitjans admesos: Domiciliació bancària, targeta de crèdit o dèbit  
-  Presencialment a les oficines de l'ORGT 
 Mitjans admesos: Xec nominatiu a favor de l’ORGT 

 

▪ Dies i hores d’ingrés: A la seu electrònica, a qualsevol dia i hora. A les oficines 
bancàries, dins l’horari comercial habitual. Al Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT dins 
l'horari d'atenció telefònica. A les oficines de l'ORGT dins l'horari d'atenció al ciutadà. El 
darrer dia de pagament només es pot oferir alternatives als sistemes de pagament 
electrònic en l’horari d’atenció al públic. 

 

▪ Advertència que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament 
voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els 
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.  

 
2. Quan el deute no ingressat dins del període voluntari es satisfaci abans que hagi estat 
notificada la provisió de constrenyiment, el recàrrec serà del 5 per 100.  
 
3. L’anunci de cobrança es podrà complementar amb l'enviament de documents de 
cobrament que permetin el pagament del deute , en els casos en que es consideri  
necessari. 
 
Article 19. Liquidacions i autoliquidacions de venciment singular 
 
1. En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es practicarà una liquidació de 
venciment singular en aquests casos:  
 
a)  Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin originar 

l’obligació de contribuir.  
b)  Quan l’ORGT o l’ajuntament tingui coneixement per primera vegada de l’existència del 

fet imposable, malgrat que s’hagi acreditat amb anterioritat el tribut, i sens perjudici de 
les sancions que poguessin correspondre. 

c)  Quan s’hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les 
aprovades amb caràcter general a la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de la 
variació dels tipus impositius recollida a les ordenances fiscals.  

 
2. Quant a l’aprovació i la notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà 
d’aplicació el règim general regulat en el següent capítol.  
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3. Una vegada notificada l’alta en el padró corresponent, es notificaran col·lectivament les 
successives liquidacions mitjançant edictes, publicats a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
4. S’exigiran per autoliquidació els tributs i preus públics, quan així ho hagin establert les 
Ordenances fiscals municipals. La no presentació d’autoliquidacions en els terminis i 
condicions legalment establerts comportarà l’exigibilitat de recàrrecs i, en el seu cas, la 
imposició de sancions, conforme el que preveu la Llei general tributària.  

 
Capítol II - De venciment no periòdic 

 
Article 20. Pràctica de liquidacions  
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació dels 
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions de venciment singular quan, no s’hagi 
establert l’autoliquidació i l’ORGT o l’ajuntament tinguin coneixement de l’existència del fet 
imposable respecte dels tributs següents:  
 
a)  Impost sobre béns immobles.  
b)  Impost sobre activitats econòmiques.  
c)  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
d)  Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
e)  Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.  
f)  Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic.  
 
2. Quan s’hagi establert el sistema d’autoliquidació i aquesta no hagi estat presentada en 
termini o les dades declarades siguin incorrectes, caldrà iniciar d’ofici el procediment de 
liquidació dels tributs que s’escaigui per a regularitzar aquesta situació.  
 
3. Les liquidacions a què es refereixen els punts anteriors les practicarà l’ORGT quan 
l’ajuntament hagi delegat aquestes competències.  
 
Les liquidacions es realitzaran, sempre que sigui possible, a les oficines perifèriques, sota el 
control del Servei de Gestió Tributària competent, excepte en el cas de l’Impost sobre 
activitats econòmiques, que es practicaran des dels Serveis Centrals.  
 
4. L’aprovació de liquidacions practicades a l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic 
locals, realitzada per delegació dels ajuntaments, anirà a càrrec de l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l’ORGT excepte que s’hagués aprovat per l’Ajuntament en ús de les 
facultats reservades esmentades a l’article 2.1 d’ aquesta ordenança.  
 
5. La relació de liquidacions aprovades es posarà a disposició dels ajuntaments, als efectes 
del seu seguiment i comptabilització.  
 
6. La proposta de liquidacions derivades d’actuacions inspectores és competència dels 
inspectors del servei.  
 
7. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’ORGT siguin 
suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que 
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. Vistes les al·legacions, es podrà practicar 
liquidació provisional. 
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8. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es practicaran liquidacions quan resultin quotes 
liquides inferiors a 10 EUR en el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost 
sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.  
 
Article 21. Establiment del règim d’autoliquidació en l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
1. S’estableix, amb caràcter general, el règim d’autoliquidació pel subjecte passiu en 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan s’hagin delegat 
les competències de gestió de l’esmentat impost en la Diputació de Barcelona.  
 
L’autoliquidació es presentarà i l’ingrés de la quota es realitzarà en els següents terminis, 
comptats des de la data en què es produeixi la meritació del tribut:  
 
a)  Quan es tracti d’actes “inter-vius” el termini serà de trenta dies hàbils.  
b)  Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins 

un any a sol·licitud del subjecte passiu.  
 
2. Els subjectes passius, amb caràcter general, estan obligats a presentar l’autoliquidació 
per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i realitzar l’ingrés 
en els terminis previstos a l’apartat anterior, excepte quan sol·licitin que els notaris, o altres 
col·laboradors socials, presentin les autoliquidacions i es realitzi efectivament el pagament 
del deute per compte dels obligats tributaris, dins els terminis assenyalats a l’apartat 
anterior. 
 
La presentació de la corresponent autoliquidació i el pagament de la quota resultant, els 
subjectes relacionats en l’article 14.2 de la Llei 39/2015 es realitzarà obligatòriament per 
mitjans electrònics.  
 
3. Resten exceptuats del deure de presentar l’autoliquidació els subjectes passius que 
transmetin un bé immoble que, malgrat posseir naturalesa urbana, no tingui fixat valor 
cadastral en el moment de la meritació de l’impost, o si en tingués, no concordi amb el de la 
finca realment transmesa, a conseqüència d’estar afectat per alteracions no reflectides al 
cadastre. En aquests supòsits, els obligats tributaris hauran de presentar la corresponent 
declaració de la transmissió, a l’objecte que, en el moment procedent, l’ORGT practiqui la 
liquidació provisional a la qual fa referència l’apartat 4.b) d’aquest article. 
 
4. Quan dins els terminis assenyalats a l’apartat 1 del present article, els subjectes passius 
referits a l’apartat 1, o llurs representants, no hagin presentat l’autoliquidació i realitzat 
l’ingrés del deute, es derivaran els efectes següents: 
 
a)  Es podrà sancionar els subjectes passius, conforme el que preveu l’article 191 de la Llei 

general tributària. 
b)  Si l’ORGT té coneixement cert de la transmissió d’un bé immoble, que ha originat la 

meritació de l’impost, per la comunicació de l’adquirent o dels notaris, en els termes 
previstos  als apartats 6 i 7 de l’article 110 del TRHL, podrà practicar la liquidació 
provisional a què es refereixen els articles 128 a 130 de la LGT, dins el termini de sis 
mesos, comptats des de la data de la comunicació.  

 
5. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor per un mitjà 
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per 
l’Administració. 
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Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre 
no se n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general. 
 
6. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, se’n podrà presentar 
autoliquidació a nom de qualsevol per la totalitat de la quota, o tantes autoliquidacions com 
subjectes passius hi hagin. 

 
Capítol III - Notificacions administratives 

 
Article 22. Pràctica de les notificacions  
 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan 
l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir 
i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública, mitjançant els models 
normalitzats que l'Organisme posa a la seva disposició, per tal que les notificacions 
successives es practiquin per mitjans electrònics. 
 
3. S'expedirà un document de notificació en què hauran de constar:  
 
a)  Els elements essencials de la liquidació.  
b)  Els mitjans d’impugnació, terminis d’interposició de recursos, lloc on es poden presentar i 

òrgan davant del qual se’n poden interposar.  
c)  Els llocs, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari. 
 
4. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància del seu 
enviament o posada en disposició, de la recepció o accés per l'interessat o el seu 
representant, de les dates i hores, del contingut íntegre i de la identitat fidedigna del remitent 
i destinatari de la mateixa.  
 
5. Les quotes i els altres elements tributaris quan no constitueixin altes en els respectius 
registres, sinó que facin referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102.3 de la 
Llei general tributària.  
 
6. La notificació col·lectiva a què es refereix l’apartat anterior afecta les liquidacions incloses 
en els padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.  
 
7. L’exposició pública dels padrons regulada a l’article 17 de la present Ordenança 
constitueix el mitjà pel qual l’ORGT o, en el seu cas, l'Ajuntament, segons qui hagi aprovat 
el padró, realitzarà la notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions.  
 
8. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendre’s notificada. 
 
Article 23. Pràctica de les notificacions en paper                     
 
En el supòsit que l’intent de notificació personal hagi resultat infructuós per absència de 
l’interessat, es procedirà a un segon intent, en dia i hora diferents d’aquells en què va tenir 
lloc el primer intent, dins dels tres dies següents al primer intent. Si el primer intent s'ha 
realitzat abans de les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar després de les 
quinze hores i a l'inrevés, havent deixat un marge de tres hores entre el primer i el segon 
intent. De resultar infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

bústia de l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de 
l'operador postal. Altrament, es podrà dipositar el document a la bústia del domicili de 
l’interessat. 
 
Article 24. Publicació en el Butlletí Oficial de la Província i altres llocs 
 
1. Als efectes de practicar les notificacions col·lectives a què es refereix l’article anterior, 
s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província l’exposició pública dels padrons.  
 
2. Respecte a les notificacions administratives d’ingressos de dret públic, llevat de les del 
procediment sancionador per multes per infraccions de circulació, en cas de resultar 
infructuosos els intents de lliurament a l’article 23, se citarà l’interessat o el seu representant 
amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es 
publicaran, per una sola vegada per a cadascú dels interessats al Butlletí Oficial de l'Estat. 
En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte 
passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la 
seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la 
compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent 
al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de l'Estat. Quan transcorregut el termini 
indicat no s’hi hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals 
des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.  
 
3. En els supòsits de publicacions d’actes que continguin elements comuns, es publicaran 
de forma conjunta els aspectes coincidents, i s’especificaran només els aspectes individuals 
de cada acte.  
 
4. Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin notificats per no 
haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant, se’l donarà per notificat de les 
successives actuacions i diligències d’aquest procediment. Tanmateix, les liquidacions que 
es dictin en el procediment i els acords d’alienació dels béns embargats hauran de ser 
notificats d’acord amb el que s’estableix en aquest capítol. 

 
Capítol IV - Concessió de beneficis fiscals 

 
Article 25. Sol·licitud i tramitació 
 
1. Amb l’excepció establerta a l’article 2.1 d’aquesta Ordenança, correspondrà a l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT la concessió o denegació de beneficis fiscals 
quan aquestes facultats hagin estat delegades per l’ajuntament titular del tribut.  
 
En supòsits de beneficis fiscals a concedir en els quals no resulti dubtosa l’aplicació 
automàtica dels criteris de les Ordenances Municipals, o hagi estat formulada la proposta 
per l’Ajuntament els caps d’unitat de l’ORGT podran adoptar la resolució pertinent.  
 
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT o a l’Alcalde, acompanyada de la documentació 
requerida en la normativa reguladora del benefici sol·licitat.  
 
3. La sol·licitud es formularà del mode i en el termini fixats legalment o en les ordenances 
fiscals. Els beneficis fiscals podran aplicar-se en el propi exercici en què es sol·licitin, 
sempre que la sol·licitud es formuli abans que la liquidació o el rebut de venciment periòdic 
hagi quedat consentida i ferma i concorrin en la data de meritació els requisits necessaris 
per al gaudiment del benefici fiscal.  
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4. La bonificació establerta a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus rebuts de 
venciment periòdic s’aplicarà per l’ORGT sense necessitat de sol·licitud prèvia. Si la 
domiciliació no fos atesa, s’exigirà la quota total. 
 
5. Els Serveis de Gestió Tributària de l’ORGT establiran el procediment per a verificar que 
es compleix la caducitat dels beneficis fiscals quan hagi arribat el termini de gaudiment.  
 
6. En relació amb l’Impost sobre béns immobles, rebuda a l’ORGT la sol·licitud de benefici 
fiscal serà analitzada pel Servei de Gestió d’IBI o pels Serveis Perifèrics, que formularà 
proposta de resolució.  
 
Les exempcions i bonificacions en l’Impost sobre activitats econòmiques, quan la seva 
concessió o denegació correspongui a l’ORGT, s’examinaran en el Servei de Gestió d’IAE, 
qui formularà la proposta de resolució pertinent.  
 
La sol·licitud d’altres beneficis fiscals es tramitarà des dels Serveis Perifèrics o des dels 
Serveis Centrals gestors del corresponent tribut.  
 
7. Quan calgui conèixer, o avaluar determinades condicions o situacions, relatives a 
l’objecte o l’obligat tributaris respecte les quals l’Ajuntament tingui dades rellevants, amb 
caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es demanarà informe a 
l’Ajuntament. 
 
8. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en 
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució 
en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.  
 
9. Quan es tracti de beneficis fiscals que s’han d’atorgar d’ofici, s’aplicaran en el moment de 
practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la informació acreditativa dels 
requisits exigits per al seu gaudiment.  
 
10. No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’ORGT pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i 
consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. Es presumirà 
que la consulta o obtenció es autoritzada pels interessats excepte que consti en el 
procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment 
exprés. 
 
11. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet 
imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. 
 

Capítol  V - Procediment de comprovació i revisió 
 
Article 26. Verificació de dades 
 
1. Quan la normativa dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la Diputació 
exigeixi la presentació de declaracions o autoliquidacions per part de l’obligat tributari, els 
Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT li podran requerir perquè aclareixi o justifiqui les 
dades que hi hagi fet constar, iniciant el procediment de verificació de dades regulat als arts. 
131 a 133 de la Llei general tributària. 
 
2. La verificació de dades no impedirà la comprovació posterior de l’objecte d’aquesta. 
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Article 27. Comprovació limitada 
 
1. Els Serveis Perifèrics o Centrals de l’ORGT podran iniciar el procediment de comprovació 
limitada regulat als articles 136 a 140 de la Llei general tributària per comprovar els fets, 
actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l’obligació 
tributària en relació a qualsevol dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en la 
Diputació. 
 
Entre d’altres supòsits, s’iniciarà aquest procediment quan l’ORGT tingui constància de la 
realització del fet imposable i l’obligat tributari no hagi presentat cap declaració o 
autoliquidació o quan havent-les presentat calgui comprovar tots o alguns elements de 
l’obligació tributària. 
 
2. En aquest procediment únicament es podrà realitzar l’examen de les dades consignades 
pels obligats a les seves declaracions, dels justificants presentats o que es requereixin a 
l’efecte, de les dades i antecedents en poder de l’Administració tributària, dels registres, 
libres o documents exigits per la normativa tributària, llevat la comptabilitat mercantil, tot i 
que es podrà demanar el llibre diari simplificat si s’ha fet servir com a registre fiscal, i de les 
factures o altres documents que siguin el suport de les anotacions de les operacions als 
registres oficials. A més, es podrà requerir a tercers perquè facilitin la informació que han de 
subministrar amb caràcter general o perquè ratifiquin la facilitada anteriorment, tret que es 
tracti d’informació sobre moviments financers.  
 
No obstant l'establert al paràgraf anterior, quan en el curs del procediment l'obligat tributari 
aporti, sense requeriment previ, la documentació comptable a l'objecte d'acreditar la 
comptabilització de determinades operacions, l'Organisme podrà examinar aquesta 
documentació als sols efectes de constatar la coincidència entre el que figuri a la 
documentació comptable i la informació de la que disposi l'Administració tributària. L'examen 
d'aquesta documentació no impedirà ni limitarà la ulterior comprovació de les operacions a 
la que la mateixa es refereixi en un procediment d'inspecció. 
 
3. Dictada resolució en el procediment de comprovació limitada en la qual s’aprovi una 
liquidació provisional o es reculli manifestació expressa de que no és procedent regularitzar 
la situació tributària, no serà possible efectuar una nova regularització de l’objecte 
comprovat, llevat que en un procediment de comprovació limitada o d’inspecció posterior es 
descobreixin nous fets o circumstàncies que resultin d’actuacions diferents de les ja 
realitzades. 
 
Article 28. Recurs de reposició  
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic gestionats per 
l’ORGT, actuant com a ens delegat dels Ajuntaments, només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama.  
 
2. La provisió de constrenyiment i l’acord d’alienació dels béns travats podran ser 
impugnades mitjançant el corresponent recurs de reposició davant el Tresorer.  
 
3. Es podran formular al·legacions per defectes de tramitació que procedeixin del personal 
recaptador, tals com incompliments, retards i altres anomalies en la prossecució del 
procediment, quan no es tracti d’actes d’aplicació i efectivitat dels tributs.  
 
En tots aquests supòsits, el recurs corresponent haurà d’interposar-se en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la notificació de l’acte.  
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4. Contra els actes administratius d’aprovació de padrons, o de les liquidacions 
incorporades, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan competent, segons els 
estatuts de l’ORGT en el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la finalització 
del període d’exposició pública dels corresponents padrons.  
 
5. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes 
comptat des de la data d’interposició.  
 
6. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de 
la Llei general tributària, s’entendrà que l’ORGT ha incomplert el termini màxim de resolució 
del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva 
interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a 
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei general tributària, i en paritat 
amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives. 
 
7. Quan es presenti petició d’indemnització per responsabilitat patrimonial per fets 
manifestament irrellevants, els efectes dels quals no són avaluables econòmicament o són 
d’una quantia insignificant, no s’instruirà l’expedient de responsabilitat patrimonial. 
Tanmateix, es comunicarà a l’interessat la desestimació de la reclamació en forma 
degudament motivada.  
 
Article 29. Recurs contenciós administratiu i reclamació economicoadministrativa  
 
1. Contra la desestimació del recurs de reposició dels actes de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos locals de dret públic, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant 
l’òrgan competent, en els termes establerts a la Llei de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, llevat que sigui procedent, amb caràcter previ, la reclamació econòmica 
administrativa.  
 
2. Contra els actes dictats per l'ORGT, per delegació de l'Administració Estatal, es podrà 
interposar reclamació econòmica administrativa en el termini d’un mes comptat des del dia 
següent al de la notificació o publicació de l’acte o del transcurs del termini per resoldre el 
recurs de reposició, llevat que la norma aplicable fixi un altre termini.  
 
3. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents:  
 
a)  Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia 

següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.  
b)  Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia 

següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  
 
4. El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les ordenances fiscals serà de dos mesos comptats des de la data de 
publicació de la seva aprovació definitiva.  
 
5. El recurs contra la inactivitat de l’Administració es pot interposar en el termini de dos 
mesos comptats des de la data en què es compleixi el termini de tres mesos des de la 
petició d’execució sense que l’Administració hagi respost.  
 
Article 30. Revisió d’ofici i declaració de lesivitat 
 
1. La Junta de Govern de l’ORGT podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes dictats per l’ORGT 
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en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l’article 217 
de la Llei general tributària.  
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:  
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte . 
b) A instància de l’interessat.  
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer 
drets l’acte que es pretén anul·lar.  
 
3. En altres casos, diferents dels previstos als apartats anteriors, i que no siguin mera 
rectificació d’errades, l’ORGT només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els 
declara lesius per a l’interès públic.  
 
La declaració de lesivitat correspon a la Junta de Govern de l’ORGT.  
 
En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.  
 
Article 31. Recurs extraordinari de revisió 
 
1. Podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió davant l’Ajuntament, o l’ORGT, contra 
els actes ferms dictats en la gestió i recaptació dels tributs locals, quan apareguin 
documents de valor essencial per a la decisió de l’assumpte, que fossin posteriors a l’acte o 
resolució recorreguts, o d’impossible aportació  al temps en que es dictin i que evidenciïn 
l’errada comesa. 
 
2. El recurs es formularà en el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels 
documents . 
 
Article 32. Revocació d’actes i rectificació d’errors  
 
1. L’ORGT podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
2. La revocació s’iniciarà sempre d’ofici, sense perjudici que els interessats puguin promoure 
el seu inici mitjançant escrit adreçat a l’òrgan que dictà l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
En l’expedient haurà de donar-se audiència als interessats i s’haurà d’incloure informe 
d’Assessoria Jurídica sobre la procedència de la revocació. 
 
3. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 
materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va 
dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
4.Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent formularà proposta d'acord rectificatiu, que haurà de ser aprovada pel mateix 
òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
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Capítol VI - Suspensió del procediment 
 
Article 33. Suspensió per interposició de recursos  
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat 
exigida; però la mera interposició del recurs de reposició no suspendrà l’execució de l’acte 
impugnat. 
 
Tanmateix, a sol·licitud de l’interessat es suspendrà l’execució de l’acte impugnat en els 
supòsits següents: 
 
a) Quan s’aporti garantia consistent en: 

- dipòsit de diners o valors públics 
- aval de caràcter solidari d’entitat de crèdit  
- Fiança personal i solidaria d’altres contribuents de reconeguda solvència pels 

supòsits que s’estableixi en la normativa tributaria, per deutes d’import inferior a 1.500 
euros. 

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

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

 
2. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida (IBI, IAE), 
no se suspèn en cap cas el procediment de cobrament. Això sense perjudici que, si la 
resolució que es dicta en matèria censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es 
realitzi la devolució d’ingressos corresponent. 
 
3.  El recurrent podrà sol·licitar que els efectes de la suspensió es limitin al recurs de 
reposició, o que s’estenguin a la via contenciós - administrativa. En tot cas, només procedirà 
mantenir la suspensió al llarg del procediment contenciós quan així ho acordi l’òrgan judicial. 
 
4. La garantia haurà de cobrir l’import de l’acte impugnat, els interessos de demora que 
generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment de l’execució. 
 
Quan la suspensió es sol·liciti per al període de resolució del recurs de reposició, els 
interessos de demora seran els corresponents a sis mesos. Si es sol·licita la suspensió per 
al període en què es tramiti el recurs contenciós - administratiu, s’hauran de garantir els 
interessos de demora corresponents a dos anys. 
 
5. En els supòsits d’estimació parcial d’un recurs, la garantia aportada quedarà afecta al 
pagament de la quota resultant de la nova liquidació i dels interessos de demora que 
correspongui liquidar. 
 
6 Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període de pagament voluntari 
en sentit desestimatori, es notificarà a l’interessat concedint-li termini per pagar en període 
voluntari, en els termes següents:  
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- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins 
el dia 20  del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer 
fins el dia 5 del segon  mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

 
7. Quan l’ORGT tingui coneixement de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu 
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el 
deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el 
període de suspensió. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor se li requerirà el pagament del deute 
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 
 
El pagament de les quantitats exigibles en període voluntari s’haurà d’efectuar en els 
terminis establerts a l’apartat 7 del present article. 
 
8 Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, si s’escau, continuaran les actuacions del procediment 
de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós 
administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins 
llavors. Si durant aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del 
recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es 
mantindrà la paralització del procediment mentre conservi la seva vigència i eficàcia la 
garantia aportada en via administrativa; tot això a resultes de la decisió que adopti l’òrgan 
judicial sobre concessió o denegació de la suspensió. 
 
9. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només elements 
tributaris clarament individualitzables, la incidència dels quals en la determinació del deute 
tributari resulti quantificable.  
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.  
 
Article 34. Suspensió per ajornament o fraccionament  
 
1. Quan s’hagués sol·licitat i s’hagi concedit l’ajornament o fraccionament dins del període 
voluntari de pagament, no s’expedirà provisió de constrenyiment.  
 
2. Quan la sol·licitud es presenti en període de pagament voluntari, si en finalitzar aquest 
termini està pendent de resolució la sol·licitud no s’expedirà provisió de constrenyiment.  
 
Article 35. Suspensió per terceria de domini  
 
Serà causa de suspensió del procediment de constrenyiment sobre els béns o els drets 
controvertits la interposició de terceria de domini. Aquesta suspensió serà acordada pel cap 
d’unitat que tramiti l’expedient, una vegada s’hagin adoptat les mesures d’assegurament que 
corresponguin, segons el que disposa el Reglament general de recaptació, i vistos els 
documents originals en què el tercer fonamenti el seu dret.  
 
Article 36. Paralització del procediment  
 
1. Sense necessitat de garantia es paralitzaran les actuacions del procediment quan 
l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de les circumstàncies següents:  
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a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.  
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.  
 
2. Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes a l’apartat anterior, 
el cap d’unitat podrà formular proposta justificada de paralització del procediment, que haurà 
de ser autoritzada per la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis.  
 
3. Els expedients afectats per la paralització del procediment hauran de resoldre’s en el 
termini més breu possible, per la qual cosa vetllaran particularment els caps d’unitat.  
 
Article 37. Alienació de béns i drets embargats  
 
1. No es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment 
de constrenyiment fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma, en via 
administrativa i judicial.  
 
Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquest deure, es controlarà la situació de no 
fermesa del deute en tots els supòsits en què ha estat impugnat.  
 
En tot cas, abans de procedir a la preparació de l’expedient d’alienació dels béns caldrà 
comprovar que no hi ha recurs (administratiu o contenciós) pendent.  
 
2. Es fa excepció del que s’ha previst al punt anterior en els supòsits de força major, béns 
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent 
sol·liciti de forma expressa la seva alienació.  
 
Article 38. Garanties  
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent 
quantia:  
 
a)  Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota 

inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs 
que procedirien en el cas d’execució de la garantia. 

b)  Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en 
el moment de sol·licitar la suspensió (principal + recàrrec + interessos de demora 
acreditats), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
procedirien en el cas d’execució de la garantia. 

 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió seran exclusivament les 
següents: 
 
a)  Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 

Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
b)  Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 

recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
c)  Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provin les dificultats per aportar la 

garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 

 
3. En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a instància de part, la 
suspensió del procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i 
justifiqui la impossibilitat de prestar-la.  
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4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 87 d’aquesta 
Ordenança.  
 
Article 39. Concurrència de procediments  
 
1. En els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i 
procediments d’execució o concursals universals, judicials i no judicials, el cap d’unitat 
sol·licitarà als òrgans judicials informació sobre els procediments que puguin afectar els 
drets de la hisenda municipal. Es podrà procedir a l’embargament preventiu de béns amb 
anterioritat a la suspensió del procediment.  
 
2. Una vegada obtinguda la informació sol·licitada segons el paràgraf anterior, se’n donarà 
compte a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, on es traslladarà la documentació que sigui 
necessària i en concret la certificació dels deutes, per tal que l’Assessoria, valori les 
actuacions procedents en ordre a la defensa dels interessos municipals.  
 
3. La competència per autoritzar la subscripció d’acords o convenis que resultin de la 
tramitació del procediment anterior correspondrà a l’òrgan competent, segons els estatuts 
de l’ORGT.  
 

Capítol VII - Devolució d’ingressos 
 
Article 40. Iniciació  
 
1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de l’interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute, excepte quan el 
funcionari de l’ORGT pugui comprovar informàticament la realització de l’ingrés i la no 
devolució posterior. No obstant, podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits 
següents:  
 
a)  Quan després d’haver satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per 

qualsevol dels motius i els procediments regulats en els articles anteriors.  
b)  Quan s’hagi produït una duplicitat verificada del pagament.  
 
2. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà sol·licitar a les oficines 
centrals i perifèriques de l’ORGT aportant els documents originals acreditatius del 
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè es 
pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució. 
 
Article 41. Col·laboració d’altres Administracions  
 
1. Quan la devolució que es sol·licita faci referència a un tribut que fou gestionat per una 
altra Administració, caldrà acreditar que, amb anterioritat, no s’ha procedit a la seva 
devolució; a aquest fi, es sol·licitaran els antecedents necessaris.  
 
2. Si la resolució de l’expedient exigís la prèvia resolució de la reclamació interposada 
contra una liquidació resultant d’elements tributaris fixats per una altra administració, el 
Servei de gestió corresponent efectuarà la remissió de la documentació que consideri 
suficient a l’òrgan competent, de la qual cosa es donarà coneixement a l’interessat.  



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Article 42. Tramitació de l’expedient  
 
1. Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d’un recurs o de 
l’anul·lació o revisió d’actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d’aquell dret 
correspon al mateix òrgan que ha aprovat l’acte administratiu que l’origina.  
 
2. En els supòsits de pagaments duplicats, a l’efecte que siguin aprovades les 
corresponents devolucions es dictarà una resolució conjunta mensual per part de l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT.  
 
3. L’expedient administratiu de devolució d’ingressos indeguts el tramitarà el Servei de 
gestió corresponent, o les oficines perifèriques, en els supòsits en què ho tinguin 
encomanat.  
 
4. Totes les devolucions aprovades es marcaran informàticament i integraran l’expedient 
mensual. 
 
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per 
l’interessat.  
 
5. Per a la determinació de les quanties que s’hauran de retornar o reintegrar a l’interessat, 
en compliment del que prescriu la Llei general tributària, es tindrà en compte el previst als 
articles següents.  
 
Article 43. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa tributària  
 
1. Quan es dicti un acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia 
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de 
demora.  
 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; consegüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de 
liquidació anul·lada.  
 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del 
dia en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament, d’acord amb 
el que preveu l’article 26.5 de la Llei general tributària. 
 
3. Els tipus d’interès serà el vigent al llarg del període de demora. Consegüentment, si 
s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de 
demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.  
 
4. Quan es tracti de pagaments duplicats o excessius, la devolució dels quals no ha estat 
sol·licitada pels interessats, des dels Serveis Centrals es farà la proposta de pagament de la 
quantia indegudament ingressada i s’expedirà simultàniament comunicació a l’interessat 
perquè assenyali un compte bancari on efectuar la transferència.  
 
Tenint en compte que les dades sobre recaptació disponibles inclouen els cobraments del 
mateix dia, en general no s’acreditaran interessos per inexistència de període de demora.  
 
Si la devolució és sol·licitada pels interessats es tramitarà segons el que determina l’article 
anterior.  
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Article 44. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària  
 
Per a la devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària, resultarà d’aplicació el 
que està previst en l’article anterior, en virtut del que estableix l’article 10 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Article 45. Reintegrament d’ingressos deguts  
 
1. Quan s’hagi d’abonar a l’interessat una quantitat per reintegrar el pagament que va fer per 
un concepte degut, no s’abonaran interessos de demora. Indicativament, s’assenyalen els 
casos següents:  
 
a)  Devolucions parcials de la quota satisfeta pels impostos que tinguin establert el 

prorrateig de les quotes anuals.  
b)  Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan 

s’hagi ingressat la quota. 
c)  Devolucions totals o parcials dels pagaments a compte de l’ICIO realitzats mitjançant 

autoliquidació en sol·licitar un llicència d’obres o en modificar la concedida anteriorment, 
quan l’obra executada sigui inferior a la prevista inicialment o finalment no se n’hagi dut a 
terme. 

 
2. En particular, i als efectes del que s’estableix en els articles 31 i 224.1 de la Llei general 
tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar 
els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora del 
cadastre immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat 
amb els corresponents interessos de demora . 
 
3. L’acord de reconeixement del dret a la devolució es dictarà en el termini de sis mesos a 
comptar des de la data de la seva sol·licitud.  
 
4. En els supòsits en què s’hagi presentat autoliquidació i s’hagi ingressat un import 
excessiu, s’ordenarà d’ofici la devolució corresponent. Sempre que l’expedient es resolgui 
dins el termini fixat en el punt anterior, no s’abonaran interessos de demora.  
 
Article 46. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats  
 
1. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec del període executiu, bé perquè 
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no era procedent exigir el recàrrec, es 
liquidaran interessos de demora sobre la quantia a tornar, que seran a càrrec de l’ORGT.  
 
2. Quan es declari improcedent la liquidació del recàrrec provincial sobre l’IAE i s’hagi de 
procedir a la seva devolució, es liquidaran interessos de demora sobre l’import a tornar. La 
devolució la realitzarà l’ORGT per compte de la Diputació; consegüentment, el seu import 
serà compensat en la primera liquidació d’ingressos que s’hagi de transferir.  
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Article 47. Reintegrament del cost de les garanties  
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties aportades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat.  
 
Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s'hagi meritat des de la data acreditada en què s'hagués 
incorregut en els costos esmentats fins la data en què s'ordeni el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, si escau, el reintegrament que 
correspongui, seran les següents:  
 
a)  Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 

d’identificació fiscal i domicili de l’interessat.  
b)  Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent totalment o 

parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  

c)  Import al qual va ascendir el cost de les garanties el reintegrament de les quals es 
sol·licita, aportant com a documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per 
entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avaladora de 
les comissions efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de l’aval.  

d)  Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent 
optar per:  

 
-  Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de 

l’entitat de crèdit o bancària.  
-  Xec nominatiu.  
-  Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació.  
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no portés adjunta la documentació 
necessària, es requerirà l’interessat perquè ho esmeni en un termini de deu dies.  
 
4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per 
l’interessat, se li haurà de concedir audiència.  
 
5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la 
hisenda municipal per deutes en període executiu, l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT dictarà el corresponent acte administratiu, a partir de la proposta formulada pel 
servei competent segons la matèria objecte del recurs.  
 
Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del titular del dret de 
reintegrament, es procedirà a la compensació d’ofici o a l’embargament del dret al 
reintegrament reconegut al contribuent.  
 
6. A efectes de procedir al seu reembossament, el cost de les garanties es determinarà de 
la següent forma:  
 
a)  En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit en concepte de 

comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, 
acreditades fins la data en què es produeixi la devolució de la garantia.  
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b)  En les hipoteques i penyores pels següents conceptes:  
1.  Despeses derivades de la intervenció de fedatari públic.  
2.  Despeses registrals.  
3. Impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s’escau, de la 

cancel·lació.  
4.  Despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia.  

 
c)  En els dipòsits en diner efectiu constituïts d’acord amb la normativa aplicable, s’abonarà 

l’interès legal vigent fins el dia en què es produeixi la devolució.  
 
d)  Quan l’ORGT o els tribunals haguessin acceptat garanties diferents de les anteriors, 

s’admetrà el reembossament d’aquestes, limitat exclusivament, a les costes acreditades 
en què s’hagués incorregut de manera directa per la seva formalització, manteniment i 
cancel·lació.  

 
Article 48. Repercussió de la despesa  
 
1. Finalitzat el procediment administratiu de constrenyiment per baixes acordades per l’ens 
creditor, les costes del procediment executiu seran a càrrec d’aquell.  
 
2. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte dels ajuntaments o entitats públiques 
titulars dels crèdits.  
 
3. Seran per compte de l’ens creditor, així mateix, els imports que s’hagin de satisfer als 
contribuents en concepte de costes dels procediments judicials, en els següents casos:  
 
- Procediments judicials en matèria de multes imposades pels Ajuntaments.  
- Accions civils en defensa del crèdit, exercitades per l’ORGT prèvia consulta a l’ens 

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

es comunicarà a l’ens creditor la substanciació del procediment corresponent.  
- Recursos de cassació interposats desprès de la reforma de la Llei de la Jurisdicció 

contenciosa-administrativa operada per la Llei 7/2015, de 21 de juliol.  
 
Seran a càrrec de l’ORGT, en tot cas, el pagament dels imports que es satisfacin als 
contribuents en concepte de costes dels procediments contenciosos administratius tramitats 
en primera instància, llevat dels de multes municipals, i dels recursos de cassació en interès 
de la Llei.  
 
4. Les quantitats que hauran de ser abonades per l’ens creditor en concepte de devolució 
d’ingressos indeguts, indemnització per costos d’avals, condemnes a costes judicials i 
costes dels procediments executius indicats en els apartats anteriors, seran satisfetes 
inicialment per l’ORGT i deduïdes de la transferència periòdica de fons a favor d’aquell. El 
seu import, degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es 
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.  
 
5. Si per circumstàncies excepcionals no resultés procedent la repercussió i fos l’ORGT qui 
hagués d’assumir la despesa, s’aplicarà com a minoració d’ingressos en el concepte 
pressupostari corresponent. 
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Subsecció II - Gestió de crèdits no tributaris 
 

Capítol I - Preus públics 
 
Article 49. Recaptació dels preus públics  
 
Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les 
dues condicions següents:  
 
a)  La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible 

per a la seva vida privada o social.  
b) El servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de 

l’ajuntament que exigeix el preu.  
 
Article 50. Gestió dels preus de venciment periòdic  
 
1. L’ORGT gestionarà els preus públics de venciment periòdic a partir de la matrícula 
d’obligats al pagament, formada sobre la base de les dades declarades per ells mateixos en 
el moment de sol·licitar la prestació de serveis.  
 
2. Els padrons seran elaborats per l’ORGT, quan les funcions de gestió hagin estat 
delegades en favor de la Diputació de Barcelona, a partir de la matrícula de l’exercici 
anterior, incorporant-hi les modificacions que no constitueixin alteració dels elements 
essencials determinants del deute coneguts per l’ORGT i/o pels ens creditors. A aquest 
efecte, les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a la corresponent 
ordenança reguladora, reglamentàriament tramitada, no requeriran notificació 
individualitzada.  
 
3. Les notificacions es practicaran col·lectivament, mitjançant edictes, i es procedirà a 
l’exposició pública de la matrícula d’obligats al pagament i a la publicació de l’anunci de 
cobrament, en termes similars als regulats pels recursos tributaris.  

 
Capítol II - Multes per infraccions de trànsit de competència municipal 

 
Article 51. Denúncies  
 
1. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes, 
traslladarà a l’ORGT mitjançant gravació directa en la seva base de dades les denúncies 
amb totes les seves dades identificatives, així com la identitat del conductor, quan sigui 
coneguda. 
 
L’ORGT processarà la informació obtinguda de l’ajuntament i la completarà amb les dades 
relatives al titular del vehicle, si no ha estat possible identificar al conductor.  
 
2 La notificació de les denúncies es realitzarà d’acord amb la normativa vigent, continguda 
al Text Refós de la Llei de seguretat viària, aprovada per RD legislatiu 6/2015, de 30 
d'octubre i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Article 52. Notificació telemàtica de la denúncia 
 
1. Es notificaran telemàticament les denúncies al subjectes relacionats a l'article 14.2 de la 
Llei 39/2015 i a les persones físiques que hagin elegit aquest mitja de notificació.  
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2. Per facilitar la recepció i sense caràcter preceptiu es remetrà  un missatge al telèfon mòbil 
i/o a l’adreça del correu electrònic designats per l’interessat, informatius de l’existència de la 
notificació de la denúncia i de la seu electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la 
notificació.  
 
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant  els sistemes d’identificació i signatura 
admesos per la plataforma e-Notum, gestionada per l’Administració Oberta de Catalunya. 
 
4 .El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició del 
denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la 
notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals. 
 
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la 
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del  seu representant, han 
transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que es comprovi la 
impossibilitat tècnica o material de accedir-hi. 
 
Article 53. Notificació del procediment sancionador 
 
1. Amb la finalitat d’oferir als interessats les màximes facilitats per al pagament de les multes 
en quantia reduïda, amb caràcter previ a la notificació formal l’ORGT podrà remetre als 
interessats un document informatiu de les dades de la denúncia apte per pagar la multa. 
 
2. Per mitjà del personal notificador designat per l’ORGT s’intentarà la notificació individual 
en el domicili que consta en el Registre de Trànsit, excepte que als arxius de l’ORGT consti 
un altre domicili declarat pel titular, cas en què s’utilitzarà aquest.  
 
3. La notificació es practicarà segons el procediment de notificació establert a l’article 22 de 
la present Ordenança. 
 
4. Les notificacions postals que no s’hagin pogut practicar, es publicaran en el  Butlletí 
Oficial de l’Estat.   
 
Article 54. Procediment sancionador abreujat 
 
Si es paga la multa en l’acte de la denúncia, o en el termini de vint dies comptats des del 
següent a la recepció de la seva notificació, es tindrà per finalitzat el procediment 
sancionador amb les següents conseqüències: 
 
a)  Reducció del 50 % de l’import de la sanció de multa. 
b) Renúncia a formular al·legacions. Cas que fossin presentades, es tindran per no 

presentades. 
c)  Terminació del procediment, sens necessitat de dictar resolució expressa. 
d)  No es pot presentar recurs de reposició; el recurs contenciós - administratiu es podrà 

presentar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què 
va tenir lloc el pagament de la multa. 

 
Article 55. Presentació d’al·legacions i recursos 
 
1. L’interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de vint dies naturals per formular 
al·legacions i proposar les proves que estimi oportunes. 
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Resoltes les al·legacions, es dictarà resolució sancionadora que podrà ser recorreguda 
mitjançant recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l’òrgan que dictà la resolució 
i en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació. 
 
2. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la de la 
sanció. Cas que el recurrent sol·liciti la suspensió de l’execució, aquesta s’entendrà 
denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sol·licitud sens que s’hagi resolt.  
 
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini 
d’un mes, restant expedita la via contenciós – administrativa. 
 
3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini, o el conductor 
habitual disposaran d’un termini de vint dies naturals per identificar el conductor responsable 
de la infracció. 
 
4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua de 
punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el moment de la 
denúncia, si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat al·legacions en el termini de 
vint dies naturals següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà l’efecte d’acte 
resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. Conseqüentment, 
quan concorrin les condicions d’aquest apartat, no caldrà notificar cap resolució 
sancionadora i els interessats no poden presentar recurs de reposició. 
 
Article 56. Pagament de les multes 
 
1. Transcorregut el termini anterior, les multes s’hauran de fer efectives dins el termini de 
quinze dies naturals següents a la data de fermesa de la sanció. 
 
2. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa, 
la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els 
recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei general tributària sobre 
l’import nominal de la multa, i els interessos de demora. 
 
3. Les multes es podran pagar en entitat bancària col·laboradora, per telèfon trucant al 
Servei d’Atenció Telefònica de l’ORGT o per internet en la seu electrònica de l’ORGT. 
 
4. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comés una infracció seran responsables 
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents: 
 
a)  robament o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat del 

titular 
b)  quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor 
c)  quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor habitual; en 

aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre  l’arrendatari o el conductor habitual 
 
Article 57. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions 
 
1. El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos per a les 
infraccions greus i molt greus. 
 
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La 
prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el 
denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb 
projecció externa a la dependència en què s’origini.  
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2. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre 
anys. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de la Administració per 
exigir el pagament de les multes es regiran pel que disposa la Llei general tributària. 
 
3. Si no hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l’inici del 
procediment, es produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, a 
sol·licitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan que dictà la resolució. 
 

Capítol III - Altres crèdits 
 
Article 58. Altres crèdits no tributaris  
 
1. Quan l’ens públic (o ens urbanístic col·laborador) sigui titular d’altres crèdits de dret públic 
diferents dels regulats en els capítols anteriors, per a la cobrança dels quals sigui d’aplicació 
el Reglament general de recaptació, serà possible la delegació de funcions recaptatòries en 
la Diputació de Barcelona o la signatura d'un conveni de col·laboració interadministrativa, i 
el seu exercici concret es regularà en el conveni corresponent.  
 
2. L’acceptació de delegació de funcions recaptatòries serà precedida de l’examen de les 
condicions de l’exercici d’aquestes funcions i de les compensacions econòmiques, per a la 
qual cosa es requerirà que la seva avaluació sigui favorable.  
 
3. Contra els actes dictats pels ens públics que hagin delegat funcions de recaptació en 
favor de la Diputació de Barcelona, es podrà interposar el recurs o reclamació que en cada 
cas correspongui. 
 
Article 59. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de 
cooperació  
 
1. Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística estan obligats a sufragar 
els costos d’urbanització, raó per la qual l’ajuntament liquidarà quotes d’urbanització, que 
podran ser recaptades per l’ORGT en període voluntari i executiu.  
 
L’aprovació d’aquestes liquidacions correspon a l’Ajuntament, davant qui, en el seu cas, es 
podran formular els recursos procedents.  
 
2. Els procediments d’execució i de constrenyiment es dirigiran contra els béns dels 
propietaris que no haguessin complert les seves obligacions.  
 
3. Si l’associació de propietaris (contribuents) ho sol·licita i l’ajuntament ho considera 
convenient, es podran exercir les facultats referides en el punt anterior a favor de 
l’associació i contra els propietaris que incompleixin els compromisos contrets amb aquesta.  
 
4. Quan el propietari del terreny, al qual se li exigeix el pagament d’una quota d’urbanització, 
manifesti la seva voluntat de satisfer el deute mitjançant l’entrega de la finca a l’entitat 
creditora, l’ens titular del deute valorarà l’acceptació de la parcel·la, i en cas d’acceptar-la 
quedarà ultimat el procediment recaptatori.  
 
Article 60. Ingressos per altres actuacions urbanístiques  
 
1. Quan l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la junta de 
compensació serà directament responsable davant l’ajuntament de la realització de les 
obres d’urbanització. La Junta i l’Ajuntament respectivament podran delegar la recaptació 
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voluntària i executiva de les seves quotes a favor de la Diputació de Barcelona. En aquest 
cas, l’import de la recaptació es lliurarà a la Junta. 
 
2. Contra la liquidació de les quotes exigibles per les juntes de compensació, es podrà 
interposar recurs administratiu davant l’ajuntament.  
 
3. En el supòsit que el propietari ofereixi el pagament en espècie, s’actuarà d’acord amb el 
que preveu el punt 4 de l’article anterior.  
 
4. Si s’haguessin constituït entitats de conservació urbanística, aquestes podran delegar en 
la Diputació de Barcelona la recaptació de les seves quotes prèvia l’autorització de 
l’ajuntament tutelant, el qual podrà així mateix delegar la facultat que la Llei li atorga per 
exigir per la via de constrenyiment les quotes que restin impagades a l’entitat de 
conservació.  
 
En aquest últim cas, l’import de la recaptació es lliurarà a l’entitat encarregada de la 
conservació. 
  
5. Contra les liquidacions de quotes exigibles per les entitats de conservació urbanística, 
podrà interposar-se recurs d’alçada davant l’ajuntament.  
 
Article 61. Multes diferents de les de circulació  
 
1. Les multes que s’imposin per infracció del que disposa la legislació urbanística o altres 
ordenances municipals, diferents de les de circulació, es tramitaran pel procediment 
recaptatori general regulat a la secció IV d’aquesta Ordenança.  
 
2. Quan a terminis de prescripció caldrà ajustar-se al que resulti d'aplicació segons la 
normativa específica de cada tipus de sanció. 
 

Secció IV - Recaptació 
 

Subsecció I - Organització 
 
Article 62. Òrgans de recaptació  
 
La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat 
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els Serveis Centrals i Perifèrics 
de l’ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l’exercici de 
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.  
 
Article 63. Sistema de recaptació  
 
1. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en 
període voluntari a través de les entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics, que es 
ressenyaran en el document - notificació remès al domicili del subjecte passiu; aquest 
document serà apte i suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores, o 
mitjançant la seu electrònica de l'ORGT. 
 
2. En el cas de quotes ordinàries d’urbanització i de conservació, la recaptació voluntària de 
les quals estigui delegada en la Diputació de Barcelona, la notificació de la liquidació 
aprovada per l’ens competent, es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància 
de la recepció.  
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Si no es reben aquests documents, el contribuent pot sol·licitar un duplicat en les oficines de 
l’ORGT, per telèfon o mitjançant la seu electrònica de l'ORGT. 
 
3. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el 
corresponent registre, les quotes successives hauran de ser satisfetes en els terminis fixats 
en el calendari de cobrança, sense que sigui oposable a l’inici de la via de constrenyiment la 
no recepció del document de pagament.  
 
A aquest efecte, s’entendrà per alta en el corresponent registre la primera incorporació del 
propi objecte tributari. En particular no es consideraran altes els canvis de titularitat dels 
obligats tributaris. 
 
Article 64. Domiciliació bancària  
 
1. Amb caràcter general, el pagament dels tributs locals de venciment periòdic es farà 
mitjançant domiciliació bancària, sense cap cost per als obligats, que tindrà lloc en la data 
que es fixa en el corresponent calendari fiscal.. 
 
2. Periòdicament es fomentarà la domiciliació bancària mitjançant campanyes que en 
divulgui els avantatges de la mateixa.  
 
3. Les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent 
càrrec bancari, i l’entitat financera, si s’escau, haurà d’expedir i remetre el comprovant de 
càrrec al compte.  
 
4. A l’efecte d’informar els contribuents que tinguin domiciliats els seus rebuts, es podran 
enviar avisos al telèfon mòbil o al correu electrònic, advertint-los de la data concreta en què 
es farà el càrrec en compte.  
 
A aquests efectes, serà suficient que l’interessat s’inscrigui en el sistema d’alertes establert 
per l’ORGT. 
 
5. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent, podrà 
ordenar-ne l’anul·lació. L’ORGT facilitarà la devolució de l’ingrés en aquests supòsits.  
 
6. La domiciliació de rebuts podrà tenir caràcter permanent, fins que sigui revocada per 
l’interessat, o referir-se exclusivament a un exercici.  
 
Article 65. Entitats col·laboradores  
 
1. Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per a exercir 
aquesta col·laboració.  
 
2. L’autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per la Junta de 
Govern, autorització que podrà recaure en una entitat de dipòsit o, en supòsits singulars, en 
altres tipus d’entitats. 
 
3. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació són les 
següents:  
 
a)  Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de 

pagament dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit per l’ORGT i 
el pagament tingui lloc en les dates reglamentades  
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b)  Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels quals sigui titular l’ORGT els 
fons procedents de la recaptació  

c)  Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de 
pagament. Transmissió diària per mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la 
recaptació efectuada en les diferents sucursals de l’entitat bancària durant aquell dia  

d)  Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis signats, en 
desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les entitats 
de dipòsit  

 
4. De conformitat amb el que preveu el Reglament general de recaptació, la col·laboració 
per part de les entitats de dipòsit serà, amb caràcter general, gratuïta.  
 
5. Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar estrictament les seves 
actuacions a les directrius contingudes a l’acord d’autorització, en el qual necessàriament 
s’haurà de preveure l’exigència de responsabilitat per al supòsit d’incompliment d’aquestes 
normes.  
 
6. Les entitats de dipòsit i la resta de col·laboradores no tindran en cap cas el caràcter 
d’òrgans de la recaptació local.  
 

Subsecció II - Gestió recaptatòria 
 

Capítol I - Normes comunes 
 
Article 66. Àmbit d’aplicació  
 
1. L’ORGT, per a la realització dels ingressos de dret públic que ha de percebre per 
delegació dels ajuntaments o d’altres entitats públiques, així com per col·laboració 
interadministrativa, té les prerrogatives establertes en les lleis generals pressupostària i 
tributària i en la normativa concordant, així com en les previsions específiques que es 
contemplen en la present ordenança. 
 
2. Així, les facultats i les actuacions de l’ORGT abasten la gestió i recaptació de tributs i 
d’altres recursos de dret públic, i es poden entendre aplicables a tots ells les referències 
reglamentàries a la categoria dels tributs.  
 
Article 67. Obligats al pagament  
 
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:  
 
a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts 
b) els successors 
c) els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) els responsables solidaris  
b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest 
es podrà exigir íntegrament a qualsevol d'ells. 
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Article 68. Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut 
el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n 
podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a)  Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 

tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
b)  Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 

per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
c)  Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, 
fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les 
següents persones i entitats: 
 
a)  Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de 

l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
b)  Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
c)  Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 

garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells 
béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia. 

d)  Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació 
de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 

 
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
a)  En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que 

es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari 
per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca 
de pagament. 

b)  Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
c)  En el supòsit d’infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 

sanciones. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a 
la Llei general tributària. 
 
Article 69. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària  
 
1. La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la 
liquidació o la presentació de l’autoliquidació, llevat que la Llei disposi altra cosa. 
 
Correspon als caps d’unitat de recaptació l’inici del procediment de declaració de 
responsabilitat i a l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT la competència per 
declarar la responsabilitat tributària. 
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2. Si la declaració de responsabilitat s’efectua amb anterioritat al venciment del període 
voluntari de pagament, es podrà requerir al responsable que pagui el deute, un cop 
transcorregut l’esmentat període. 
 
3. En altres casos, diferents dels referits a l’apartat 2, en què procedeixi la declaració de 
responsabilitat, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, el cap d’unitat 
tramitarà el corresponent expedient per a l’exigència de responsabilitat solidària. Es 
notificarà al responsable l’inici del període d’audiència, per quinze dies, previ a la derivació 
de responsabilitat, a fi que els interessats puguin al·legar i presentar les proves que estimin 
pertinents.  
 
4. Vistes les al·legacions presentades, si n’hi ha, i si el deute no ha estat satisfet, es 
proposarà a l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT que dicti acte administratiu 
de derivació de responsabilitat, en el qual se’n determinarà l’abast. Aquest acte serà notificat 
al responsable amb l’expressió de:  
 
a)  Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost de 

fet habilitant i les liquidacions a les que abasta aquest pressupost. 
b)  Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest acte, òrgan davant el qual 

haguessin de presentar-se i termini per interposar-los. 
c)  Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’import exigit al responsable. 
 
5. Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que 
preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només es podrà revisar 
l’import de l’obligació del responsable. 
 
6. El responsable haurà de pagar en els terminis previstos a l’article 74.4 de la present 
Ordenança. Si no es realitza el pagament en aquest període, el deute s’exigirà en via de 
constrenyiment, junt amb els recàrrecs executius. 
 
7. El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques tindrà dret, 
prèvia la conformitat del titular actual, a sol·licitar de l’ORGT, l’Ajuntament o entitat pública 
certificació detallada dels deutes, sancions i responsabilitat tributàries derivades del seu 
exercici. L’Administració tributària haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres 
mesos des de la sol·licitud. Els efectes de l’esmentada certificació seran els previstos a la 
Llei general tributària. 
 
8. Pel que fa als responsables subsidiaris, un cop declarats fallits el deutor principal i, en el 
seu cas, els responsables solidaris l’ORGT dictarà acte de declaració de responsabilitat, que 
es notificarà al responsable subsidiari, en els termes i amb els efectes establerts als apartats 
anteriors. 
 
Article 70. Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició 
de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a)  Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 

pendents. 
b)  Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 

correspongui. I les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos  en els dos 
anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut 
de respondre d’aquestes obligacions.  

 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de 
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat 
jurídica , en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones 
o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà 
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o 
d’una entitat amb personalitat jurídica. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui I demès 
percepcions patrimonials rebudes per  aquests en els dos anys anteriors a la data de 
dissolució que minorin el patrimoni social.  
 
Article 71. Procediment de recaptació davant els successors 
 
1. Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació 
continuarà amb els seu hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la 
constància  de la mort d’aquell i la notificació als successors, com a requeriment del 
pagament del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver fet 
ús del dret de deliberar, es suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri el 
termini concedit per això, durant el qual podrà sol·licitar de l’ORGT la relació dels deutes 
tributaris pendents del causant. Mentre l’herència es trobi jacent, el procediment de 
recaptació dels deutes tributaris pendents podrà continuar adreçant-se contra els béns i 
drets, a l’efecte del qual s’hauran d’entendre les actuacions amb qui ostenti la seva 
administració o representació. 
 
2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els 
seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat jurídica. 
 
3. Dissolta i liquidada la fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els 
destinataris dels seus béns i drets. Les Unitats de l’ORGT podran adreçar-se contra 
qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots aquells simultània o 
successivament, per requerir-los el pagament del deute tributari i costes pendents. 
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Article 72 . Domicili  
 
1. Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal, per 
a gestionar un determinat recurs, a efectes recaptatoris, el domicili serà:  
 
a)  Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual. 
 Tanmateix, quan les persones físiques desenvolupin principalment activitats 

econòmiques es podrà considerar com domicili fiscal el lloc a on estigui efectivament 
centralitzada la gestió administrativa i l’adreça de les activitats desenvolupades. 

b)  Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix 
l’article 35.4 de la LGT, el domicili fiscal serà el seu domicili social, sempre que en ell 
estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus 
negocis. En altre cas, s’atendrà el lloc en el qual es porti a terme aquesta gestió o 
direcció. 

c)  Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment 
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b).  

 
2. Mitjançant la compareixença a les oficines de l’ORGT, o de les oficines de l’Administració 
titular del crèdit, o a través de la seu electrònica d'aquest organisme amb les condicions 
establertes a la Secció VII de la present Ordenança, el contribuent  que no estigui obligat a 
rebre notificacions electròniques pot designar un altre domicili propi  o del seu representant, 
amb el fi de rebre-hi les notificacions administratives i les comunicacions de l’ORGT. En el 
cas de contribuents que reben notificacions electròniques, a través de la seu electrònica 
poden designar i modificar els mitjans d’avisos de recepció de notificacions. 
 
3. El canvi de domicili fiscal, en relació a la gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic 
que hagin estat delegats a la Diputació de Barcelona, s'haurà de comunicar a l'ORGT en el 
termini de tres mesos des de que aquell es produeixi. Aquesta comunicació produirà efectes 
des de la seva presentació en aquesta Administració. Així mateix s'hauran de posar de 
manifest les incorreccions que poguessin observar en les comunicacions dirigides des de 
l’ORGT o des de l’ajuntament.  
 
4.  L’ORGT podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat pels obligats tributaris en 
relació amb els tributs la gestió dels quals li correspongui. A tals efectes podrà, entre 
d’altres, efectuar les actuacions següents: 
 
a)  Consultar la base de dades creada per la Generalitat, en particular el domicili i les dades 

necessàries per establir comunicacions electròniques. 
b)  Quan conegui que el domicili declarat pel subjecte passiu davant l’Administració 

Tributària Estatal és diferent del que consta a la seva base de dades podrà rectificar 
aquest últim i incorporar-lo com un element de gestió associat a cada contribuent, i 
constituirà l’adreça on remetre totes les notificacions derivades de la gestió recaptatòria.  

c)  L’ORGT podrà consultar les dades amb transcendència tributària que constin al padró 
d’habitants, per tal de millorar la informació sobre domicilis fiscals dels obligats tributaris.  

 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament, a l’ens creditor o a l’ORGT. 
 
Article 73. Deure de col·laboració amb l’administració tributària  
 
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l’ORGT 
les dades i els antecedents necessaris per a la cobrança de les quantitats que com a 
ingressos de dret públic aquell ha de percebre.  
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2. En particular, les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, 
valors i altres béns de deutors de l’administració municipal en període executiu, estan 
obligats a informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de 
les funcions atribuïdes, s’efectuïn.  
 
3. L’ORGT podrà sol·licitar a altres Administracions les dades necessàries per identificar els 
obligats al pagament de recursos públics no tributaris, la recaptació dels quals sigui de la 
seva competència. 
  
4. L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest article 
podrà originar la imposició de sancions, segons el que s’estableix en la secció VI d’aquesta 
Ordenança. 
 
5. Els requeriments individualitzats d’informació que realitzi l’ORGT inclouran el nom i 
cognoms, NIF de l’obligat tributari que ha de subministrar la informació, període de temps a 
que es refereix la informació requerida, i les dades relatives als fets respecte els quals es 
requereix dita informació. 
 
El termini per aportar la informació sol·licitada serà de deu dies a comptar del següent al de 
la notificació del requeriment. No obstant quan les actuacions d’obtenció d’informació es 
realitzin pels òrgans d’inspecció o de recaptació podran iniciar-se immediatament, sense 
previ requeriment escrit, en el supòsit que ho justifiqui la naturalesa de les dades a obtenir o 
de les actuacions a realitzar i l’òrgan actuant es limiti a examinar documents, elements o 
justificants que hagin d’estar a la seva disposició. 
 
6. Els requeriments individualitzats d’informació que s’efectuïn a les entitats i òrgans a que 
es refereix l’article 94.3 i 4 de la LGT es realitzaran per l’òrgan competent, segons els 
estatuts de l’ORGT o responsable dels Serveis o Unitats Perifèriques.   

 
Capítol II - Particularitats de la recaptació voluntària 

 
Article 74. Períodes de recaptació  
 
1. Els terminis d’ingrés en període de pagament voluntari dels deutes de venciment periòdic 
i notificació col·lectiva, tant per als tributs com per als preus públics, seran els determinats 
per l’ORGT o l’entitat local en el calendari de cobrança, que serà publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província i exposat en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT.  
 
2. Del calendari de cobrança s’informarà pels mitjans que en cada municipi es consideri més 
idonis; a aquest efecte, el cap d’unitat en col·laboració amb l’ajuntament proposarà la via 
millor per obtenir una divulgació general del calendari.  
 
3. En tot cas, el contribuent pot consultar els períodes de cobrança a la seu electrònica de 
l’ORGT o bé sol·licitar informació, personalment o telefònicament, a l’ORGT sobre períodes 
de cobrament en voluntària, els quals no podran ser inferiors a dos mesos naturals.  
 
4. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de venciment singular 
serà el que consti en el document - notificació dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser 
inferior al període establert a l’article 62.2 de la Llei general tributària, que és el següent: 
 
a)  Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la 

data de recepció de la notificació fins el dia vint del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
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b)  Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no 
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
5. Si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà al primer 
dia hàbil següent. 
 
6. Els deutes per conceptes diferents dels regulats en els punts anteriors hauran de pagar-
se en els terminis fixats en les normes d’acord amb les quals aquests deutes s’exigeixin. En 
el cas de no determinació de terminis, s’aplicarà el que es disposa en aquest article.  
 
7. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en via de constrenyiment, i 
es computaran, si és el cas, com a pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de 
termini.  
 
Article 75. Desenvolupament del cobrament en període voluntari  
 
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores.  
 
2. Els mitjans de pagament admissibles són els diners de curs legal; el xec, que haurà de 
ser nominatiu a favor de l’ORGT, la targeta bancària i la banca electrònica. 
 
Així mateix, es podrà pagar per Internet a través de la seu electrònica de l’ORGT introduint 
les dades que figuren en el document de cobrament així com també en caixers automàtics 
amb els documents proveïts de codi de barres, o per altres mitjans que autoritzi l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT.  
 
3. L’obligat al pagament de diversos deutes podrà, en realitzar el pagament en període 
voluntari, imputar-lo al que lliurement determini.  
 
4. L’obligat tributari pot obtenir, en tot moment, des de la seu electrònica, el justificant de 
pagament dels deutes que hagi fet efectius, mitjançant signatura electrònica.  
 
Els justificants dels pagaments efectuats per Internet tenen plena validesa per acreditar la 
cancel·lació del deute. 
 
En tot moment l’obligat tributari que ha efectuat un pagament, pot obtenir el comprovant des 
de la seu electrònica de l’ORGT, document que contindrà un codi de verificació electrònica. 
 
5. En les oficines de l’ORGT s’acceptaran pagaments parcials a compte d’una liquidació que 
s’exigeix en període voluntari. A aquest efecte, es facilitarà a l’obligat tributari abonaré per 
tal d’efectuar l’ingrés parcial en les entitats col·laboradores. 
 
Article 76. Conclusió del període de pagament voluntari  
 
1. Finalitzat el període voluntari de cobrament, un cop verificat que ja s’ha processat tota la 
informació sobre cobraments corresponents al període voluntari, s’expediran les relacions 
de rebuts i liquidacions que no hagin estat satisfets en període voluntari.  
 
2. En la mateixa relació es farà constar les incidències de suspensió, ajornament, 
fraccionament de pagament o anul·lació.  
 
3. La relació de deutes no satisfets i que no estiguin afectats per alguna de les situacions del 
punt 2 servirà de fonament per a l’expedició de la provisió de constrenyiment.  
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4. En cap cas s’inclouran en les provisions de constrenyiment col·lectives els deutes 
liquidats a les administracions públiques.  

 
Capítol III - Particularitats de la recaptació executiva 

 
Article 77. Inici del procediment de constrenyiment  
 
1. El període executiu s’inicia: 
 
a)  Per als tributs de venciment periòdic i per a les liquidacions, prèviament notificades i no 

ingressades al seu venciment, al dia següent al venciment del termini d’ingrés en període 
voluntari.  

b)  En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar 
l’ingrés, al dia següent de la finalització del termini que estableixi la corresponent 
ordenança fiscal de cada tribut per a dit ingrés o, si aquest ja hagués conclòs, el dia 
següent a la presentació de l’autoliquidació. 

 
2. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període 
voluntari impedirà l’inici del període executiu durant la tramitació de dits expedients. 
 
La interposició d’un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció impedirà l’inici 
del període executiu fins que la sanció sigui ferma en via administrativa i hagi finalitzat el 
termini per a l’ingrés voluntari del pagament. 
 
3. El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui al deutor la provisió de 
constrenyiment.  
 
4. L’inici del període executiu determina la meritació dels recàrrecs del període executiu i 
dels interessos de demora, en els termes següents: 
 
a)  Es satisfarà el recàrrec executiu del 5 per cent quan es satisfaci la totalitat del deute no 

ingressada en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. 
b)  S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per cent quan es satisfaci la 

totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la 
finalització del termini previst en l’article 78.1 d’aquesta Ordenança per als deutes 
constrets. 

c)  S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20 per cent quan no concorrin les 
circumstàncies a les que es refereixen els apartats a) i b) anteriors. 

 
5. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora. 
Quan resulti exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran 
els interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu. 
 
6. El procediment tindrà caràcter exclusivament administratiu i se substanciarà de la manera 
regulada en el Reglament general de recaptació.  
 
7. Els lliuraments a compte en expedients executius minoraran proporcionalment els 
elements integrants dels deutes. 
 
8. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es seguirà procediment administratiu de 
constrenyiment per valors d’import inferior a 10 euros, en el cas de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics. 
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Article 78. Terminis d’ingrés  
 
1. Un cop iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament 
del deute tributari haurà d’efectuar-se en els terminis següents: 
 
a)  Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 

de recepció de la notificació fins el dia vint de cada mes; si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia cinc del mes següent o, si aquest no fos hàbil 
fins l’immediat hàbil següent. 

 
2. Si l’obligat tributari no efectués el pagament dins del termini al que es refereix l’apartat 
anterior, es procedirà a l’embargament dels seus béns, advertint-se així a la provisió de 
constrenyiment. 
 
3. Amb caràcter general, si existissin diversos deutes d’un mateix deutor s’acumularan en un 
o més expedients, i en el supòsit de realitzar-se un pagament que no en cobreixi la totalitat 
dels deutes incorporats, s’aplicarà als deutes més antics, antiguitat que es determinarà en 
funció de la data de venciment del període voluntari.  
 
Article 79. Provisió de constrenyiment  
 
1. La provisió de constrenyiment, dictada pel/per la Tresorer/a de la Diputació o òrgan 
competent de l’administració titular del crèdit, despatxa l’execució contra el patrimoni del 
deutor.  
 
2. La provisió de constrenyiment podrà ser impugnada davant de l’òrgan que l’ha dictat pels 
següents motius:  
 
a)  Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. 
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres 

causes de suspensió del procediment de recaptació. 
c)  Falta de notificació de la liquidació. 
d)  Anul·lació de la liquidació. 
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la 

identificació del deutor o del deute contret. 
 
3. Quan els obligats tributaris siguin Administracions Públiques, no es dictarà provisió de 
constrenyiment mentre no es verifiqui la impossibilitat de realitzar el crèdit pel procediment 
de compensació i deducció sobre transferències, previst als articles 89 i 90 de l’Ordenança.   
 
Article 80. Anuncis de subhastes i Mesa de subhasta 
 
1. La mesa de subhasta de béns serà integrada per el/la Tresorer/a, que serà el/a 
President/a, per el/la Secretari/a de l’ORGT que serà el/la Secretari/a i per tres vocals: el/la 
cap de la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis, el/la cap del Servei de la 
Unitat Central de Recaptació i el/la Interventor/a delegat/da. 
 
Els membres de la Mesa de subhasta, en cas de impossibilitat d’assistència a les 
convocatòries i actes públics de l’òrgan col·legiat, seran substituïts pels funcionaris que 
directament designin i, en cas de no fer-ho, pels funcionaris que reglamentàriament els 
substitueixin en els seus càrrecs. En cas d’absència del /de la President/a, exercirà les 
seves funciones el/la Cap del Servei de la Unitat Central de Recaptació. 
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2. Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
taulell d’anuncis de la seu electrònica de l’ORGT i optativament, quan la naturalesa i la 
valoració del bé ho aconsellin, s’inseriran en mitjans de comunicació de gran difusió i en 
publicacions especialitzades, així com en qualsevol altre mitjà escaient a l’efecte. 
 
Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Butlletí Oficial de l'Estat, quan el tipus 
de subhasta excedeixi de la xifra de 1.000.000 EUR. 
 
3. Es sol·licitarà a l’Ajuntament del lloc on estiguin situats els béns i a l'ens creditor, que 
publiquin en el seus taulers d’edictes, o seus electròniques, la celebració de la subhasta. 
 
Article 81. Celebració de subhastes, venda directa i adjudicacions a l'ens creditor 
 
1.- Tots els licitadors hauran de constituir el dipòsit de garantia preceptiu, els quals seran 
ingressats al compte establert amb aquesta finalitat.  
 
Els dipòsits podran realitzar-se mitjançant ingrés en el compte d'aquesta administració, xec 
bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’ORGT: 
 
-  Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la 

celebració de la subhasta, a qualsevol oficina de l'ORGT.  
-  El mateix dia de la subhasta, un cop constituïda la Mesa de subhasta i fins un quart 

d'hora abans de l'hora assenyalada per a la seva celebració en l'anunci de subhasta, 
davant la Mesa de subhasta. 

 
Es podrà constituir dipòsits per a segona licitació davant la Mesa de subhasta, mitjançant 
xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’ORGT, per la qual cosa s'obrirà un 
termini de quinze minuts un cop conclosa la celebració de la primera licitació de tots els lots 
que no hagin estat adjudicats en primera convocatòria, ampliable en el límit de temps 
necessari per poder materialitzar la seva constitució de tots aquells que vulguin prendre part 
com licitadors en aquesta segona convocatòria. 
 
2. Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat: 
 
-  Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la 

celebració de la subhasta, en qualsevol oficina de l’ORGT.  
-  Des de l’anunci de la subhasta i fins a una hora abans de l’hora del començament 

d’aquesta, al Servei de la Unitat Central de Recaptació de l’ORGT.  
 
Aquestes ofertes, que tindran el caràcter de màximes, seran registrades al registre general 
d’entrada de l’ORGT. Aquestes ofertes hauran d’anar acompanyades del preceptiu dipòsit 
que es podrà fer mitjançant ingrés en el compte d'aquesta Administració, xec bancari o taló 
conformat nominatiu a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
3. L’import dels trams de licitació hauran d’adequar-se a les escales següents: 
 
a. Per tipus de subhasta inferiors a 6.000 EUR, 100,00 EUR.  
b. Per tipus de subhasta des de 6.000 EUR fins a 30.000 EUR, 300,00 EUR.  
c. Per tipus de subhasta de més de 30.000 EUR fins a 150.000 EUR, 600,00 EUR.  
d. Per tipus de subhasta superiors a 150.000 EUR, 1.000,00 EUR. 
4. Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris una 
vegada conclosa la subhasta. La materialització d’aquesta devolució s’efectuarà mitjançant 
transferència bancària al número de compte designat per l’interessat o devolució del xec. 
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5. En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta, algun licitador que hagués 
presentat la seva oferta en sobre tancat manifesti per escrit la voluntat de no concórrer a la 
licitació, es procedirà a la devolució del dipòsit en les condicions establertes en el punt 4. 
 
6. En el supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, començarà l’admissió 
de postures a partir de la segona més alta d’aquelles, i serà adjudicatària la postura més 
alta pel tram superior a la segona en el cas de no existir altres ofertes. 
 
7. Quan la mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el 
tram establert en aquesta Ordenança, sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva 
oferta. 
 
Si una oferta no coincideix amb l’import d’un tram, es considerarà formulada per l’import del 
tram immediat inferior. 
 
8. La subhasta es realitzarà amb subjecció als següents criteris: 
 
8.1. En primera licitació, el tipus aplicable serà el resultat d’aplicar la valoració assignada als 
béns a alienar. Cas d’existir càrregues preferents que hagin accedit al Registre amb 
anterioritat, servirà de tipus per a la subhasta la diferència entre el valor assignat i l’import 
d’aquestes càrregues, que hauran de restar subsistents sense aplicar a la seva extinció el 
preu de la rematada. En el cas que les càrregues preferents absorbeixin o excedeixin del 
valor assignat als immobles, el tipus serà el corresponent a l’import dels dèbits i costes 
sempre que no excedeixin d’aquell valor, o aquest, en cas contrari. 
 
8.2. En segona licitació, el tipus aplicable serà el 75% de l’anterior. 
 
8.3. En el cas que les subhastes haguessin resultat desertes, o que amb els béns adjudicats 
no es cobrís el deute i restessin béns per alienar, o quan en haver-se adjudicat en subhasta 
els béns, no es produeixi el pagament del preu d’adjudicació, es continuarà el procediment 
amb l’anunci de venda directa d’aquests béns, a gestionar durant el termini màxim de sis 
mesos a comptar des de la data de celebració de la subhasta. No obstant i amb caràcter 
general, la Mesa de subhasta podrà acordar l’adjudicació dels béns immobles en el termini 
de tres mesos, prorrogables fins el límit de sis mesos, quan alguna de les ofertes 
presentades sigui considerada avantatjosa econòmicament. Altrament, la Mesa de subhasta 
podrà acordar l’adjudicació dels béns en el termini d'un mes, prorrogables mes a mes fins el 
límit de sis mesos a comptar  des de la data de celebració de la subhasta quan per les 
característiques dels béns consideri que podrien perdre valor de mercat pel transcurs del 
temps i que alguna de les ofertes presentades és avantatjosa econòmicament. 
 
Els oferents podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat fins la data límit 
assenyalada en cada bé o lot a qualsevol oficina de l’ORGT, acompanyades, en el cas que 
s’hagi acordat, del dipòsit que es podrà fer mitjançant ingrés en el compte d’aquesta 
Administració, xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquestes ofertes seran registrades al registre general d’entrada de l’ORGT. 
 
9. Quan els béns hagin estat objecte de subhasta amb una sola licitació, el preu mínim 
d’adjudicació directa serà el tipus de subhasta en dita licitació. 
 
Quan s’hagin celebrat dues licitacions en subhasta, no existirà preu mínim d’adjudicació 
directa. Això no obstant, si la mesa de subhasta estimés desproporcionada la diferència 
entre el valor assignat als béns per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada, 
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a fi de no afavorir l’enriquiment injust del comprador en detriment del propietari dels béns, 
podria declarar inadmissible l’oferta, no accedint a la formalització de la venda. 
 
10. Indicativament, es fixa el 50 per cent del tipus de la primera licitació com a oferta 
admissible en les vendes per gestió directa quan haguessin resultat desertes les subhastes 
en primera i segona licitació.  
 
11. Si, un cop conclosa la subhasta i aplicat l’import procedent a cobrir el deute, restés un 
sobrant que no es pot lliurar al deutor, no havent- hi creditors posteriors, es mantindrà  el 
sobrant en la tresoreria de l’ORGT durant el termini de quatre anys. Transcorregut aquest 
període, es lliurarà a l’ens creditor, qui adoptarà les mesures escaients per poder entregar 
d’immediat a les persones que acreditin el seu dret la quantitat dipositada. El manteniment 
del dipòsit en tot cas respectarà el que estableixi la normativa autonòmica sobre 
comunicació a la Direcció General de Patrimoni, quan existeixin béns vacants. 
 
Article 82. Interessos de demora  
 
1. Les quantitats degudes acreditaran interessos de demora des del dia següent al 
venciment del deute en període voluntari fins a la data del seu ingrés.  
 
2. La base sobre la qual s’aplicarà el tipus d’interès no inclourà el recàrrec de 
constrenyiment.  
 
3. El tipus d’interès serà l’interès de demora per a deutes tributaris i no tributaris, d’acord 
amb el que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
4. Els interessos es determinaran tenint en compte els tipus d’interès vigents al llarg del 
període. Amb caràcter general es cobraran juntament amb el principal.  
 
5. Quan el deute es satisfaci abans que hagin transcorregut els terminis fixats a l’article 78, 
no s’exigiran interessos de demora.  
 
6. Entre altres supòsits, no s’exigiran interessos de demora a partir del moment en què 
s’incompleixin els terminis màxims per notificar la resolució de les sol·licituds de 
compensació, l’acte de liquidació o la resolució dels recursos administratius, sempre que, en 
aquest últim cas, s’hagi acordat la suspensió de l’acte recorregut.  
 
En particular, a aquest efecte, pel que fa als recursos administratius, el termini màxim per a 
resoldre’ls s’estableix en un any. 
 
Article 83. Costes del procediment  
 
1. Tindran la consideració de costes del procediment aquelles despeses que s’originin 
durant el procés d’execució forçosa. Aquestes costes seran a càrrec del deutor a qui li seran 
exigides.  
 
2. Com a costes del procediment estaran compreses, entre d’altres, les següents:  
 
a)  Les despeses originades per les notificacions que necessàriament hagin de realitzar-se 

en el procediment administratiu de constrenyiment.  
b)  Els honoraris d’empreses i professionals, aliens a l’Administració, que intervinguin en la 

valoració dels béns travats.  
c)  Els honoraris dels registradors i altres despeses que hagin d’abonar-se per les 

actuacions en els registres públics.  
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d)  Les despeses motivades pel dipòsit i administració de béns embargats.  
e)  Les demés despeses que exigeixi la pròpia execució.  

 
Capítol IV - Ajornaments i fraccionaments 

 
Article 84. Sol·licitud  
 
1. La sol·licitud d’ajornament i fraccionament es presentarà al registre de l’ORGT. 
 
La sol·licitud  d'ajornament i fraccionament es dirigiran a l'òrgan competent per la seva 
tramitació dins dels terminis següents: 
 
a) Deutes que es troben en període voluntari d'ingrés o de presentació de les corresponents 
autoliquidacions: dins del termini fixat per l'ingrés en l'article 62.1, 2 i 3 de la Llei general 
tributària.  
 
b) Deutes que es troben en període executiu: en qualsevol moment anterior a la notificació 
de l'acord d'alienació dels béns. 
 
2. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, diferents dels previstos en aquesta 
Ordenança, la resolució correspondrà a l’òrgan competent de l’Administració delegant. 
 
3. Correspondrà al/a la cap d’Unitat l’apreciació de la situació econòmic - financera de 
l’obligat al pagament, en relació a la possibilitat de satisfer els dèbits. Quan la valoració de la 
solvència presenti gran complexitat econòmica o jurídica, el/la cap d’Unitat remetrà la 
sol·licitud a la Intervenció o l’Assessoria Jurídica de l’ORGT. 
 
4. Serà necessari detallar la garantia que s’ofereix quan sigui preceptiva, o, si escau, la 
impossibilitat de constituir fiançament, i també fonamentar les dificultats de tresoreria. Els 
criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:  
 
a)  Els deutes d’import principal inferior a 1.500 EUR es podran ajornar per un període 

màxim de 18 mesos. 
b)  El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 EUR i 5.000 EUR pot 

ser ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.  
c)  Si l’import principal excedeix de 5.000 EUR, els terminis concedits poden estendre’s fins 

a 36 mesos. 
 
5. Amb caràcter general, la concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament 
requerirà que el sol·licitant domiciliï el pagament del deute, o de les successives fraccions. A 
tal efecte, en la sol·licitud haurà de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el 
número de compte i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el 
càrrec en compte. Excepcionalment, es podrà concedir l’ajornament o fraccionament sense 
domiciliació. 
 
6. El procediment en el cas de concessió del fraccionament i/o ajornament serà: 
 
a) Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el fraccionament i/o ajornament 
es concedirà per l’import del principal més els interessos de demora sobre el deute aplaçat. 
  
b) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no s’ha notificat la provisió 
de constrenyiment, i, per tant, el recàrrec executiu és del 5%, es concedirà el 
fraccionament/ajornament per l’import principal més el 5% del recàrrec executiu més els 
interessos de demora derivats del mateix.   
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c) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan s’ha notificat la provisió de 
constrenyiment, però encara no han transcorregut els terminis de pagament establerts a 
l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per l’import principal més 
el 10% del recàrrec de constrenyiment reduït més els interessos de demora derivats del 
mateix.   
 
d) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han transcorregut els terminis de 
pagament establerts a l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per 
l’import principal més el 20% del recàrrec de constrenyiment ordinari més els interessos de 
demora derivats del mateix.   
 
7.- Cas que l’obligat tributari es trobi en concurs, no es podran ajornar ni fraccionar els 
deutes tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es 
presentin seran objecte d’inadmissió. 
 
8.- Per raons de cost i eficàcia, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els 
deutes d’import per principal inferior a 60 euros.  
 
Article 85. Interessos per l’ajornament  
 
1. Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni, exclòs, si escau, el recàrrec de 
constrenyiment, acreditaran interessos de demora pel temps que duri l’ajornament al tipus 
fixat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.  
 
2. En l’aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles:  
 
a)  El temps d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final 

del termini concedit.  
b)  En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats per cada fracció des 

del venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s’hauran de 
satisfer juntament amb aquesta fracció. Cas que el fraccionament o ajornament sigui 
superior a l’any i, per tant, es desconegui el tipus d’interès aplicable, es calcularà aquest 
en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà si s’hagués modificat el tipus 
d’interès aplicable. Si s’ha ordenat la domiciliació a què es refereix l’article anterior a 
l’apartat 5, el càrrec per l’import del deute o de cada fracció s’efectuarà per l’import 
exacte, resultant d’aplicar el tipus d’interès vigent en l’exercici de venciment de la fracció.  

 
3. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es realitza el pagament, 
s’anul·larà la liquidació d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment del 
pagament i es prendrà com a base de càlcul el principal.  
 
4. Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s’exigirà interessos de demora en 
els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament voluntari, relatius a 
deutes de venciment periòdic, el pagament dels quals es produeixi dins l’exercici de la 
meritació. 
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Article 86. Efectes de la falta de pagament  
 
1. En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les quantitats ajornades 
determinarà:  
 
a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment en que es va concedir 
l’ajornament, la seva immediata exigibilitat en període executiu.  
 
S’exigirà el principal del deute, els  interessos de demora meritats a partir del dia següent al 
del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del venciment del termini 
concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes. El recàrrec 
s’aplicarà sobre el principal del deute. Cas de no efectuar-se el pagament en els terminis 
fixats en l’article 78 d’aquest Ordenança, es procedirà a executar la garantia. En cas 
d’inexistència o insuficiència de fiança, es continuarà el procediment de constrenyiment per 
a la realització del deute.  
 
b) Si el deute es trobava en període executiu, es procedirà a executar la garantia i, en cas 
d’inexistència o insuficiència, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.  
 
2. En els fraccionaments la falta de pagament d’un termini determinarà:  
 
a) Si el deute es trobava en període voluntari, l’exigibilitat en via de constrenyiment de les 
quantitats vençudes, extrem que serà notificat al subjecte passiu, a qui es concedirà els 
terminis de pagament dels deutes en període executiu, previstos a l’article 78 d’aquesta 
ordenança.  
 
Si s’incomplís l’obligació de pagar en aquest termini, es consideraran vençuts els restants 
terminis, que s’exigiran també en via de constrenyiment.  
 
b) Si el deute es trobava en període executiu, continuarà el procediment de constrenyiment 
per a execució del deute impagat.  
 
3. En els fraccionaments de pagament en què s’hagin constituït garanties parcials i 
independents per cadascun dels terminis, es procedirà així:  
 
a) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període voluntari, l’incompliment del 

pagament d’una fracció determinarà l’exigència per la via de constrenyiment només 
d’aquesta fracció i dels seus interessos de demora, amb el corresponent recàrrec del 
període executiu sobre la suma d’ambdós conceptes, i es procedirà a executar la 
respectiva garantia  

b) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període executiu, s’executarà la garantia 
corresponent a la fracció impagada més els interessos de demora produïts  

 
En tots dos casos, la resta del fraccionament subsistirà en els termes en què es van 
concedir.  
 
Article 87. Garanties i recursos  
 
1. Sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de l’Ajuntament o entitat 
pública titular del crèdit, no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de 
l’expedient sigui inferior a 18.000 € . 
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2. S’acceptaran les garanties següents:  
 
a)  Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import del deute i dels interessos de 

demora que originin l’ajornament més un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides. El 
termini d’aquest aval haurà d’excedir en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits 
i estarà degudament intervingut.  

b)  Qualssevol altres que es considerin suficients.  
 
3. En supòsits de veritable necessitat, diferents dels contemplats a l’apartat 1, es podrà 
dispensar d’aportar garantia si l’òrgan competent de ens públic titular del deute ho ha 
aprovat.  
 
4. Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns de 
valor suficient, a judici del cap d’unitat competent, es considerarà garantit el deute i no serà 
necessari aportar una nova garantia.  
 
5. L’obligat al pagament podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per constituir la 
garantia, mitjançant l’anotació preventiva d’embargament de béns que li pertanyin. 
 
6. L’acord de concessió especificarà, si s’escau, la garantia que el sol·licitant haurà 
d’aportar.  
 
7. La garantia s’haurà d’aportar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent 
al de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini sense formalitzar la 
garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el deute amb els seus 
interessos i els recàrrecs corresponents del període executiu, sempre que hagi conclòs el 
període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués sol·licitat en període executiu, es 
continuarà el procediment de constrenyiment.  
 
8. La resolució de les peticions sobre ajornaments o fraccionaments serà notificada, pel cap 
de la unitat, als interessats.  
 
Contra la resolució de les peticions d’ajornament o fraccionament de pagament, podrà 
interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan competent, segons els estatuts de l’ORGT, 
en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.  

 
Capítol V - Prescripció i compensació 

 
Article 88. Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys:  
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació.  
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries.  
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties. 
 
La prescripció establerta no afectarà al dret de l'Administració per realitzar comprovacions i 
investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la Llei general tributaria, llevat de 
l'establert a l'apartat segon de l'article 66 del mateix text normatiu. 
 
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la 
normativa particular que en reguli la gestió.  
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3. El termini de prescripció s’interromprà, entre d’altres motius, per:  
 
a)  Qualsevol actuació fefaent de l’obligat tributari conduent a l’extinció del deute o a la 

interposició de reclamació o recurs.  
b)  Qualsevol actuació dels òrgans de recaptació, realitzada amb coneixement formal de 

l’obligat tributari, encaminada a la realització o assegurament del deute, encara que 
l’acció es dirigeixi inicialment a una obligació tributària diferent com a conseqüència de la 
declaració incorrecta de l’obligat tributari. Aquestes actuacions hauran de documentar-se 
en la forma exigida reglamentàriament; cal tenir en compte que les notificacions 
practicades en la forma regulada en aquesta Ordenança interrompen la prescripció.  

c)  La recepció de la comunicació d’un òrgan jurisdiccional en la qual s’ordeni la paralització 
del procediment administratiu en curs. 

 
4. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la 
data de l’última actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.  
 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament.  
 
5. La prescripció guanyada extingeix el deute.  
 
Article 89. Compensació  
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament o d’altra Administració creditora, 
que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les 
obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.  
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 
deutor.  
 
Tanmateix, es compensarà d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari: 
 
a) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de 

comprovació limitada o inspecció, quan s’hagi produït l’ingrés o la devolució de la 
quantitat diferencial que procedeixi. 

b)  Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de la pràctica d’una nova liquidació per 
haver estat anul·lada altra anterior. En aquest cas, a la notificació de la nova liquidació 
es procedirà a la compensació de la quantitat que procedeixi i es notificarà a l’obligat al 
pagament l’import diferencial. 

 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’òrgan competent, segons els estatuts de 
l’ORGT pot ordenar la compensació, que es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor.  
 
Article 90. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències  
 
1. Els deutes a favor dels Ens locals, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeixi 
per l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini 
d’ingrés en període voluntari.  
 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, 
Entitats Locals i demés Entitats de dret públic tinguin amb els Ens Locals podran extingir-se 
amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats 
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Autònomes o dels Ens Locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats 
deutores. 
 
3. El procediment a seguir per a aplicar la compensació serà el següent:  
 
a)  Comprovada per la unitat de recaptació l’existència d’un deute amb l’ens titular del deute 

de les entitats esmentades en el punt 1, ho posarà en coneixement del/de la tresorer/a 
municipal. 

b)  Si el/la tresorer/a coneix de l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores, donarà 
trasllat de les seves actuacions a l’Assessoria Jurídica de l’ORGT, a fi que pugui ser 
redactada la proposta de compensació.  

c)  Adoptat l’acord que autoritzi la compensació, l’Entitat titular del crèdit el comunicarà a 
l’entitat deutora, i es procedirà a la formalització d’aquella quan hagin transcorregut 
quinze dies sense reclamació del deutor.  

 
Article 91. Cobrament de deutes d’entitats públiques  
 
1. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades a l’article anterior, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l’ajuntament o entitat pública, el/la tresorer/a de l’ens públic traslladarà a l’Assessoria 
Jurídica de l’ORGT el conjunt de les seves actuacions.  
 
2. L’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, elaborarà la proposta d’actuació.  
 
3. Acreditada la impossibilitat de la compensació i la deducció sobre transferències de les 
obligacions pecuniàries per part dels ens deutors dels municipis, l’ORGT investigarà 
l’existència de béns patrimonials, no afectes a un ús o servei públic, a l’efecte d’ordenar la 
seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal.  
 
4. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l’ORGT, i de la seva resolució s’efectuarà notificació 
formal a l’entitat deutora.  

 
Capítol VI - Crèdits incobrables 

 
Article 92. Situació d’insolvència  
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns 
coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.  
 
3. Als efectes de rehabilitació dels crèdits, quan el/la cap d’unitat conegui de la seva 
procedència, procedirà a la seva tramitació. 
 
4. Declarat fallit un deutor, els crèdits contra seu de venciment posterior seran donats de 
baixa per referència a aquesta declaració, si no existissin altres obligats o responsables, un 
cop transcorregut el termini de pagament en voluntària i efectuades les pertinents consultes 
en les bases de dades d’aquest Organisme així com altres tràmits que per normativa interna 
s’estableixin. 
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Article 93. Mitjans de justificació d’actuacions  
 
1. El/la cap de la unitat documentarà degudament els expedients formulant proposta de 
crèdit incobrable que es sotmetrà a l’aprovació de l’ens creditor competent o de l’òrgan 
competent, segons els estatuts de l'ORGT, en cas que s’hagués delegat dita funció. Des de 
la Direcció de Serveis d’Organització i Inspecció de Serveis es fiscalitzarà amb l’ajut dels 
mitjans informàtics disponibles la correcta tramitació d’aquests expedients.  
 
2. D’acord amb criteris d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla als articles 
següents la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit 
incobrable, en funció de la seva quantia.  
 
3. L’aprovació de crèdits incobrables dels ingressos municipals diferents de les multes de 
trànsit correspon a l’Ajuntament o entitat pública titular dels deutes Tanmateix, quan l’òrgan 
municipal competent acordi delegar la seva competència en la Diputació de Barcelona, la 
declaració de crèdit incobrable o baixa per referència s’aprovarà per l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l'ORGT, a proposta del cap d’Unitat. 
  
El Servei d’Organització i d’Inspecció de Serveis Perifèrics auditarà els expedients d’import 
superior a 1.000 euros de declaració de crèdit incobrable que aprovi l’òrgan competent, 
segons els estatuts de l'ORGT. Per la resta de propostes, s’efectuarà un mostreig. 
 
En tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament o entitat pública les justificacions, en suport 
paper o electrònic, de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit. 
 
4. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la 
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent 
acord quan: 
 
a)  L'import del deute sigui igual o inferior a 100 euros, hagi estat infructuós l'embargament 

de fons. 
b) L'import del deute sigui superior a 100 euros i inferior a 1.000 euros i hagin estat 

infructuosos els intents d'embargament de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a 
curt termini (quan l’import sigui igual o superior a 300 euros) i de salaris. 

c)  Essent l'import del deute sigui igual o superior a 1.000 euros, no han tingut resultat 
positiu les actuacions d'embargament de vehicles o béns immobles. 

 
5. Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables 
en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a 
l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats 
des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap 
objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es 
dataran els crèdits esmentats. 
 
Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits 
incobrables  
 
1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el 
d’eficàcia administrativa, s’estableixen els requisits i les condicions que, amb caràcter 
general, s’hauran de verificar prèviament a la proposta de declaració de crèdits incobrables 
dels deutes acumulats en un expedient administratiu de constrenyiment.  
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2. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i les característiques del 
deute. Es distingiran els supòsits següents:  
 
2.1 Expedients per deutes acumulats d’import igual o inferior a 100. Es formularà proposta 
de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:  
2.1.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el 
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.1.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, 
amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el BOE.  
2.1.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries, així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions per 
deutes superiors a 30 EUR.  
 
2.2. Expedients per deutes acumulats d’import superior a  100 o inferior a 1.000 EUR. Es 
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits:  
2.2.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el 
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.2.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, 
amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el BOE. 
2.2.3. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions. 
2.2.4. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT, amb les limitacions establertes en els convenis corresponents. 
 
2.3. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 EUR que figurin a 
nom de persones físiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els 
següents requisits:  
2.3.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors, en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme, i en el 
domicili que consti en el padró d’habitants corresponent a l’ajuntament titular dels deutes.  
2.3.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, 
amb dos intents de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el BOE. 
2.3.3. S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figura com subjecte passiu en el 
padró de l’impost sobre béns immobles, i en el de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, llevat el cas que els béns que figuren en els referits padrons resultin 
inembargables en els termes previstos en l’article  169.5 de la LGT. 
2.3.4. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries així com l’embargament, amb resultat negatiu, de sous, salaris i pensions.  
2.3.5. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT. 
2.3.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics, sempre i quan 
les càrregues de les finques no superin el valor estimat de taxació.  
 
2.4. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 1.000 EUR que figurin a 
nom d’entitats jurídiques. És formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els 
següents requisits:  
2.4.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en tots els domicilis que figurin 
en els valors i en el domicili que figuri en la base de dades d’aquest Organisme.  
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2.4.2. En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis assenyalats en l’apartat 
anterior amb resultat negatiu s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el BOE. 
2.4.3. S’haurà d’acreditar en l’expedient que l’entitat deutora no figura com subjecte passiu 
en el padró de l’impost sobre béns immobles, en el de l’impost sobre activitats econòmiques, 
i en el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
2.4.4. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell provincial, en diferents entitats 
bancàries.  
2.4.5. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries, a practicar per 
l’AEAT. 
2.4.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom de l’entitat deutora en el Servei 
d’Índex Central dels Registres de la Propietat, així com en altres Registres públics.  
2.4.7. S’haurà de constatar las actuacions que han estat realitzades mitjançant la informació 
facilitada pel Registre Mercantil.  
 
3. Als efectes de determinar la quantia a què es refereixen els apartats anteriors, es 
computaran tots els deutes d’un contribuent que restin pendents de pagament i sempre que 
s’hagi dictat la provisió de constrenyiment. 
 
Es posposarà la proposta de crèdit incobrable dins del termini de prescripció, en els casos 
que l’increment de la quantia per la possible acumulació de deutes de venciment periòdic, 
pugui permetre una tramitació més acurada de l’expedient segons el que s’estableix en 
l’apartat anterior. 
 
Els caps d’unitat adoptaran les mesures que escaiguin per a facilitar la verificació i aprovació 
de l’expedient per part de l’ajuntament o entitat pública.  
 
Article 95. Execució forçosa  
 
1. A l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans 
utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del 
deutor, per deutes inferiors a 1.000 EUR, només s’ordenaran les actuacions d’embargament 
següents:  
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR.  
- Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit  
- Embargament de sous, salaris i pensions per a deutes superiors a 30 EUR. 
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1.000 EUR.  
- Embargament de diners en efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini (quan l’import sigui igual o 

superior a 150 euros) 
- Embargament de sous, salaris i pensions  
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots 
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament, acumulats en un expedient 
administratiu de constrenyiment  i sempre que s’hagués dictat provisió de constrenyiment.  
 
3. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1 sigui negatiu, es 
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de trànsit, 
s’aplicaran els criteris de l’article 93.4 d’aquesta Ordenança. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 EUR, es 
podrà ordenar l’embargament dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei general 
tributària, preservant l’ordre establert al precepte esmentat.  
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5. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats.  
 
6. L’ORGT i l’obligat tributari podran acordar un ordre d’embargament de béns i drets 
diferent al fixat a l’article 169.2 de la LGT. S’embargaran els béns dels deutors tenint en 
compte la facilitat en la seva execució i que sigui menys onerosa pel deutor. 
 
Article 96. Efectes de la declaració de crèdit incobrable  
 
1. Quan des de la unitat s’hagi tramitat l’expedient en els termes establerts a l’article anterior 
i s’hagi registrat la seva presentació en l’ajuntament o entitat pública, es marcarà 
informàticament l’estat de proposta, per tal de conèixer millor les incidències significatives 
que afecten els valors pendents de cobrament.  
 
2. La declaració de crèdits incobrables una vegada aprovada per l’ajuntament o entitat 
pública motivarà la baixa del crèdit en els comptes, encara que no impedeix l’exercici de les 
accions contra qui pertoqui mentre no s’extingeixi l’acció administrativa per al seu 
cobrament.  
 
3. La tresoreria municipal i la unitat de recaptació de l’ORGT vigilaran la possible solvència 
sobrevinguda als obligats i als responsables declarats fallits.  
 
4. En els supòsits que reglamentàriament correspongui, els caps d’unitat rehabilitaran els 
crèdits. 
 

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

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

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

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

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

devolucions tributàries o per a gaudir-ne. 
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f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i la naturalesa de les actuacions 
inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes 
fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 

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

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

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

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

 
3. L’exercici d’aquestes funcions requerirà en cada cas acord de delegació del titular de la 
competència i la seva acceptació per la Diputació de Barcelona. 
 
4. Si en el curs de les seves actuacions els òrgans d’inspecció constaten que els obligats 
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries, 
aplicaran el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions que 
la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la 
mesura que sigui d’aplicació. 
 
Article 98. Personal inspector 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 
realitzades pels funcionaris de la Direcció de Serveis d’Inspecció Tributària o altres 
funcionaris i empleats públics al servei de l’ORGT, sota la immediata supervisió de qui tingui 
el comandament de les actuacions, que en dirigirà, impulsarà i coordinarà el 
desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’òrgan competent, segons els estatuts 
de l'ORGT. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris que exerceixin funcions d’inspecció seran considerats agents de l’autoritat 
i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les oficines públiques. Les 
autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici de 
d'aquestes funcions. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de 
guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del 
seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu. 
 
5. L’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, proveirà el personal inspector d’un 
carnet o una altra identificació que l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 99. Classes d’actuacions 
 

1. Les actuacions inspectores podran ser: 
 

a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 
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2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades 
per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes dictades. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció tributària s’adequarà als corresponents 
plans de control tributari, elaborats atenent els suggeriments de l’ajuntament titular i 
coordinats, si escau, amb altres actuacions de comprovació executades per l’Administració 
tributària estatal o autonòmica. 
 
Article 100. Lloc i temps de les actuacions 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, 
segons decideixi la Inspecció: 
 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu 

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

pressupost de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’ORGT o de l’Ajuntament, quan puguin ser-hi examinats els 

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

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

 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyali i 
tingui a disposició dels òrgans d’inspecció o aporti la documentació i els altres antecedents 
que se li hagin demanat, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les 
empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es duran a terme 
amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa 
dictada per a desenvolupar-la. 
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3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació i així s'adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o en la 
comunicació de modificació de l’abast de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin 
acabat amb una liquidació provisional, els fets regularitzats en l'actuació no podran tornar a 
ser objecte d’un nou procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que 
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en dret que en 
deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran 
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la 
representació i n’hagi assabentat la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on 
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es 
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’hi hagi alguna 
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del 
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment previ o, 
si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la 
qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si van concórrer o no en els períodes 
afectats les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o reconèixer 
qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la 
situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari 
de concessió o reconeixement. 
 
8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, 
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de 
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la 
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més s’hi ha de 
proposar la regularització que escaigui o declarar que la situació tributària de l’obligat és 
correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti 
el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es presumeixen 
certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències al/la 
inspector/a en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són a 
l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT. 
 
Article 102. Terminació de les actuacions inspectores 
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 
18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat 
l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si la xifra anual de negocis de 
l'obligat tributari a inspeccionar iguala o supera l'import requerit per a auditar comptes, i 
s'informarà d'aquest termini en la comunicació d'inici de les actuacions. No obstant això, 
aquest termini es podrà suspendre o prolongar si s'esdevé alguna de les circumstàncies 
previstes als paràgrafs 3r, 4t o 5è de l'article 150 de la Llei general tributària, de la qual cosa 
s'assabentarà l'obligat tributari.  
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2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció 
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la proposta de 
regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just 
en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les 
actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l’obligat 
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat, o es neguen a rebre-les o a 
subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es 
considerarà un refús de la notificació i en cas d'incompareixença es suspendrà el còmput del 
termini de duració fins que s'aconsegueixi efectuar la notificació. 
 
4. Les actes que estengui la Inspecció tributària de l’ORGT tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els articles. 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la 
normativa dictada per a desenvolupar-los. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular. 
 
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o 
simultani per l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT. 

 
Secció VI - Règim sancionador 

 
Subsecció I - Disposicions generals 

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

sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda pública, sense que ultrapassi el 100%. 

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

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

 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 

recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
a) Comissió reiterada d’infraccions tributàries. 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
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d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si 
no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la 
liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment 
d’inspecció. 

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

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

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

 
Subsecció II - Classificació de les infraccions i sancions tributàries 

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

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

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

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas de molt greu. 
 
Article 108. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades 
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions 
s’hagin obtingut. 
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2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la 
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària 
proporcional del 15%. 
 
Article 109. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a 
requeriments individualitzats d’informació 
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades 
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït o no es pugui produir 
perjudici econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments 
individualitzats d’informació. 
 
També constituirà infracció tributaria presentar les autoliquidacions, les declaracions o altres 
documents amb transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i 
telemàtics en aquells supòsits en què hi hagués obligació de fer-ho per aquets mitjans. 
 
2. Les infraccions previstes en aquest article seran greus i es sancionaran d’acord amb el 
que disposen els apartats següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions de forma incompleta, inexacta o amb 
dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 
 
Si es presenten autoliquidacions, declaracions o altres documents amb transcendència 
tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan hi hagi obligació 
de fer-ho per aquets mitjans, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la 
sanció consistirà 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 als articles 
93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma 
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que no estiguin 

expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200 euros per cada dada 
-o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referides a una mateixa persona o entitat. 

 
La sanció serà de 100 euros per cada dada -o conjunt de dades- referides a una mateixa 
persona o entitat quan la declaració hagi estat presentada per mitjans diferents als 
electrònics, informàtics o telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-ho per aquets 
mitjans, amb un mínim de 250 euros. 

 
b) Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que estiguin expressades 

en magnituds monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% de l’import de les 
operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 euros. 

 
Si l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un 
percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent de l'import de les operacions que havien de 
declarar-se, multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 per cent de l'import de les 
operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament. Si el percentatge és 
inferior al 10 per cent, multa pecuniària fixa de 500 euros. 
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La sanció serà de l’1 per cent de l’import de les operacions declarades per mitjans diferents 
als electrònics, informàtics o telemàtics en el cas que hi hagi  obligació de fer-ho per aquests 
mitjans, amb un mínim de 250 euros. 
 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 110. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a 
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions 
de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions. 
 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 
l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, 

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

b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin 

assenyalat. 
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secció VII - Tramitació de procediments per mitjans electrònics, informàtics i 
telemàtics 

 
Subsecció I - Disposicions generals 

 

Article 115. Ús de mitjans electrònics. 
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1. Mitjançant la utilització dels mitjans electrònics, l’ORGT pretén promoure una 
Administració  Pública més transparent, accessible, eficaç i eficient. 
 
Alhora, es vol facilitar als ciutadans la realització de tràmits i consultes, garantint el 
compliment dels principis següents: 
 
a) Seguretat -, al garantir que l’ús dels mitjans electrònics assegura la identitat, la integritat, 

la conservació i la confidencialitat de la informació i les transaccions que es duen a 
terme. 

b) Qualitat – al procurar que la tramitació dels procediments administratius per mitjans 
electrònics satisfacin les necessitats de llurs destinataris. 

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

 
2. L’ORGT accedirà a les plataformes d’intermediació desenvolupades per l’AOC, o altres 
Administracions Públiques, per consultar automàticament i per mitjans electrònics les dades 
dels ciutadans, bé sigui per eliminar l’ obligació d’ aportar documents, o bé per poder 
realitzar comprovacions de les dades, sempre que una llei  habiliti la consulta. 
 
3. Es podrà autoritzar que determinats ajuntaments o entitats públiques facin ús dels mitjans 
electrònics i les aplicacions informàtiques de l’ORGT per a la realització de funcions de 
gestió tributària, competència de l’Ajuntament o entitat pública, en els termes del conveni 
singular que, en el seu cas, aprovi el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 116. Seu electrònica 
 
1. L’ORGT utilitza mitjans electrònics en els procediments administratius, mitjançant la 
tramitació, a través de la seu electrònica, de les comunicacions, els tràmits, els informes, les 
resolucions i altres actuacions que siguin de la seva competència; tot allò sens perjudici del 
dret dels ciutadans a utilitzar altres mitjans de relació. 
 
2. A la seu electrònica de l'ORGT s'hi accedeix de forma gratuïta mitjançant Internet, en 
l’adreça https://orgt.diba.cat.  
 
3. A la seu electrònica es poden realitzar les consultes, tràmits i gestions que es regulen a la 
present Ordenança.  
 
4. En la seu electrònica i en el portal de transparència de l’ORGT es contindrà informació 
sobre l’estructura organitzativa i directiva de l’ORGT, les seves competències i en particular 
les dades  actualitzades sobre els procediments i actuacions de major interès per als 
ciutadans. 
 
5. En tot cas, es garanteix que els ciutadans poden accedir, a través de la seu electrònica, a 
les notificacions i les comunicacions que els tramet l’ORGT. 
 
6. La identificació de la seu electrònica es durà a terme mitjançant certificat de seu, o 
qualsevol altre certificat segur emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 
 
Article 117. Ús dels sistemes d’identificació i signatura per relacionar-se 
electrònicament amb l’Organisme de Gestió Tributària  
 
1. Per determinar el nivell de seguretat aplicable a les relacions electròniques amb les 
persones físiques i jurídiques, l’ORGT es basa en el Protocol d’Identificació i Signatura 
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Electrònica, aprovat el 20 de juliol de 2015 pel Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’acord amb els criteris d’aquest Protocol els tràmits de la seu electrònica de l’ORGT són de 
nivell mitjà i per tant s’admeten tots els sistemes d’identificació i signatura reconeguts pel 
servei VALid del consorci AOC. Tanmateix, d’acord amb el Reglament (UE) 910/2014 i amb 
la llei 39/2015 s’admeten també altres sistemes d’identificació i signatura per a determinats 
tràmits i procediments. 
 
2. Els sistemes d’identificació i signatura que es poden utilitzar són els següents: 
 
a) Sistemes incorporats al document nacional d’identitat. 
b) Sistemes reconeguts per l’Administració Oberta de Catalunya. 
c) Altres sistemes d’identificació i signatura, tals com la utilització de claus concertades en 

un registre previ, o l’aportació d’informació coneguda per l’ORGT i l’interessat. 
 
Per decret de la Presidència de l’ORGT es concretaran els sistemes d’identificació i 
signatura reconeguts pel consorci AOC que poden utilitzar les persones físiques o jurídiques 
per relacionar-se amb l’Organisme de Gestió Tributària.  El decret es farà públic mitjançant 
un anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i en la Seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària, o en el Butlletí Oficial que es determini per normativa. 
 
3. L’ORGT utilitzarà per a la seva identificació electrònica i per a l’ autenticació dels 
documents que expedeixi els sistemes següents: 
 
a)  Sistemes de signatura electrònica basats en l’ús de certificats de seu electrònica que 

permeten identificar la seu electrònica i la seguretat dels accessos. 
b)  Sistemes de signatura electrònica mitjançant certificat d’entitat, de segell d’òrgan o 

d’aplicació, per a l’actuació administrativa automatitzada. 
c)  Signatura electrònica del personal de l’ORGT, mitjançant certificats d’empleat públic d’ 

identificació i signatura reconeguda en suport de targeta criptogràfica, i, si s’escau, amb 
càrrec, emesos per l’ Entitat de Registre Intern de l’ORGT. 

d)  L’intercanvi electrònic de dades amb altres Administracions s’efectuarà en entorns 
tancats de comunicació, conforme al que s’hagi acordat entre les parts. 

e)  La còpia impresa en suport paper d’un document electrònic de l’ORGT contindrà un codi 
de verificació generat electrònicament que permeti en el seu cas contrastar la seva 
autenticitat accedint per mitjans telemàtics a l’original de l’ORGT. Aquest document 
produirà idèntics efectes a l’original electrònic del qual és còpia. 

 
Article 118. Característiques del registre telemàtic  
 
1. L’adreça electrònica en què s’hi pot accedir és https://orgt.diba.cat .  
 
2. Les aplicacions gestores del registre electrònic permetran la presentació de sol·licituds, 
escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant 24 hores del dia, sens perjudici de les 
interrupcions  per avaria o per manteniment tècnic, que s’anunciaran en la seu electrònica, 
sempre que sigui possible. 
 
3. El Registre electrònic tindrà la data i hora oficial corresponent a la seu electrònica de 
l’ORGT, essent d’aplicació el calendari de dies inhàbils corresponent a les actuacions i 
procediments de l’ORGT. 
 
4. La recepció i la remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions donarà lloc als 
assentaments corresponents, utilitzant mitjans telemàtics segurs. 
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Cada assentament en el registre electrònic s’identificarà amb les següents dades: 
 
a) Un codi de registre individualitzat 
b) La identitat del òrgan al que s’adreça el document electrònic 
c) Procediment o tràmit amb el que es relaciona 
d) Extracte del contingut del document electrònic, indicant l’existència, si s’escau d’annexos 
 
Article 119. Recepció d’escrits en el registre telemàtic  
 
1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se durant les 24 
hores de tots els dies de l’any; la data i hora oficial haurà de figurar visible a l’adreça 
electrònica d’accés al registre.  
 
2. El Registre electrònic admetrà, a més dels documents electrònics normalitzats o 
formularis corresponents a serveis, procediments i tràmits que s’especifiquen en la seu 
electrònica, altres documents adreçats a l’ORGT, o les Administracions ressenyades a 
l’article 6 a través del Registre Electrònic comú del Punt d’Accés General de l’Estat. 
 
3. Es rebutjaran els documents electrònics que es presentin en les següents circumstàncies: 
 
a) Documents adreçats a organismes diferents de l’ORGT, llevat que estiguin adreçats a les 

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

obligatoris; d’aquesta circumstància s’informarà el presentador. 
 
4. L’entrada de les sol·licituds, escrits i comunicacions rebudes en un dia inhàbil pel registre 
telemàtic s’entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.  
 
5. El registre electrònic emetrà automàticament un rebut de l’ORGT amb un codi de 
verificació segura i  les dades suficients per identificar el document presentat. 
 
Article 120. Acreditacions de pagament telemàtiques  
 
1. Les acreditacions de pagament telemàtiques expedides per l’ORGT contindran les dades 
objecte de certificació i el codi de verificació. 
 
2. L’expedició d’acreditacions de pagament telemàtiques es realitzarà:  
 
a) A sol·licitud de l’interessat, a qui li serà enviat o posat a disposició per a la seva remissió 
a l’òrgan que ho requereix.  
 
b) A instància de l’òrgan que requereix, bé a iniciativa de l’interessat o del propi òrgan, 
sempre que compti amb l’exprés consentiment d’aquell, llevat que l’accés estigui autoritzat 
per una llei. En aquest supòsit, la petició de certificat identificarà el tràmit o procediment pel 
qual es requereix i farà constar que se disposa del consentiment exprés de l’interessat o la 
norma que ho exceptua.  
 
3. Amb caràcter general, fins que no hagi transcorregut el termini per al compliment de les 
obligacions tributàries no podrà lliurar-se acreditació, telemàtic o presencial, sobre el 
compliment d’aquestes. En els supòsits de deutes domiciliats, es podrà expedir el certificat 
fent constar que té caràcter provisional per quant les entitats bancàries estan en temps per 
fer la devolució. 
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Article 121. Transmissions de dades  
 
1. Les transmissions de dades per l’ORGT substitueixen els documents i els certificats 
administratius en suport paper per l’enviament, a través de mitjans telemàtics segurs 
d’aquelles dades, signades electrònicament, necessàries per a la tramitació del procediment 
administratiu i tributari.  
 
2. L’aportació de certificats previstos en les vigents normes reguladores de procediments i 
actuacions administratives s’entendran substituïts, a tots els efectes i amb plena validesa i 
eficàcia, per les transmissions de dades que es realitzin amb els requisits d’autenticitat, 
integritat, confidencialitat i no repudi.  
 
3. Quan s’ hagin de trametre expedients electrònics, es remetrà en primer lloc un índex i la 
identificació de les corresponents dades. La remissió d’aquesta estructura serà prèvia a 
l’enviament de cadascú dels documents electrònics que composen l’expedient. 
 
Article 122. Expedients i còpies electròniques 
 
1. Per expedient electrònic s’entén el conjunt de documents electrònics corresponents a un 
procediment administratiu, sigui quin sigui el tipus d’informació que contingui.  
 
2. Per impulsar l’ús de l’expedient electrònic, tindran la consideració de còpies autèntiques, 
aquelles en suport paper realitzades per l’ORGT de documents electrònics emesos pel propi 
Organisme, per l’interessat o per altres Administracions Públiques. Quan calgui, es facilitarà 
als interessats un codi de verificació a fi de comprovar la coincidència de la còpia i el 
document original custodiat a l’ORGT. 
 
3. La impressió d’expedients, escrits o comunicacions arxivats informàticament, proveïts del 
codi de verificació corresponent, generarà documents aptes per a produir plens efectes 
administratius.  
 
4. Quan es presentin documents en suport paper que hagin de ser convertits en documents 
electrònics es procedirà a la digitalització del document, complint els requisits establerts a la 
Norma Tècnica d’Interoperabilitat de procediments de copiat autèntic i conversió entre 
documents electrònics. 
 
5. Els documents registrats en les oficines de l’ORGT, escanejats en la forma establerta en 
aquest article, formaran part de l’expedient electrònic pertinent i es podran trametre 
telemàticament als ajuntaments o entitats públiques quan així procedeixi, amb plens efectes 
de reconeixement de la data d’entrada del document en paper en el registre de l’ORGT. 
 
6. Per resolució de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT es determinaran els 
documents que han de ser digitalitzats, a efectes de la seva incorporació a l’expedient 
electrònic. 
 
Article 123. Conservació i custòdia dels documents  
 
1. L’ORGT arxivarà els expedients electrònics tramitats i els documents electrònics expedits 
en el seu Arxiu Virtual Integral (AVI). L’AVI està dotat de seguretat informàtica per garantir la 
conservació dels documents i la verificació posterior de la seva integritat.  
 
2. Les dades rebudes en escrits i comunicacions adreçades a l’ORGT pels interessats, per 
mitjans telemàtics, s’emmagatzemaran tal i com van ser transmesos a l’objecte de poder 
verificar posteriorment la signatura i el contingut dels escrits.  
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3. El Director dels Serveis d’Informàtica, com a responsable de l’AVI, controlarà que els 
documents estiguin correctament custodiats. Igualment, ha d’establir i mantenir un eficaç 
sistema de localització assistida i controlar que ulteriors modificacions dels equips, o els 
suports informàtics, no impossibilitin la reproducció dels documents arxivats.  
 
4. En la gestió, tria, conservació i arxiu de la documentació que forma part dels expedients 
tramitats per l’ORGT, aquesta Administració incorpora tècniques i mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics. 
 
En ús d’aquests mitjans, els documents que figurin als expedients tramitats per l’ORGT en 
suport paper podran convertir-se a suport informàtic o a qualsevol altre que permeti la 
reproducció posterior en suport paper a través de les tècniques de digitalització, 
microfilmació o d’altres similars, sempre que es garanteixi la integritat, la autenticitat i la 
conservació del document, amb la finalitat de racionalitzar els arxius i obtenir una fàcil i 
ràpida identificació i recerca de la documentació. 
 
5. Els documents en paper convertits en documents electrònics signats es podran destruir 
d’acord amb el que estableix el Reglament general de gestió i inspecció tributària (Reial 
Decret 1065/2007), i normes autonòmiques de general aplicació. 
 
De conformitat amb l’Acord 1/2010 adoptat per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD) sobre les condicions de substitució de documents en suports 
físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals, aquest Organisme 
obté suport de substitució pels documents d’avís de rebuda de les notificacions 
administratives i pels documents del registre d’entrada, que hagin estat escanejats, de 
manera que el tractament dels documents es portarà a terme en la forma següent: 
 
a) Les còpies digitals dels referits documents seran signades amb certificat digital i es 
procedirà al seu arxiu a la base de dades informatitzada de l’Organisme. 
 
b) Els documents originals en suport paper que hagin estat objecte d’escaneig segur i arxiu 
a la base de dades informatitzada de l’ORGT, en la forma especificada anteriorment, es 
conservaran com a mínim: 
 
- En el cas dels avisos de rebuda: durant el període mínim d’un any, comptador des de la 

data de la notificació corresponent.  
-  En el cas dels documents del registre d’entrada: durant el període mínim de dos anys, 

comptador des de la data de registre corresponent. 
 
Transcorregut aquest termini es podrà procedir a la seva eliminació i es conservarà el suport 
de substitució en format electrònic obtingut per mitjà de l’escàner i introduït a la base de 
dades informatitzada de l’Organisme. 
 
6. D’acord amb les Taules d’Avaluació Documental publicades al DOGC, l’ORGT, per 
Decret de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la 
conservació i, en el seu cas, eliminació de tota la documentació electrònica i en paper 
generada en el desenvolupament de les funcions delegades pels ajuntaments o entitats 
públiques de la província en la Diputació de Barcelona, que hagi esgotat el seu termini de 
conservació, prèvia comunicació a la CNAATD. 
 
7. L’ORGT transferirà a l’Arxiu Històric de la Corporació tota aquella documentació inactiva 
que esdevingui històrica o tingui establerta una conservació permanent, així com els 
mostrejos resultants dels processos de tria documental que es dugui a terme en aplicació 
del punt anterior.  
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8. Per Decret de l’òrgan competent, segons els estatuts de l'ORGT, es podrà determinar la 
conservació i, en el seu cas, eliminació d’altre tipus de documents, d’acord amb les 
previsions anteriors. De la mateixa manera, també es podrà determinar l’aplicació de l’Acord 
1/2010 a d’altres documents escanejats de forma segura.  

 
Subsecció II - Relacions entre l’ORGT, els ajuntaments i altres entitats públiques 

 
Article 124. Consulta de les dades relatives als ingressos propis  
 
1. Les persones autoritzades per l’Ajuntament o entitat pública corresponent podran accedir, 
mitjançant la clau personal assignada per l’ORGT, a consultar les dades relacionades amb 
els tributs i altres ingressos de dret públic la titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament o 
ens públic.  
 
2. L’aplicació informàtica de l’ORGT permetrà controlar els accessos efectuats des dels 
ajuntaments i entitats públiques.  
 
3. Cas que l’Ajuntament o entitat pública formés i explotés la seva pròpia base de dades, 
hauria de prendre les mesures de seguretat necessàries, així com totes aquelles que exigeix 
la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 
4. Pel que fa al tractament de les dades personals que l’ORGT obté, actualitza, modifica o 
conserva en exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació que li han estat 
delegades pels ens públics, tindrà la condició d'encarregat del tractament. 
 
Article 125. Accessos generals  
 
1. Amb caràcter general, el mitjà de coneixement per part dels ajuntaments i entitats 
públiques de les dades relatives a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos, 
és l’ accés a les bases de dades de l’ ORGT, per part dels funcionaris degudament 
acreditats. Excepcionalment, les dades interessades es podran facilitar mitjançant la 
remissió d’ un fitxer informàtic. 
 
2. Regularment, es posen a disposició dels ajuntaments o entitats públiques les següents 
dades: 
 
a) Relació de denúncies de trànsit, quan la multa no s’hagi pagat ni l’expedient estigui 
afectat per cap incidència, a l’objecte que l’Alcalde pugui dictar la corresponent resolució 
d’imposició de sancions, en els supòsits en què resulti procedent. 
 
b) Padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic.  
 
c) Relacions de baixes i altres documents originats per la gestió recaptatòria de suficient 
rellevància jurídica. 
 
d) Conjunt de documents escanejats i compulsats relatius  a al·legacions per multes de 
trànsit i altres ingressos de dret públic gestionats per l’ORGT, per delegació dels 
ajuntaments. 
 
3. Els ajuntaments i altres entitats públiques transmetran a l’ORGT fitxers signats 
electrònicament quan hagin de substituir la transmissió de documentació signada de forma 
manuscrita.  
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En concret la resolució d’imposició de sancions per infraccions a la Llei de seguretat viària, a 
què es refereix l’anterior apartat 2.a, podrà ser enviada des de l’Ajuntament a l’ORGT 
signada electrònicament per l’Alcalde, o per l’òrgan que tingui atribuïda la competència 
sancionadora per delegació d’aquell.  
 
Alternativament, quan les resolucions sancionadores hagin estat signades de forma 
manuscrita per l’Alcalde, des de l’Ajuntament els funcionaris competents introduiran el 
número i la data de la resolució en l’aplicació informàtica de l’ORGT. El document paper 
original de la resolució sancionadora es conservarà en l’Ajuntament, als efectes pertinents.  
 
Article 126. Consultes en el padró d’habitants  
 
1. L’Ajuntament i l’ORGT, actuant com a Ens delegat, poden efectuar consultes en el padró 
d’habitants, limitades a les dades indispensables per a l’eficaç gestió dels tributs municipals.  
 
Tenen aquest caràcter de dades amb transcendència tributària les següents:  
 
a)  NIF, nom i cognoms, o raó social i domicili declarat de les persones que per primer cop 

s’han empadronat en el Municipi, o han sol·licitat la baixa en el Padró.  
 Les dades assenyalades resulten d’imprescindible consulta per tal de verificar la correcta 

tributació a l’Ajuntament on resideixen els contribuents, atès el principi de territorialitat 
que regeix l’exacció dels tributs municipals.  

b) NIF, nom i cognoms, o raó social i nou domicili dels contribuents que declarin canvis 
d’adreça dins el Municipi.  

 
Aquestes dades són imprescindibles per a practicar correctament la notificació personal dels 
actes de liquidació i recaptació dels tributs municipals.  
 
2. Les consultes objecte de l’apartat anterior es podran substituir per transmissions de 
fitxers, en els quals continguin exclusivament les dades esmentades.  
 
3. L`ORGT podrà consultar les bases de dades creades per la Generalitat, a efectes de 
conèixer, o completar, les dades identificatives de les persones,  el seu domicili, o altres 
dades precises per establir comunicacions electròniques, quan calgui per a la pràctica de 
notificacions administratives de la seva competència. 
 

Subsecció III - Relacions entre l’ORGT i altres administracions 
 
Article 127. Relacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb 
l’Agència Tributària de Catalunya 
 
1. L’ORGT intercanviarà amb l’AEAT informació amb transcendència tributària en les 
condicions que resultin dels convenis signats per  la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies al contingut dels quals s’ha adherit l’ORGT, o d’altres convenis que es puguin 
subscriure. 
 
2. Sense perjudici de l’intercanvi periòdic d’informació, al qual es refereix l’apartat anterior, 
l’ORGT sol·licitarà la col·laboració de l’AEAT quan resulti imprescindible per a l’efectivitat de 
la recaptació dels ingressos municipals la competència de la qual exerceix per delegació.  
 
La col·laboració sol·licitada podrà referir-se a l’obtenció de dades amb transcendència 
tributària i a qualsevol actuació recaptatòria que hagi d’efectuar-se en un àmbit territorial 
diferent de la província de Barcelona.  
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3. L’ORGT podrà sol·licitar la col·laboració de l’AEAT i/o de l’ATC per prosseguir la 
realització d’actuacions de recaptació executiva quan el deutor manqui de béns 
embargables coneguts a l’àmbit de la província de Barcelona, i sempre que l’ Ajuntament o 
ens públic no hagi manifestat res en contra. 
 
4. Pel que fa a consultes de dades no tributàries relatives a tercers, relacionats amb les 
actuacions que pertoquen a l’ORGT, es podran fer per via telemàtica i per persona 
identificada i autoritzada. En tot cas, la realització d’aquestes consultes requerirà 
consentiment dels interessats. 
 
Article 128. Relacions amb Trànsit  
 
1. Per tal de gestionar eficaçment l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Direcció 
General de Trànsit facilita que l’ORGT consulti per via telemàtica aquelles dades del 
Registre de Trànsit amb transcendència tributària, i per a la gestió de les denúncies per 
infraccions de circulació. 
 
L’ORGT limitarà l’abast de la consulta a les dades necessàries i controlarà la identitat de les 
persones consultants.  
 
2. L’ORGT podrà substituir, a petició de la Prefectura Provincial de Trànsit, la transmissió en 
suport paper de les dades relatives a autoliquidacions de l’IVTM per la tramesa d’un fitxer 
informàtic signat electrònicament.  
 
3. Pel que fa a les comunicacions de canvis de domicili declarats pels obligats tributaris, 
l’ORGT les remetrà a Trànsit periòdicament, . A aquestes efectes s'adoptaran les mesures 
necessàries per tal que la remissió es realitzi telemàticament mitjançant un fitxer signat 
electrònicament. L’experiència de finestreta única permetrà avançar cap a la unificació de 
dades dels registres públics i millorar el compliment dels deures dels ciutadans. 
 
4. L’ORGT trametrà a Trànsit les comunicacions sobre sancions greus i molt greus, que 
hagin adquirit fermesa administrativa, quan l’ajuntament competent hagi delegat en la 
Diputació la recaptació de multes de trànsit i també la competència per remetre dita 
comunicació. 
 
5. L’accés a les dades sobre direcció electrònica vial assignada per la DGT a les persones 
jurídiques que matriculin vehicles, o a altres persones que ho sol·licitin, permetrà que les 
notificacions emeses per l’ORGT relatives a procediments sancionadors per infraccions de 
trànsit, o variacions  amb transcendència per a la gestió de l’IVTM siguin adreçades a 
aquesta direcció electrònica. 
 
Article 129. Relacions amb les Gerències Territorials del Cadastre  
 
1. L’intercanvi de dades sobre béns immobles i subjectes passius de l’Impost sobre béns 
immobles amb transcendència per a la gestió d’aquest tribut es farà per mitjans informàtics 
quan la Gerència del Cadastre ho sol·liciti o autoritzi.  
 
2. Es podran remetre fitxers de dades signats electrònicament quan hagin de substituir la 
tramesa de documentació signada de forma manuscrita.  
 
3. La gravació de dades relatives al Cadastre de municipis que han delegat les seves 
competències de gestió tributària de l’IBI en la Diputació de Barcelona es fa directament en 
la base de dades del Cadastre, a l’empara del que preveu el Reial Decret 417/2006 i el 
Conveni subscrit. 
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Subsecció IV - Relacions entre l’ORGT i els col·laboradors socials 
 
Article 130. Col·laboració amb els Notaris  
 
1. Des de l’Índex Notarial Centralitzat, es transmet a l’ORGT informació sobre transmissions 
d’immobles, a efectes de la liquidació d’IVTNU. 
 
2. Els Notaris podran  consultar l’existència de deutes pendents de impost sobre béns 
immobles associats a la referència cadastral d’un immoble que es transmet, en ordre a 
formular l’advertència prevista a l’article 64 del TRHL.  
 
3. Altres intercanvis d’informació de dades amb transcendència tributària es podran realitzar 
per mitjans telemàtics que garanteixin la identitat dels que transmetin la informació, així com 
la integritat i la confidencialitat de la transmissió.  
 
Article 131. Col·laboració amb els Registres de la Propietat  
 
1. A  l’empara del conveni subscrit per l’ORGT i el Degà del Col·legi de Registradors de 
Catalunya, els caps d’unitat de l’ORGT poden ordenar telemàticament l’anotació 
d’embargaments en els Registres de la Propietat. 
 
2. Els Registradors facilitaran a l’ORGT informació sobre transmissions de propietat que 
hagin estat inscrites en el Registre. 
 
Quan es tracti de transmissions en las que hagi intervingut un Notari, la informació registral 
tindrà la utilitat  de contrast a l’efecte de verificar la informació ja rebuda des de l’índex 
centralitzat Notarial. 
 
Cas de tractar-se de transmissions de propietat que no han requerit de la intervenció 
notarial, l’ORGT utilitzarà la informació per liquidar l’impost sobre increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
3. Els Registradors podran practicar, si així es preveu en els convenis signats, i a través del 
web-service de l’ORGT, liquidacions de l’Impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
 
Article 132. Col·laboració amb els Gestors Administratius  
 
1. Per tal de complir el que s’ha convingut amb els gestors administratius, aquests podran 
realitzar les funcions següents:  
 
a)  Autoliquidar l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica en el cas de noves adquisicions 

de vehicles, per compte del subjecte passiu.  
 L’autoliquidació es farà mitjançant connexió a la base de dades de l’ORGT.  
 Les persones que es podran connectar i consultar les dades existents a l’ORGT seran 

les autoritzades pel gestor responsable de la Gestoria.  
b)  Pagar la quota mitjançant la passarel·la telemàtica de pagaments, o, en el seu defecte, 

per altre mitjà determinat per l’ORGT. 
c)  Comunicar la matrícula al dia següent de tenir-ne coneixement i tan aviat com sigui 

possible, els canvis resultants d’expedients iniciats pel gestor que tinguin repercussió en 
la base de dades de l’IVTM, tals com: transferències, baixes -temporals i definitives- i 
canvis de domicili.  

d)  Presentar autoliquidacions per Impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
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e)  Qualsevol altre funció que hagi estat acordada mitjançant el corresponent conveni de 
col·laboració social que a tal efecte es realitzi. 

 
2. Els gestors, actuant com a representants de tercer, degudament identificats, o mitjançant 
l'adhesió a acords de col·laboració signats amb l'ORGT, podran realitzar tràmits i gestions 
amb l’ORGT per via presencial i telefònica.  
 
3. En el cas de trucades telefòniques, caldrà que els gestors, o els seus representants, 
s’identifiquin mitjançant una clau concertada amb l’ORGT. 

 
Subsecció V - Comunicacions amb els ciutadans 

 
Article 133. Realització de consultes i tràmits 
 
1. Estaran obligats a relacionar-se i comunicar-se a traves de mitjans electrònics amb 
l'ORGT els subjectes relacionats a l'apartat segon de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques 
 
2. L'ORGT posarà a l’abast dels ciutadans tots els mitjans possibles de forma que per fer 
qualsevol gestió tributària o de recaptació l’interessat no s’hagi de desplaçar personalment a 
les Oficines sinó que pugui resoldre el seu cas o cercar una primera informació per internet, 
per correu electrònic o telefònicament. 
 
3. En la seu electrònica de l’ORGT s’informa detalladament dels serveis als que, per mitjans 
electrònics,  poden accedir els interessats.  
 
A títol indicatiu, són consultes que es poden efectuar sens identificació, entre d’altres, les 
següents: 
 
a)  Coeficients, tipus impositius, beneficis fiscals i altres determinacions contingudes a les 

Ordenances fiscals aprovades pels ajuntaments.  
b)  Calendari fiscal del municipi.  
c)  Llocs i mitjans de pagament.  
d)  Condicions de concessió dels ajornaments o fraccionaments de pagament.  
 
4. Les persones que s’identifiquin amb els sistemes descrits a l’article 117 d’aquesta 
ordenança podran realitzar en la seu electrònica de l’ORGT consultes i tràmits vinculats a 
les dades de caràcter personal que els afectin; entre d’altres, les següents:  
 
a)  Tributs que ha de pagar a l’Ajuntament o entitat pública.  
b)  Deutes pendents de pagament en una data.  
c)  Domiciliacions de tributs vigents.  
d)  Correcció de dades personals 
e)  Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments de pagament 
f)  Presentació de recursos i d’instàncies 
g)  Obtenció de certificats acreditatius de pagaments realitzats. 
      
5. La presentació de documents per mitjans electrònics, per part dels interessats, s’ajustarà 
a la normativa del Registre electrònic, al que es refereix l’article 118 d’aquesta Ordenança i 
totalment detallada en la seu electrònica. 
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Article 134. Realització de pagaments  
 

1. Si l’obligat al pagament disposa de document expedit per l’ORGT apte per a efectuar el 
pagament, pot optar per una d’aquestes modalitats:  
 

a)  Pagament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores aportant el document 
de pagament.  

b)  Pagament en la seu electrònica de l’ORGT, mitjançant targeta bancària.  
c)  Ordre de càrrec en compte, si és usuari d’una entitat bancària que té operativa la 

funcionalitat de banca electrònica pel cobrament de deutes de l’ORGT. L’accés a banca 
electrònica es pot efectuar des d’un terminal convencional o a través d’ un telèfon mòbil. 

d)  Ús de la passarel·la telemàtica de pagaments. 
e)  Per telèfon, trucant al Centre d’Informació Telefònica. 
 

2. Cas de no disposar de document de pagament, l’interessat identificat mitjançant firma 
electrònica pot sol·licitar l’abonaré en la seu electrònica de l’ORGT. El seu pagament es 
realitzarà en una de les formes previstes a l’apartat 1.  
 
3. Quan l’interessat desitgi rebre el document de pagament en el seu domicili haurà 
d’indicar-ho. La remissió del document s’adreçarà al domicili fiscal que consti en els 
registres de l’ORGT.  
 
Article 135. Sol·licituds de domiciliacions  
 
1. L’interessat podrà sol·licitar en les oficines físiques de l’ORGT, en la seu electrònica 
d'aquest Organisme, o en les entitats bancàries col·laboradores de la recaptació la 
domiciliació dels tributs de venciment periòdic.  
 
2. La domiciliació podrà afectar a tots o alguns dels tributs i demés ingressos de dret públic 
que en el futur liquidi l’Ajuntament.  
 
3. Quan la sol·licitud adreçada a la seu electrònica sigui signada electrònicament per 
l’interessat, la domiciliació tindrà plens efectes sense ulterior tràmit. Si la sol·licitud no està 
acompanyada de signatura electrònica, l’ORGT prendrà nota de la petició, però amb 
caràcter previ a la seva efectivitat es remetrà una comunicació al domicili de l’interessat.  
4. Les domiciliacions es podran revocar en qualsevol moment des de la seu electrònica de 
l’ORGT.  
 
Disposició addicional primera.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris que constitueixen el seu origen.  
 
Disposició addicional segona.- Autorització a Presidència 
 
S’autoritza a Presidència per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i aplicació de la present Ordenança." 

 
La Presidenta senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies, també demano si hi ha 
algun grup que vulgui fer ús de la paraula en aquest punt. És un tema molt tècnic en 
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relació amb l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic i, per tant els demanaré si hi ha algun vot contrari, abstenció, hi ha 3 grups 
que fan abstenció i la resta dona suport a aquesta proposta, aquest Dictamen.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (8) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció dels 
Grups polítics Entesa (5), Partit Popular (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat 
definitiu de 35 vots a favor i 10 abstencions. 
 
8.- Dictamen de data 18 de setembre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de 
l'ampliació i modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt en data 15 de maig de 2017 acordà 
l'ampliació i 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. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, en data 15 de maig de 2015 a favor de la Diputació de Barcelona de 
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les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
I - Cànons derivats de concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Multes coercitives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en 
data 15 de maig de 2015 de l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona de les facultats de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen, efectuada en acords anteriors a favor de la 
Diputació de Barcelona, en el sentit de delegar únicament les funcions de recaptació 
que s'enumeren: 
 
I - Taxes per: 
 

- Expedició de documents administratius. 
- Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. 
- Mercat municipal. 
- Ocupació del subsòl, sòl i volada pública. 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, 

runes, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 

terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 
- Prestació del servei d'atenció domiciliària. 
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- Prestació de serveis a les escoles bressol. 
- Prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals. 
- Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local. 
- Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i 

les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
 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 - Utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del pavelló 
poliesportiu municipal i zones esportives. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

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

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

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

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

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

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

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

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

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

VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 

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

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

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

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

- Prestació del servei de gestió de residus municipals. 
- Servei de clavegueram. 
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- Utilització privativa o aprofitament especial de la via públic amb entrades de 
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i 
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

- Expedició de documents administratius. 
- Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. 
- Mercat municipal. 
- Ocupació del subsòl, sòl i volada pública. 
- Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, 

runes, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
- Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en 

terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 
- Prestació del servei d'atenció domiciliària. 
- Prestació de serveis a les escoles bressol. 
- Prestació de serveis per ensenyaments especials a establiments municipals. 
- Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 

fúnebres de caràcter local. 
- Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i 

les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
 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. 
 

- Utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del pavelló 
poliesportiu municipal i zones esportives. 

 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Contribucions especials 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - 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. 
 
X  - Sancions diverses 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII - Cànons derivats de concessions administratives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XIII - Multes coercitives 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XVI - Aprovació de baixes per crèdits incobrables 
 

Aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili desconegut, 
insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic respecte dels 
quals la Diputacio de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la recaptació e 
via de constrenyiment (ingressos directes - excloses les multes de trànsit- i ingressos 
per rebut). 
 

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 

Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 45 membres presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen i, per tant, amb el quòrum previst a 
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l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup 
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2 
abstencions. 
 
9.- Dictamen de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es proposa l'acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sallent, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de 
dret públic municipals i, alhora, revocació i especificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sallent en data 12 de juliol de 2017 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament revocà i especificà l’abast concret de les funcions 
delegades amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Acceptar  la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sallent, en data 
12 de juliol de 2017 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 - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 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 - Multes coercitives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l'Ajuntament de Sallent adoptat en sessió 
de 12 de juliol de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la delegació efectuada en la 
Diputació de Barcelona referent a les funciones de gestió, liquidació i recaptació de la 
Taxa de tinença de gossos. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Sallent a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, 
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments d’interès general 
 

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 45 membres presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup 
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2 
abstencions. 
 
10.- Dictamen de data 26 d’octubre, pel qual es proposa l’acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Súria, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de 
dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors 
acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Súria en data 29 de juny de 2017 acordà la delegació a 
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
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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 delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Súria, en data 29 
de juny de 2017 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 - Facultats que la legislació urbanística atorga a aquesta corporació, en via de 
constrenyiment, dels ingressos corresponents a les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores un cop providenciat el constrenyiment per aquest Ajuntament. 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions 
 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. 
 
III - Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Taxa per serveis de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans 
transports 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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V - Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària i del servei de 
teleassistència 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Multes coercitives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Súria a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, 
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumera: 
 
Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses explotadores 
de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries, definitives per a 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 45 membres presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup 
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2 
abstencions. 
 
11.- Dictamen de data 18 de setembre de 2017, pel qual es proposa l’acceptació 
de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Talamanca, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora especificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Talamanca en data 12 de juliol de 2017 acordà l'ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Talamanca, en data 12 de juliol de 2017 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 - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació de les liquidacions. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Multes coercitives 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació del deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Talamanca a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, inspecció 
i recaptació del tribut que a continuació s’enumera: 
 
Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses explotadores 
de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 45 membres presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup 
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2 
abstencions. 
 
12.- Dictamen de data 30 d’octubre de 2017, pel qual es proposa l’acceptació de 
la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa del cementiri municipal. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat en dates 16 de març de 2017 i 20 de 
juliol de 2017 acordà la modificació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa del 
cementiri municipal. 
 
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, 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

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 la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat, en data 16 de març de 2017 a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa del 
cementiri municipal, per la qual cosa les funcions delegades d'aquest tribut són les que 
a continuació s'especifiquen: 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 Emissió de padrons i documents cobratoris, i pràctica de notificacions col·lectives 

en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. Liquidació 

d'interessos de demora.  
 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 l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen a l'acord primer de l'acord municipal adoptat pel Ple de l'Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat en data 20 de juliol de 2017.  
 
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 majoria absoluta dels 45 membres presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup 
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2 
abstencions. 
 
13.- Dictamen de data 26 d’octubre de 2017, pel qual es proposa l’acceptació de 
la revocació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Viladecavalls, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Viladecavalls en data 29 de juny de 2017 acordà la 
revocació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l'Ajuntament de Viladecavalls adoptat 
en sessió de 29 de juny de 2017 pel qual va aprovar la revocació de la delegació 
efectuada en la Diputació de Barcelona referent a les funciones de gestió i recaptació 
del conceptes que tot seguit es detallen: 
 
- Taxa pel servei del cementiri municipal. 
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 

abusivament a la via pública. 
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- Taxes per les activitats organitzades per les Regidories d'Esports, Cultura, 
Joventut, Ensenyament, Serveis Socials, Participació Ciutadana i Comunicació, 
amb l'excepció de la Taxa per Teleassistència. 

- Taxa per expedició de documents administratius. 
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
- Taxa per la utilització dels equipament esportius, instal·lacions municipals i 

materials de propietat municipal. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Viladecavalls, en data 29 de juny de 2017 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 

d'urbanisme. 
- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats. 

- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. 
- Taxes per les activitats organitzades per les Regidories d'Esports, Cultura, 

Joventut, Ensenyament, Serveis Socials, Participació Ciutadana i Comunicació, 
pel que fa exclusivament a la Taxa per Teleassistència. 

- Taxa per l'atorgament de llicències administratives per a la tinença d'animals 
potencialment perillosos. 

- Taxa per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música Pau Casals de 
Viladecavalls. 

 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
- Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Segon.- Manifestar la conformitat d’aquesta Corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l'Ajuntament de Viladecavalls a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió 
i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
I - Impost sobre activitats econòmiques 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Contribucions especials 
 
 Notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

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

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

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Taxa per l'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes (entrades de 
vehicles - guals) 
 

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

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Les taxes següents: 
 

- Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'Urbanisme. 

- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels 
ciutadans i les empreses a través dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats. 

- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol. 
- Taxes per les activitats organitzades per les Regidores d'Esports, Cultura, 

Joventut, Ensenyament, Serveis Socials, Participació Ciutadana i Comunicació, 
pel que fa exclusivament a la Taxa per Teleassistència. 

- Taxa per l'atorgament de llicències administratives per a la tinença d'animals 
potencialment perilloses. 

- Taxa per la prestació dels serveis de l'Escola Municipal de Música Pau Casals de 
Viladecavalls. 

- Taxa per la prestació del servei de recollida i atenció als animals domèstics. 
 

 Emissió de documents cobratoris 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. 
 

XI - 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. 
 

XII - Concessions administratives 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

XIII - Sancions diverses 
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XIV - Execucions subsidiàries 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

XV - Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris 
 

 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 

Tercer.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta dels 45 membres presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup 
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2 
abstencions. 
 
14.- Dictamen de data 31 d’octubre de 2017, pel qual es proposa la rectificació 
d’error material de l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió 
ordinària de 26 d’octubre de 2017, relatiu a l’acceptació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí de les funcions de recaptació 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

executiva de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, 
de confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
 
“El 13 de març de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí acordà la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de noves funcions de recaptació 
executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals. En el mateix acord  
s’especificà l’abast concret de les funcions delegades amb anterioritat mitjançant els 
diversos acords plenaris adoptats fins aquesta data. 
 
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. 
 
En virtut d’això, el Ple de la Diputació de Barcelona de 26 d’octubre de 2017 va 
acceptar les noves delegacions acordades pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí de 13 de març de 2017 i, correlativament, també va acordar la seva conformitat 
amb l’especificació de la delegació de funcions a favor de la Diputació de Barcelona 
derivada dels últims acords de delegació adoptats pel Ple de Vilanova del Camí.   
 
Tanmateix s'ha detectat que, per error, en aquesta especificació de la delegació de 
funcions (segon acord de la part resolutiva) es produí un error material de transcripció, 
en el sentit de que no fer constar expressament que també s’havia delegat el dictat de 
les provisions de constrenyiment en l’àmbit de l’Impost sobre activitats econòmiques.  
 
En aquest sentit, l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú, disposa que les administracions públiques poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. En atenció a aquest precepte legal, doncs, 
procedeix rectificar aquest error material esmentat, en el benentès de fer constar 
expressament a la part resolutiva del Dictamen d’aprovació del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 26 d’octubre de 2017 aquesta especificació esmentada.  
 
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 al 
Butlletí de la Província de Barcelona de 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.- RECTIFICAR d’ofici l’error material existent en el Dictamen aprovat pel Ple de 
la Diputació de data 26 d’octubre de 2017, relatiu a l’acceptació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova del Camí en sessió de data 13 de març 
de 2017 de les funcions de recaptació executiva de tributs i determinats ingressos de 
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dret públic municipals, i alhora de confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords 
de delegació, en el benentès de fer constar en la part resolutiva d’aquest Dictamen, 
apart segon, subapartat “II – Impost sobre activitats econòmiques”, l’especificació 
relativa a “dictar la provisió de constrenyiment”.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de 
l’acord de delegació degudament rectificat 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 majoria absoluta dels 45 membres presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i per tant amb 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, amb els vots favorables dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics 
de Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(11), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), 
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i l’abstenció del Grup 
polític CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 2 
abstencions. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
15.- Dictamen de data 24 d’octubre de 2017, pel qual es proposa l’aprovació 
inicial de l’Ordenança Reguladora de la xarxa de carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona. 
 
“Fets 
 
El Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
carreteres, va establir, per raons d’eficiència i optimització de recursos, una nova 
distribució de la titularitat i competència de la xarxa de carreteres de Catalunya, 
atribuint la xarxa local a les diputacions o ens supramunicipals que les substitueixin i la 
xarxa bàsica i comarcal a la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’àmbit de clarificació competencial, la disposició transitòria primera de la llei 
invocada fixà el mecanisme que s’havia d’utilitzar per a portar a terme els traspassos 
adequats al nou règim de titularitats i indicà que s’havia de dur a terme per mitjà d’un 
conveni que havia d’ésser aprovat pel Govern de la Generalitat i els òrgans 
corresponents de cada Diputació, al qual s’havien d’establir els recursos econòmics 
necessaris pel finançament de la inversió. Per tal de donar compliment a l’esmentada 
disposició, amb data 3 de novembre de 2010 es va signar el Conveni entre la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat, mitjançant el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, de transferència de titularitat de determinades carreteres 
de la xarxa local i finançament d’actuacions, essent plenament efectiva en data 22 de 
novembre de 2010, data en la que es van signar les corresponents actes formals de 
traspàs. 
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El traspàs de titularitat suposa l’assumpció, per la Diputació de Barcelona, o ens 
supramunicipal que la substitueixi, de totes les competències que la Llei de carreteres 
atribueix a l’Administració de la Generalitat, inclòs l’exercici de la potestat 
sancionadora, en l’àmbit de la xarxa de la qual passa a ser titular. 
 
Definida legalment la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, 
l’assumpció de competències plenes respecte a la mateixa comporta la possibilitat de 
recollir en una norma pròpia, respectant el principi de jerarquia normativa, les 
especificitats pròpies de les carreteres locals integrants de l’esmentada xarxa atenent 
a llurs característiques, així com d’introduir determinades precisions respecte a la 
normativa existent fins al moment, contribuint a l’aclariment de determinats preceptes i 
introduint les adaptacions escaients a la normativa local per una correcta execució de 
les invocades competències. 
 
Tot i que la Diputació de Barcelona disposa d’una Ordenança d’ús i defensa de 
carreteres, aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 21 de juliol de 
1994 i publicada en el BOPB número 110 de 9 de maig de 1995, pels motius exposats 
als paràgrafs anteriors, es considera necessari revisar i actualitzar la regulació de les 
vies que conformen la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona atenent a les circumstàncies particulars de l’esmentada xarxa, així com 
establir els instruments necessaris per a la seva adequada ordenació, funcionalitat i 
protecció per tal de salvaguardar i garantir el servei viari.  
 
La proposta d’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona té com a finalitat principal adaptar la normativa autonòmica de carreteres a 
les peculiaritats de la xarxa local i no estableix noves regulacions més enllà de les 
previstes a l’ordenament jurídic ni imposa noves càrregues administratives als 
destinataris. 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 15 d’abril de 2011, 
s’inicià l’expedient per a la elaboració de l’Ordenança reguladora de les carreteres de 
titularitat de la Corporació i es constituí la Comissió d’estudi encarregada de la dita 
elaboració. 
 
La Comissió d’estudi va elaborar l’avantprojecte d’Ordenança i va donar trasllat del text 
a la Direcció de Serveis Jurídics adscrita a la Secretaria General, per tal que efectués 
la revisió jurídica oportuna, el resultat de la qual ha estat incorporat al text definitiu de 
la proposta d’Ordenança, tot tenint en compte que la seva aprovació comportarà, al 
seu torn, la derogació del text de 1994. 
 
Per tal que el text final s’ajustés a les necessitats de la Diputació de Barcelona, la 
Comissió ha realitzat un estudi exhaustiu de la normativa sectorial de carreteres que, 
des de l’any 1994, ha anat aprovant-se.  
 
En data 20 de setembre de 2016, la Comissió d’estudi, va donar la seva conformitat al 
text final i va proposar que, per part de la presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, s’elevés al Ple per a la seva aprovació. 
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Ateses les novetats legislatives que van entrar en vigor després de la reunió 
esmentada al paràgraf anterior (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic; Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i creació i regulació dels impostos sobre 
grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni), i que afectaven directament el redactat l’Ordenança, en data 24 
d’octubre de 2017 la Comissió d’estudi es va reunir novament per validar les 
modificacions introduïdes en l’articulat i donar la conformitat a l’adaptació del text. 

 

Fonaments de dret 
 

L’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, 
en el mateix sentit, l’article 8.1.a) 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, disposa que, 
en la seva qualitat d’Administració pública de caràcter territorial, i dins l’esfera de llurs 
competències, correspon als ens locals la potestat reglamentària. 
 

Així mateix, els articles 84.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i 236.1.a) 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, faculten als ens locals per 
intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances. 
 

Els articles 127 a 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques contenen, entre d’altres, la vigent regulació de 
la potestat reglamentària de les Administracions Públiques, per bé que aquest 
expedient, iniciat abans de l’entrada en vigor de la dita Llei, es subjecta a la normativa 
vigent en el moment del seu inici, d’acord amb la Disposició transitòria tercera, lletra 
a). 
 

D’acord amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’article 178 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 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 hàbils per la presentació de 
reclamacions i/o al·legacions. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicables, es proposa a la 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi al Ple, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR inicialment l’Ordenança reguladora de la xarxa de carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona que es reprodueix tot seguit: 

 
 “ORDENANÇA REGULADORA DE LES CARRETERES DE TITULARITAT DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
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Única 
 

PREÀMBUL 
 
El Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
carreteres, va establir, per raons d’eficiència i optimització de recursos, una nova distribució 
de la titularitat i competència de la xarxa de carreteres de Catalunya, atribuint la xarxa local 
a les diputacions o ens supramunicipals que les substitueixin i la xarxa bàsica i comarcal a 
la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’àmbit de clarificació competencial, la disposició transitòria primera de la llei invocada 
fixà el mecanisme que s’havia d’utilitzar per a portar a terme els traspassos adequats al nou 
règim de titularitats i indicà que s’havia de dur a terme per mitjà d’un conveni que havia 
d’ésser aprovat pel Govern de la Generalitat i els òrgans corresponents de cada Diputació. 
Per tal de donar compliment a l’esmentada disposició, amb data 3 de novembre de 2010 es 
va signar el Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat, mitjançant el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de transferència de titularitat de 
determinades carreteres de la xarxa local i finançament d’actuacions, essent plenament 
efectiva en data 22 de novembre de 2010, data en la que es van signar les corresponents 
actes formals de traspàs. 
 
El traspàs de titularitat suposa l’assumpció, per la Diputació de Barcelona de totes les 
competències que la Llei de carreteres atribueix a l’Administració de la Generalitat, inclòs 
l’exercici de la potestat sancionadora, en l’àmbit de la xarxa de la qual passa a ser titular. 
 
La xarxa local de carreteres té un paper fonamental per tal d’aconseguir una òptima 
accessibilitat al territori. En l’exercici de les funcions que té encomanades, la Diputació de 
Barcelona exerceix les seves funcions amb l’objectiu de prestar un servei públic de qualitat, 
concedint especial atenció a la seguretat viària i mirant d’aconseguir l’eficiència tant en la 
gestió com en l’adequada administració dels recursos financers. 
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Definida legalment la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, 
l’assumpció de competències plenes respecte a la mateixa comporta la possibilitat de 
recollir en una norma pròpia, respectant el principi de jerarquia normativa, les especificitats 
pròpies de les carreteres locals integrants de l’esmentada xarxa atenent a llurs 
característiques. 
 
Malgrat la Diputació de Barcelona disposa d’una Ordenança d’ús i defensa de carreteres 
aprovada l’any 1995, els canvis normatius que s’han produït durant aquest període i 
l’evolució de les carreteres com a infraestructures de transport, fan ineludible l’aprovació 
d’una nova regulació pròpia que contingui els instruments tècnics i jurídics necessaris per a 
una adequada ordenació, funcionalitat i protecció de les vies que conformen la xarxa local 
de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
La present Ordenança té com a finalitat principal adaptar la normativa autonòmica de 
carreteres a les peculiaritats de la xarxa local que, pel seu paper vertebrador del territori, 
requereix d’una complexa gestió per tal d’aconseguir la conciliació de necessitats, de 
vegades contraposades, en un equilibri funcional, social, ambiental i econòmic. 
 
Es tracta, en definitiva, d’articular una regulació completa i sistemàtica del règim jurídic 
aplicable a la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona que 
contribueixi a l’aclariment de determinats preceptes i introdueixi les precisions necessàries a 
la normativa existent fins al moment, així com les adaptacions escaients de la mateixa, per 
tal d’aconseguir una correcta execució de les competències que li són pròpies i amb la 
finalitat última de salvaguardar i garantir el servei viari en condicions de seguretat. 
 
Per últim, cal fer esment específic a que la redacció d’aquesta ordenança s’aprova d’acord 
amb el procediment que preveu l’article 178 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. 
 

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
Aquesta ordenança té per objecte regular la planificació, la projecció, la construcció, el 
finançament i l’explotació de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, així 
com el servei públic que se’n derivi. 
 
Article 2. Definició 
 
Es consideren carreteres les vies de comunicació terrestre de domini i ús públic, projectades 
i construïdes fonamentalment per a la circulació de vehicles. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
1. Aquesta ordenança és d’aplicació a les carreteres de titularitat de la Diputació de 

Barcelona. 
 
2. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present ordenança:  
 

a) Les vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària municipal, 
sempre que no es considerin tram urbà o travessera. 
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b) Les pistes forestals i els camins rurals, inclosos els camins de bast i ramaders, 
senders i corriols, als quals els és d’aplicació la legislació reguladora d’accés 
motoritzat al medi natural. 

 
c) Els camins de servei o accés, de titularitat pública o privada, construïts com a 

elements auxiliars o complementaris de les activitats específiques dels seus titulars. 
 Quan les circumstàncies dels camins de servei ho permetin i ho exigeixi l’interès 

general, es pot acordar l’obertura d’aquests camins a l’ús públic, de conformitat amb 
la normativa específica aplicable. En aquest supòsit, han d’observar-se les normes 
d’ús i seguretat de la carretera i, si escau, a l’efecte d’indemnització, la Llei 
d’expropiació forçosa. 

 
d) Les noves vies que siguin executades directament o indirecta pels ajuntaments, 

d’acord amb el planejament vigent. 
 
e) Els camins que es construeixin alhora que es construeixen noves carreteres o es 

milloren les existents, per a millorar o mantenir l’accessibilitat al territori i que no 
reuneixin els requisits funcionals suficients per a considerar-los carreteres o bé no 
reuneixen les característiques tècniques pròpies de les carreteres. 

 
f) Els sobrants de vial, entenent com a tals els trams de carretera que han quedat fora 

d’ús o han perdut la seva funcionalitat per plans o projectes d’obres que impliquin la 
seva substitució. 

 
Article 4. Titularitat de les carreteres 
 
1. Són de titularitat de la Diputació de Barcelona les carreteres de la xarxa local incloses en 

el seu àmbit competencial, i que s’han d’incloure al Catàleg de carreteres i a l’Inventari 
de béns de la Diputació de Barcelona. 

 
2. Es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que defineixin els plans zonals que, 

amb aquesta finalitat, redacti la Diputació. 
 
Article 5. Canvi de titularitat de carreteres de la Diputació de Barcelona 
 
1. El canvi de titularitat d’una carretera de la Diputació de Barcelona en favor d’una altra 

administració s’ha de fer per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. La Diputació, com a titular de l’esmentada via, ha d’incoar i tramitar l’expedient 

corresponent, en què ha de constar el consentiment i l’acceptació de l’administració 
interessada. 

 
3. La resolució de l’expedient administratiu ha d’acordar elevar al Govern de la Generalitat 

de Catalunya la proposta de canvi de titularitat perquè, si escau, l’aprovi. 
 
4. El canvi de titularitat s’ha de fer mitjançant un conveni entre les administracions 

implicades i és plenament efectiu quan ambdues administracions signin les actes formals 
de traspàs corresponents, en les quals s’ha d’especificar amb precisió les 
característiques dels trams que se cedeixen i s’ha de fer constar la documentació que les 
administracions bescanviïn per prestar els serveis afectats. Aquest conveni contindrà la 
data a partir de la qual cadascuna de les administracions és responsable dels fets que 
poguessin generar responsabilitat patrimonial de l’Administració.  
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5. El que estableix aquest article no és aplicable al traspàs de vies que regulen els articles 
147 i següents. 

 
Article 6. Règim jurídic 
 
Les carreteres objecte d’aquesta ordenança són de domini públic i correspon a la Diputació 
de Barcelona acomplir-ne l’execució, la gestió i la conservació, sense perjudici que, per al 
desenvolupament de les funcions esmentades, es puguin establir, en la forma i amb els 
efectes previstos en la normativa vigent, convenis o altres mecanismes  de col·laboració. 
 
Article 7. Catàleg de Carreteres de la Diputació de Barcelona 
 
1. El Catàleg de carreteres de la Diputació de Barcelona conté la relació detallada de les 

carreteres la titularitat de les quals és de la Diputació de Barcelona amb expressió de la 
seva identificació i denominació oficial. 

 
2. L’òrgan competent de la Diputació de Barcelona aprova el Catàleg de carreteres. 
 
3. La Diputació de Barcelona ha de mantenir actualitzat el Catàleg de carreteres. 
 
4. El Catàleg de carreteres de la Diputació de Barcelona i les seves actualitzacions s’han 

de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i s’eleven a la Generalitat de 
Catalunya, per a incloure’l en el Catàleg de carreteres previst en l’article 7 del Decret 
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

 
5. Les carreteres incloses al Catàleg de carreteres de la Diputació de Barcelona han d’estar 

inscrites també a l’Inventari de béns de la corporació. Els elements funcionals immobles 
afectes a l’explotació de les carreteres tenen la consideració de béns de domini públic i 
també s’han d’inscriure en l’Inventari de béns de la corporació. 

 
Article 8. Circulars tècniques  
 
1. Sense perjudici de la normativa específica i de les normes tècniques d’àmbit general que 

siguin d’aplicació, la Diputació de Barcelona pot aprovar circulars tècniques referents al 
disseny, el servei i la seguretat viària de les carreteres. 

 
2. Les circulars tècniques que preveu l’apartat anterior, un cop aprovades per l’òrgan 

competent de la Diputació de Barcelona, s’han de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
3. Aquestes circulars s’han de revisar perquè estiguin  actualitzades. 
 
Article 9.Seguretat Viària 
 
1. Qualsevol projecte que afecta una infraestructura viària ha d’observar tots els requisits 

necessaris en matèria de seguretat que demana la reglamentació tècnica i específica 
vigent. 

 
2. En les operacions de manteniment de la xarxa viària objecte d’aquesta ordenança s’ha 

de donar sempre prioritat a totes aquelles obres i actuacions que incideixen en la millora 
de la seguretat viària. 

 
Article 10. Conceptes tècnics 
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Per a la interpretació i aplicació d’aquesta ordenança, es defineixen els conceptes tècnics 
següents: 
 
a) Aresta exterior de la calçada: extrem exterior de la part de la carretera destinada a la 

circulació de vehicles en general. 
 
b) Aresta exterior de l’esplanació: intersecció del terreny natural amb els talussos de 

desmunt, del terraplenament o, si escau, dels murs de sosteniment o contenció de la 
carretera, sense perjudici del que disposa l’article 62 d’aquesta ordenança, pel que 
respecta als supòsits especials de túnels i de ponts, viaductes i d’altres estructures o 
obres similars. 

 
c) Berma: franja longitudinal, afermada o no, compresa entre la vora exterior del voral i la 

cuneta o talús. 
 
d) Calçada: part de la carretera destinada a la circulació de vehicles delimitada per les 

marques viàries longitudinals exteriors. Es compon d’un cert nombre de carrils. 
 
e) Carril: franja longitudinal en què pot estar dividida la calçada, delimitada o no per 

marques viàries longitudinals, amb amplada suficient perquè hi puguin circular vehicles 
en filera que no siguin motocicletes. 

 
f) Desmunt: part de l’esplanació situada sota el terreny original. 
 
g) Element funcional de la carretera: qualsevol element o equipament permanent o 

provisional vinculat a la conservació, el manteniment, l’explotació i la mobilitat de la xarxa 
viària de transport terrestre o a l’ús del servei públic viari, tal com els destinats a la 
senyalització, als centres operatius per a la conservació i explotació de les carreteres, al 
descans, zones d’estacionament,  serveis de control del trànsit, instal·lacions per a 
l’explotació de la via, auxili i atenció mèdica d’urgència, àrees de peatges, estacions 
d’autobusos, parades d’autobusos i altres finalitats auxiliars de la via. 

 
h) Eix: línia que defineix el traçat en planta d’una carretera i que es refereix a un punt de la 

seva secció transversal. 
 
i) Esplanació: zona de terreny realment ocupada per la carretera, en què s’ha modificat el 

terreny original. 
 
j) Instal·lacions o equipaments addicionals: són els destinats a la millora d’ aspectes 

parcials de la circulació de vehicles i de vianants. Són les il·luminacions, voreres, 
calçades laterals, passos de vianants, carrils bici, carrils per a vianants o carrils per a 
maquinària agrícola, plantacions, senyalització complementària, obres de pas de serveis 
o d’altres. Aquestes instal·lacions poden ser de titularitat pública o privada. 

 
k) Plataforma: zona de la carretera destinada a l’ús dels vehicles, formada per la calçada, 

els vorals i les bermes afermades. 
 
l) Talús: superfície inclinada de les terres situades entre dos terrenys propers de nivells 

diferents. 
 
m) Terraplè: part de l’explanació situada sobre el terreny original. 
 
n) Voral: franja longitudinal pavimentada, contigua a la calçada, no destinada a l’ús de 

vehicles automòbils, llevat de circumstàncies excepcionals. 
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Article 11. Control preventiu municipal.  
 
1. Els projectes i les obres de construcció, reparació o conservació de carreteres de 

titularitat de la Diputació de Barcelona, per constituir obres públiques d’interès general, 
no estan sotmeses als actes de control preventiu municipal a què es refereix l’article 236 
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.  
 

 L’execució d’aquestes obres, sempre que es faci d’acord amb els projectes aprovats, així 
com les que s’executin per raons d’urgència o excepcional interès públic, només pot 
suspendre-la l’autoritat judicial. 

 
2. La realització d’obres i instal·lacions per particulars en el domini públic viari, autoritzades 

degudament, queden subjectes i s’han d'ajustar a la legislació local i urbanística.  
 
Article 12. Coordinació entre administracions públiques 
 
1. Les actuacions de les diverses administracions públiques que afecten la xarxa de 

carreteres de la Diputació de Barcelona s’han de fer d’acord amb els principis de 
coordinació, col·laboració, respecte mutu en l’àmbit competencial i informació pel que fa 
a les incidències mútues en el sistema de comunicacions. 

 
2. Per tal de vetllar per la coherència del model d’ordenació territorial, sense perjudici de 

l’establert a l’apartat 1, els òrgans competents de les diferents administracions públiques 
han de trametre a la Diputació de Barcelona un exemplar de la documentació relativa a 
planificació o projectes que promoguin que pugui afectar la xarxa de carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, abans de fer-ne l’aprovació definitiva, a fi que 
aquesta, en el termini d’un mes des de la remissió del projecte, emeti l’informe 
corresponent. 

 
3. Aquests informes són determinants en allò que fa referència a la competència de la 

Diputació de Barcelona. 
 

TÍTOL SEGON. PLANIFICACIÓ I PROJECTES 
 

CAPÍTOL I. Plans zonals de la Diputació de Barcelona 
 
Article 13. Definició 
 
1. Els plans zonals de la Diputació de Barcelona tenen per objectiu definir la xarxa local de  

carreteres de la província de Barcelona. 
 
2. Són l’instrument de planificació indispensable previ a la possible incorporació de viari de 

titularitat pública, amb condició funcional de carretera, a la xarxa de carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Els plans zonals tenen un àmbit territorial supramunicipal, lligat a àmbits que permeten 

l’estudi del funcionament conjunt de les diferents xarxes de carreteres i la xarxa principal 
de camins municipals. 

 
Article 14. Naturalesa 
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Els plans zonals formen part i s’aproven en compliment de les previsions contingudes al 
planejament territorial sectorial en matèria d’infraestructures i complementa els altres 
instruments de planejament. 
 
Article 15. Contingut  
 
1. Els plans zonals han de contenir, com a mínim: 
 

a) Els objectius. 
 
b) La relació del viari susceptible d’incorporar-se a la xarxa local de carreteres, atenent a 

l’anàlisi de la seva possible condició funcional de carretera, d’acord amb els criteris 
que el pla determini. 

 
c) Les característiques tècniques que han de complir les millores per incorporar-lo  a la 

xarxa local de carreteres. De manera justificada, poden adoptar característiques 
geomètriques i de secció transversal que no s’ajustin estrictament a les establertes 
per la normativa tècnica vigent. 

 
d) La justificació del compliment del planejament territorial i sectorial vigent. 
 
e) L’avaluació ambiental, entesa com el procés d’integració de les consideracions 

ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment del pla, que poden tenir 
efectes significatius sobre el medi ambient. 

 
f) La definició dels criteris genèrics a aplicar en relació amb el medi ambient. 
 
g) Els criteris de tipus economicofinancer per a garantir el compliment del pla. 

 
2. Els plans zonals poden incorporar actuacions de millora de la xarxa local de carreteres 

existent. De manera justificada, poden adoptar característiques geomètriques i de secció 
transversal que no s’ajustin estrictament a les establertes per la normativa tècnica vigent. 

 
3. Els plans zonals estan  integrats, com a mínim, pels documents següents: 

 
a) Memòria amb la informació bàsica, estudis i annexos 
b) Plànols i resta de documentació gràfica adient 
c) Normativa del pla 
d) Estudi economicofinancer 
e) Pla d’etapes 

 
Article 16. Elaboració i aprovació 
 
Els plans zonals es redacten a proposta del departament de la Diputació de Barcelona que 
té atribuïdes les funcions en matèria de carreteres amb el vistiplau del titular del 
departament esmentat.   
 
Un cop elaborats, s’han de trametre al departament de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria de carreteres exclusivament als efectes d’aprovació de la definició de 
la xarxa local de carreteres. 
 
Article 17. Revisió i modificació 
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1. Els plans zonals s’han de revisar, com a mínim, cada cinc anys i, en tot cas, quan es 
presentin les circumstàncies previstes a la documentació que els integren. 

 
2. La revisió o modificació s’ha de subjectar al procediment següent: 
 

a) L’òrgan competent en matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona ha 
d’elaborar el projecte de revisió o modificació del pla zonal. 

 
b) El projecte de revisió o modificació s’ha de sotmetre a informe, tant de les 

administracions públiques afectades com dels organismes que expressament es 
determinin. Transcorregut el termini de dos mesos sense que s’hagi emès l’informe 
corresponent es poden prosseguir les actuacions, llevat que es tracti d’informes 
preceptius que siguin determinants per a la resolució de l’expedient. 

 
c) El projecte de revisió o modificació del pla zonal s’ha de sotmetre a avaluació 

ambiental estratègica, si així ho exigeix la normativa aplicable. 
 

CAPÍTOL II. Plans de millora d’infraestructura 
 
Article 18. Definició 
 
1. Els plans de millora d’infraestructura de la xarxa de carreteres de titularitat de la 

Diputació de Barcelona tenen per objectiu definir, a una escala adient, les actuacions de 
millora necessàries a realitzar a la xarxa de carreteres de la seva titularitat, atenent als 
dèficits actuals i a les previsions de desenvolupament que recull el planejament territorial 
sectorial en matèria d’infraestructures, així com els plans zonals. 

 
2. Els plans de millora d’infraestructura són l’instrument bàsic d’ordenació del sistema de 

carreteres locals de la Diputació de Barcelona. En elaborar-los cal tenir en compte i 
complir les previsions relatives a mobilitat i ordenació territorial de les directrius i la 
planificació vigent. 

 
3. Els plans de millora d’infraestructura tenen un àmbit territorial supramunicipal, lligat a 

àmbits que constitueixin una realitat funcional i que permetin l’estudi de les 
infraestructures a una escala adient com per a poder analitzar l’impacte de qualsevol 
actuació que es proposi en el planejament urbanístic. 

 
Article 19. Naturalesa 
 
Els plans de millora d’infraestructura de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació 
de Barcelona complementen el planejament territorial sectorial en matèria d’infraestructures. 
 
Article 20. Contingut 
 
1. Els plans de millora d’infraestructura han de contenir, com a mínim: 
 

a) Els objectius 
 
b) L’anàlisi de la interrelació amb el planejament territorial sectorial en matèria 

d’infraestructures i la resta de la planificació territorial, el planejament urbanístic, la 
planificació i les directrius de mobilitat i la planificació o els projectes d’altres 
administracions públiques. 

 
c) L’anàlisi de l’accessibilitat i la mobilitat territorial. 
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d) Les propostes d’actuació de millora per a cada carretera de la xarxa local de titularitat 
de la Diputació de Barcelona, amb l’horitzó temporal que es marqui en el pla de 
millora, i la determinació dels criteris de tipus genèric que s’han d’aplicar per a la 
programació i projecció de les carreteres. 

 
e) La definició dels criteris genèrics a aplicar en relació amb el medi ambient. 
 
f) Els criteris de tipus economicofinancer per a garantir el compliment del pla. 

 
2. Els plans de millora d’infraestructura estan integrats, com a mínim, pels documents 

següents: 
 

a) Memòria amb la informació bàsica, estudis i annexos 
b) Plànols i resta de documentació gràfica adient 
c) Estudi economicofinancer 

 
Article 21. Elaboració i aprovació 
 
Els plans de millora d’infraestructura s’han de redactar a proposta del departament de la 
Diputació de Barcelona que tingui atribuïdes les funcions en matèria de carreteres, amb el 
vistiplau del responsable del departament esmentat. 
 
Un cop elaborats, els aprova l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 22. Revisió i modificació 
 
1. Els plans de millora d’infraestructura s’han de revisar, com a mínim, cada cinc anys i, en 

tot cas, quan es presentin les circumstàncies previstes als mateixos plans. 
2. La revisió o modificació ha de seguir el procediment següent: 
 

a) El departament competent en matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona ha 
d’elaborar el projecte de revisió o modificació del pla de millora d’infraestructura. 

 
b) El projecte de revisió o modificació s’ha de sotmetre a informe tant de les 

administracions públiques afectades com dels organismes que expressament es 
determinin.  

 
c) Transcorregut el termini de dos mesos sense que s’hagi emès l’informe corresponent 

es poden prosseguir les actuacions, llevat que es tracti d’informes preceptius que 
siguin determinants per a la resolució de l’expedient. 

 
3. Els projectes de revisió o modificació dels plans de millora d’infraestructura s’han de 

sotmetre a avaluació d’impacte ambiental, si així ho exigeix la normativa aplicable. 
 

CAPÍTOL III. Pla de seguretat viària 
 
Article 23. Definició 
 
1. El pla de seguretat viària és un instrument tècnic del departament de la Diputació de 

Barcelona competent en matèria de carreteres, que té com a objectiu fixar els criteris i 
ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per reduir la sinistralitat. 

 
2. El pla té com a finalitat prioritzar les actuacions de conservació extraordinària de la 

xarxa, així com detectar i preveure actuacions en aquells trams de carretera amb alta 
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concentració d’accidents per tal d’optimitzar l’actuació conjunta i amb l’objectiu 
d’aconseguir els majors beneficis possibles en matèria de condicions de seguretat viària 
de les vies i avançar en la reducció dels accidents de trànsit en les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 

3. El pla de seguretat viària consta de tres documents: 
 

a) Actuacions de conservació de la xarxa local de carreteres 
b) Actuacions en trams amb alta concentració d’accidents 
c) Actuacions de senyalització en trams de concentració d’accidents amb ungulats. 

4. L’àmbit territorial del pla de seguretat viària és la província de Barcelona. 
 
Article 24. Contingut del document d’actuacions de conservació de la xarxa local de 
carreteres 
 
1. El document d’actuacions de conservació de la xarxa local de carreteres ha de contenir, 

com a mínim: 
 

a) L’anàlisi dels beneficis potencials que, des d’una òptica de seguretat viària preventiva, 
tenen altres actuacions de conservació extraordinària per a optimitzar els resultats 
conjunts de l’actuació de conservació, des del punt de vista de la millora de les 
condicions de seguretat viària. 

 
b) La llista de propostes d’actuació, prioritzades i valorades, a tota la xarxa de carreteres 

i per a cada línia d’actuació planificada. 
 

2. El document d’actuacions de conservació de la xarxa local de carreteres està integrat, 
com a mínim, per: 

 
a) Una memòria amb la informació bàsica, estudis i annexos. 
b) Plànols i resta de documentació gràfica adient. 
 

Article 25. Contingut del document d’actuacions en trams amb alta concentració 
d’accidents 
 
1. El document d’actuacions en trams amb alta concentració d’accidents ha de contenir, 

com a mínim: 
 

a) Els trams de carretera en què s’han produït accidents, agrupats per carretera i 
ordenats per punts quilomètrics, amb l’índex de perillositat. 

 
b) La proposta de selecció d’aquells trams sobre els quals cal actuar durant la vigència 

del pla, atenent a l’índex de perillositat. 
 
2. El document d’actuacions en trams amb alta concentració d’accidents està integrat, com 

a mínim, per: 
 

a) Una memòria amb la informació bàsica, els estudis i els annexos. 
b) Plànols i resta de documentació gràfica adient. 

 
Article 26. Elaboració i aprovació 
 
El pla de seguretat viària es redacta a proposta del departament de la Diputació de 
Barcelona que tingui atribuïdes les funcions en matèria de carreteres, amb el vistiplau del 
titular del departament esmentat. 
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Un cop elaborat, l’aprova l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 27. Revisió i modificació 
 
El pla de seguretat viària s’ha de revisar anualment i, en tot cas, quan es presentin les 
circumstàncies previstes en el pla mateix. 
 
 

CAPÍTOL IV. Estudis i projectes 
 
Article 28. Tipus de projectes o estudis 
 
1. Per a construir noves carreteres o modificar les existents, s'han de redactar els estudis i 

els projectes corresponents, d'acord amb la tipologia següent: 
 

a) Estudi informatiu previ 
 
 L'estudi informatiu previ consisteix en l'anàlisi de les dades necessàries per a definir i 

valorar, en línies generals, les diferents alternatives a un problema viari determinat i 
proposar-hi solucions. 

 
b) Projecte de traçat 
 
 El projecte de traçat consisteix en la determinació dels aspectes geomètrics de 

l'actuació a executar i en la definició completa dels béns i drets afectats. 
c) Projecte de construcció 
 
 El projecte de construcció consisteix en el desenvolupament complet de la solució 

seleccionada, amb el detall suficient per a fer factible la construcció i l’explotació 
posterior. 

 
 El projecte de construcció ha de contenir les dades i la precisió necessàries per a 

permetre l'execució de les obres, sense la intervenció de l’autor. 
 
2. A més d'aquests estudis i projectes, quan siguin necessaris per a l'execució de l'obra, 

l’explotació, per a actuacions futures o quan siguin exigibles per les característiques de 
les obres, es poden redactar els estudis següents. 

 
a) Estudis econòmics i administratius sobre el règim d'utilització i tarifes que s'han 

d'aplicar en el supòsit que l'actuació viària s’hagi d’explotar en règim de concessió. 
 
b) Projecte d'obra executada. Aquest projecte és el document que permet el 

coneixement detallat de les característiques de l'obra executada. Com a mínim ha de 
contenir la definició geomètrica, les característiques estructurals, l'annex 
d'expropiacions i les dades del control de qualitat fet que facilitin l'explotació posterior 
i el manteniment de la carretera i els seus elements. 

 
c) Projectes o estudis específics parcials, com ara, estudis d'impacte ambiental, estudis 

de trànsit, estudis de cost i benefici, estudis geològics, estudis topogràfics, estudis 
arqueològics, estudis de conservació o de qualsevol altre tipus que es consideri 
necessari per a determinar actuacions futures possibles. 
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3. L’estudi informatiu previ o, si escau, el projecte de traçat s’han de sotmetre al 
procediment d’avaluació d’impacte de la seguretat viària, quan ho determini la normativa 
vigent. 

 
4. El projecte de traçat i el projecte de construcció s’han de sotmetre al procediment 

d’auditoria de seguretat viària, quan ho determini la normativa vigent. 
 

Article 29. Estudis informatius previs 
 

1. L'estudi informatiu previ és preceptiu, llevat  per a  les actuacions de condicionament de 
la carretera, d'eixamplament de la plataforma o millores puntuals de traçat de la carretera 
existent en una longitud inferior a 10 km, la millora o la modificació d'un nus, intersecció o 
enllaç existent o qualsevol altra actuació relacionada amb la millora, la rehabilitació, el 
manteniment  i conservació del ferm i dels seus elements funcionals, i la construcció o 
modificació d’aquests elements, la senyalització de la via o l'execució d'elements tècnics 
complementaris. En aquests supòsits, en funció de l'abast de l'actuació, el projecte es pot 
sotmetre a audiència dels afectats. 

 
2. Els estudis informatius estan integrats pels documents següents: 
 

a) Memòria 
 
 La memòria ha d'incloure l'objecte de l'estudi i l'exposició de la concepció global del 

traçat, així com la definició de totes les opcions de traçat estudiades, tant 
geogràfiques com funcionals, l'anàlisi dels avantatges i inconvenients, costos de 
cadascuna de les opcions i la repercussió en els diversos aspectes del transport i en 
l'ordenació territorial i urbanística, tenint en compte en els costos el dels terrenys, 
serveis i drets afectats en cada cas, així com els costos mediambientals, els de les 
intervencions arqueològiques si són necessàries i els de sinistralitat. 

 
 La memòria ha d'expressar els antecedents, la situació existent i les necessitats a 

satisfer, incloent-hi els factors tècnics, mediambientals, socials, territorials, econòmics 
i administratius que es plantegen per a resoldre el problema i l'avaluació de les 
solucions estudiades des dels punts de vista tècnic, econòmic, mediambiental i de 
seguretat viària. L'estudi pot decantar-se, quan així es consideri adient, per una de les 
alternatives estudiades.  

 
b) Annexos a la memòria 
 
 Han de recollir les dades de trànsit i de seguretat viària; les geològiques, 

geotècniques, hidrològiques, territorials i ambientals, i les relatives al patrimoni 
cultural, els criteris de valoració de l'obra i dels terrenys, els drets i serveis afectats, 
així com qualsevol altra dada bàsica. També hi ha de figurar l'anàlisi de les 
alternatives no viables tècnicament i econòmicament. 

 
c) Plànols  
 
 S'han d'incloure els generals de traçat, a escala no menor d’1:5.000; i els de definició 

general de les obres de pas, seccions tipus i obres accessòries i complementàries de 
totes les alternatives estudiades. 

 
d) Pressupost 
 
 Ha de recollir els amidaments aproximats, així com la valoració de totes les 

alternatives estudiades. 
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3. L'estudi informatiu previ ha d'incorporar com a document diferenciat un estudi d'impacte 

ambiental amb el contingut que determina l’article 41 d’aquesta ordenança. 
 
Així mateix, ha de preveure les afeccions que comporten la realització dels treballs 
topogràfics i els estudis geotècnics necessaris per a redactar el projecte constructiu. 
 
L'estudi informatiu previ ha d'incorporar, també, com a document diferenciat un estudi de 
seguretat viària, amb el contingut que es determini reglamentàriament. 

 
Article 30. Projecte de traçat 
 
Si per la naturalesa o les circumstàncies de l'actuació, no és preceptiva l'elaboració d'un 
estudi informatiu previ, el departament competent en matèria de carreteres pot redactar un 
projecte de traçat, que té la mateixa tramitació i les mateixes conseqüències que un estudi 
informatiu previ. 
 
Article 31. Contingut dels projectes de traçat 
 
1. Els projectes de traçat han de contenir els documents següents: 
 

a) Memòria, en què es descrigui i justifiqui l'actuació a executar, de manera que quedi 
clarament definit el traçat projectat amb expressió dels antecedents, la situació prèvia 
existent, les necessitats a satisfer i els factors tècnics, mediambientals, culturals, 
socials, territorials, econòmics i administratius, i de trànsit i seguretat viària. 

 
b) Annexos a la memòria, en què s'incloguin totes les dades que identifiquin el traçat, les 

característiques escollides, els criteris de valoració de l'obra, dels terrenys i drets 
afectats i, si escau, la reposició de béns i drets afectats. 

 
 Entre els annexos a la memòria hi ha de figurar els documents necessaris per a 

promoure les autoritzacions administratives prèvies a l'execució de les obres i la 
relació concreta i individualitzada de tots els béns i drets afectats, amb la descripció 
material d'aquests en un plànol parcel·lari. 

 
c) Plànols de traçat, en què s'han d'incloure els generals de traçat i els de definició 

general de les obres de pas, seccions tipus i obres accessòries i complementàries. 
L'escala de definició ha de ser com a mínim 1:1.000. 

 
d) Pressupost, integrat per un o més parcials, amb els preus unitaris i els descompostos, 

si escau, estat d’amidaments i els detalls precisos per a la seva valoració. 
 
2. Els projectes de traçat, quan no hi hagi estudi informatiu previ, han d'incorporar com a 

document diferenciat un estudi d'impacte ambiental. 
 
Article 32. Contingut dels projectes de construcció 
 
1. Els projectes de construcció han de constar dels documents següents: 
 

a) Memòria descriptiva de l'objecte de l'obra i de les necessitats a satisfer, justificació de 
la solució projectada i, en especial, tot el referent a l'explotació de la carretera i els 
seus elements funcionals, obres singulars, accessos, estètica i entorn mediambiental i 
territorial. 
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b) Annexos a la memòria, en què s'han d'incloure totes les dades de trànsit, 
hidrològiques, topogràfiques, hidràuliques, geològiques, geotècniques, territorials, 
ambientals, culturals, de seguretat viària i altres càlculs o estudis utilitzats en la seva 
elaboració i que justifiquen i identifiquen el traçat, característiques i procés constructiu 
escollit. 

 
Específicament els annexos han d'incloure: 
 

 Els antecedents administratius del projecte i l'ordre d'estudi d'aquest. 

 L'estudi de jaciments i de la procedència dels materials. 

 La declaració d'impacte ambiental. 

 Les mesures correctores d'impacte ambiental. 

 El pla de seguretat de prevenció d'incendis forestals que analitzi les condicions de 
risc d'incendi dels diferents elements durant l'execució de les obres de construcció 
de la carretera, amb indicació de les mesures preventives i correctores que s'han 
d'adoptar. 

 Les mesures per a garantir la fluïdesa i seguretat de la circulació en el tram o 
trams de carretera afectats durant l'execució de les obres, amb els desviaments de 
trànsit previstos. 

 Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, 
amb previsió, si escau, de temps i cost. 

 Referències de tot tipus en què es fonamenti el replanteig de l'obra. 

 La senyalització fixa i variable, l'abalisament i defensa, i altres mesures per a la 
gestió de la circulació en el tram o trams de carretera objecte del projecte, tant 
durant l'execució de les obres com per a la seva explotació. 

 Ordenació dels accessos i reordenació dels existents. 
 

 La documentació relativa a la coordinació amb altres administracions i entitats 
afectades, incloent-hi els informes emesos. 

 Documentació relativa a la millora i el control de la seguretat del transport públic: 
zones per a la instal·lació de marquesines, bàscules de pesatge de vehicles, etc. 

 La relació de béns i drets afectats, i de serveis afectats, identificant-los amb el 
plànol parcel·lari corresponent, així com la definició de la zona de domini públic 
resultant. 

 Pressupost total d'inversió que ha d'incloure expropiacions, modificacions de 
serveis, assistències tècniques fetes o necessàries i intervencions arqueològiques 
realitzades o que s'hagin de fer. 

 Estudi dels preus de les unitats de l'obra. 

 Pressupost per a coneixement de l'Administració. 

 La proposta de classificació que ha de tenir l’adjudicatari del contracte. 

 La fórmula aplicable de revisió de preus, si escau.  

 Titularitat i catàleg de totes les vies dins de l'àmbit del projecte. 

 Qualsevol altre document que sigui necessari incorporar per a la correcta execució 
del projecte o estigui previst en normes de caràcter legal o reglamentari. 

 
En tot cas, la quantitat i els tipus d'annexos a redactar s'han de concretar d'acord amb 
l'article 33 d’aquesta ordenança. 

 
c) Plànols que defineixen gràficament tots i cadascun dels elements de la carretera 

projectada i del procés constructiu, la delimitació de terrenys a l’efecte d’expropiació, 
la restitució de servituds i altres drets reals i serveis afectats per l'execució.  

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

d) Plec de prescripcions, en què es detallen les actuacions a realitzar i es fixen les 
característiques dels materials i de les unitats de l'obra. En cas que els materials 
provinguin d'extraccions mineres, aquestes han d'haver estat prèviament 
autoritzades. També s'ha de fer constar la forma d'execució, els amidaments de les 
unitats d'obra executades, l’abonament i el control de qualitat d'aquestes i les 
obligacions d'ordre tècnic que corresponen al contractista, entre les quals s'ha 
d'incloure la gestió del material d'excavació natural resultant de les obres executades, 
d'acord amb el que estableix la normativa estatal o autonòmica reguladora dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
e) Pressupost, amb els amidaments de tota l'obra, els quadres de preus descompostos i 

sense descompondre i els pressupostos parcials i totals. 
 
f) Estudi de seguretat i salut, si escau, o estudi bàsic de seguretat i salut, en els temps 

previstos en les normes de seguretat i salut en les obres. 
 
2. Quan els projectes de traçat incorporin les determinacions i el grau de detall propi dels 

projectes constructius, el projecte es denomina i s’aprova com a projecte de traçat i 
constructiu, sense necessitat d'una configuració i aprovació diferenciades. 

 
3. Quan les obres d'execució d'un projecte de carretera, impliquin un increment en la 

intensitat de pas de vehicles pesants per carreteres adjacents o en trams concrets de la 
mateixa via o un increment de trànsit en vies alternatives, els projectes de construcció 
han d'incloure en el pressupost una partida destinada a reparar els danys que es puguin 
produir en les vies esmentades. 

 
CAPÍTOL V. Procediment 

 
Article 33. Inici del procediment: ordres de treball 
 
Abans de l'inici de la redacció de qualsevol projecte o estudi que promogui el departament 
que tingui atribuïdes les funcions en matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona, és 
preceptiva una ordre de treball del responsable del departament. L'ordre de treball ha de 
contenir els elements següents: 
 
a) Antecedents 
b) Dades generals 
c) Característiques funcionals i tècniques de l’actuació  
d) Contingut mínim de l'estudi o projecte 
e) Documentació i instruccions particulars relatives a l’orgànic: tècnic encarregat de la 

redacció del document, necessitat de la contractació i valoració econòmica de l’encàrrec. 
 
Article 34. Aprovació tècnica 
 
1. De forma prèvia a l'aprovació tècnica dels projectes o estudis, l'òrgan administratiu de 

supervisió ha d’emetre l'informe corresponent sobre el seu contingut i el compliment de 
les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, com també de la normativa 
tècnica d'aplicació per a cada tipus de projecte. 

 
2. L'aprovació tècnica correspon al titular del departament que té atribuïdes les 

competències en matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona. Aquesta aprovació 
és única i definitiva en el cas d'estudis i projectes que no hagin de ser objecte 
d'informació pública. 
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Article 35. Informes de les administracions afectades i informació pública 
 
1. Els estudis informatius previs o els projectes de traçat quan substitueixen els estudis 

informatius previs, i els estudis d'impacte ambiental, s'han de sotmetre durant un termini 
de trenta dies hàbils a informació pública, mitjançant un anunci que s'ha de publicar en el 
BOPB i en el DOGC, perquè les persones interessades puguin formular al·legacions 
sobre l'interès general de la carretera, la concepció global del traçat i la compatibilitat 
mediambiental. Aquesta informació pública és independent de la prevista en el 
procediment d'expropiació forçosa. 

 
2. Simultàniament a la informació pública, l'estudi informatiu previ o, si escau, el projecte de 

traçat, s'ha de sotmetre a informe de les administracions afectades i  si transcorregut un 
mes després de finalitzar el termini fixat en el primer apartat d’aquest article no han emès 
informe, aquest es considera favorable. 

 
 Als efectes dels paràgrafs anteriors s'ha de remetre un exemplar de l'estudi informatiu o, 

si escau, del projecte de traçat a les administracions afectades. 
 
3. De manera simultània, els estudis informatius previs o els projectes de traçat quan 

substitueixen els estudis informatius s'han d'enviar al departament de la Generalitat de 
Catalunya competent en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, 
perquè emeti l’informe corresponent en el termini de 30 dies hàbils. Transcorregut aquest 
termini sense que s'hagi emès, es podran prosseguir les actuacions.  

 
 En cas que s'afectin béns culturals d'interès nacional o els seus entorns de protecció o 

espais de protecció arqueològica, s'han de trametre al departament competent en 
matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte del que estableix la legislació 
vigent en matèria de patrimoni cultural català. 

 
4. Un cop transcorreguts els terminis legals, el departament competent en matèria de 

carreteres ha de lliurar una còpia de tot l'expedient d'al·legacions al redactor perquè en 
faci l'informe corresponent. L'informe anterior, i si escau les observacions del tècnic 
encarregat del seguiment de l'estudi del departament competent en matèria de 
carreteres, es remet als serveis jurídics perquè emetin l'informe corresponent. 
L'expedient s’ha de remetre també al departament competent en matèria de medi 
ambient de la Generalitat de Catalunya, per fer la declaració d'impacte ambiental quan 
sigui preceptiva, d'acord amb la normativa vigent. 

 
5. Si una carretera no està prevista en el planejament urbanístic vigent o és incompatible 

amb les determinacions d'aquest planejament i els ens locals afectats manifesten la seva 
disconformitat amb l'estudi o el projecte, que necessàriament ha d'ésser motivada, 
l'expedient s’ha d’elevar al Govern de la Generalitat, el qual ha de decidir si és procedent 
aprovar-lo i executar-lo, i en aquest cas s’ha de modificar o revisar el planejament 
urbanístic afectat, de conformitat amb el que disposa l’ordenament sectorial de 
carreteres. 

 
Article 36. Aprovació dels estudis i projectes objecte d'informació pública 
 
Un cop transcorreguts els terminis legalment establerts, el departament competent de la 
Diputació de Barcelona ha de formular la proposta de resolució corresponent. 
 
L'aprovació dels estudis i projectes de carreteres objecte d'informació pública correspon al 
titular del departament competent en la matèria. La resolució pot ser d'aprovació i abastar la 
totalitat de l'àmbit de l'estudi informatiu o del projecte de traçat sotmès a informació pública 
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o bé la part del mateix que es consideri adient. La resolució també pot deixar sense efecte la 
tramitació de l'expedient d'informació pública, amb la finalitat de buscar noves solucions 
alternatives. Així mateix, es poden introduir les prescripcions necessàries que han de ser 
tingudes en compte per a la redacció dels projectes constructius corresponents i en 
l'execució de les obres. 
 
S'han d'entendre desestimades les al·legacions formulades en el període d'informació 
pública que no hagin estat recollides a la part dispositiva de la resolució d'aprovació 
definitiva. 
 
La resolució d'aprovació dels estudis informatius previs i, si escau, dels projectes de traçat, 
es publica al BOPB i es notifica a les administracions afectades, a les quals s'ha de trametre 
una còpia íntegra de l'estudi i del projecte, a efectes urbanístics i de coordinació 
administrativa. 
 
Article 37. Efectes de l'aprovació dels estudis i projectes 
 
1. Els estudis informatius a què es refereix l'article 29 i, si escau, els projectes de traçat, un 

cop aprovats definitivament, tenen la condició de documentació bàsica de xarxa viària, a 
l’efecte del planejament urbanístic, i prevalen sobre les determinacions d'aquest. 

 
2. L'Administració competent ha de promoure, si escau, les modificacions puntuals del 

planejament a l’efecte d'incorporar-hi les determinacions que resultin dels estudis i 
projectes a què fa referència l'apartat anterior, incloent-hi la reclassificació i la qualificació 
de sòl que resulti congruent amb les determinacions d'aquells.  

 
3. La iniciativa particular té les mateixes facultats i limitacions establertes per l'apartat 2, en 

relació amb aquells instruments de planejament en què els és reconeguda la iniciativa 
per a la seva formulació. 

 
Article 38. Declaració d'utilitat pública 
 
1. L'aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració d'utilitat pública i la 

necessitat d'ocupació dels béns i d'adquisició dels drets corresponents, als efectes de 
l'expropiació forçosa, l'ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. Així 
mateix, implica l'aplicació de les limitacions a la propietat que estableix la Capítol I del 
Títol Quart d’aquesta ordenança. 

 
2. La declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació abasta també els béns i els drets 

compresos en el replanteig del projecte i els afectats a conseqüència dels projectes 
modificats i complementaris que s’aprovin posteriorment. 

 
Article 39. Expropiació de béns i drets 
 
1. Per tal que es produeixin els efectes que s'estableixen a l'article anterior, els projectes de 

carreteres i les modificacions corresponents han de comprendre la definició del traçat i la 
determinació dels terrenys, les construccions i els altres béns i drets que s'estimi 
necessari adquirir o ocupar per a la construcció, la defensa o el servei de la via i la 
seguretat de la circulació, així com la relació de les persones titulars.  

 
2. L'expropiació dels béns i drets i la imposició de les servituds necessàries per a l'execució 

dels projectes de carreteres s'ha de fer d'acord amb la legislació d'expropiació forçosa. 
En la taxació dels terrenys que s'expropien no es poden incloure les plusvàlues 
generades per la construcció de la carretera. 
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3. L'àmbit de l'expropiació ha d'abastar tota la zona de domini públic, llevat dels casos en 
què resulti innecessari, circumstància que s'ha de justificar fonamentadament en l'annex 
corresponent del projecte. L'àmbit expropiat és independent de les possibles 
indemnitzacions que puguin correspondre a les titularitats dels béns i drets afectats per 
altres conceptes. 

 
4. L'Administració, que mitjançant expropiació o altre mitjà onerós, adquireixi béns 

immobles inclosos dins d'una unitat reparcel·lable o susceptible d'aprofitament urbanístic, 
participa en la distribució de beneficis i càrregues. 

 
CAPÍTOL VI. Protecció del medi 

 
Article 40. Avaluació d'impacte ambiental 
 
1. Els estudis informatius previs o, si escau, els projectes de traçat, s'han de sotmetre al 

procediment d'avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb la normativa vigent. 
 
 La resta de projectes, quan afectin espais d'interès natural incorporats en el Pla d'espais 

d'interès natural i espais especialment sensibles designats d'acord amb la normativa 
comunitària d'aus i hàbitats, s'han de sotmetre a informe del departament competent en 
matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de determinar la 
necessitat del corresponent procediment d'avaluació d'impacte ambiental. 

 
2. En les actuacions on sigui preceptiva la declaració d'impacte ambiental, s'ha de redactar 

un estudi d'impacte ambiental. Aquest estudi, ha de ser remès a l'organisme competent 
perquè el tramiti. 

 
Article 41. Contingut dels estudis d'impacte ambiental 
 
Els estudis d'impacte ambiental dels projectes de carreteres han de contenir les 
determinacions especificades a la normativa aplicable, amb les particularitats següents. 
 
a) Estudi d'alternatives 
 
 En els estudis informatius s'ha d'incloure un estudi de possibles alternatives de traçat, 

per a determinar si existeixen o no alternatives a la solució escollida. L'estudi d'impacte 
ambiental valora totes les alternatives de traçat recollides als estudis informatius, però 
només desenvolupa aquelles que són viables tècnicament i econòmicament. 

 
b) Avaluació d'impacte sobre els usuaris de la carretera 
 
 A més dels regulats amb caràcter general, s'han de tenir en compte els impactes de 

l'actuació sobre els usuaris de la carretera, tant pel que fa a la seguretat viària, com a la 
funcionalitat del trànsit. També s'han de considerar els costos de construcció, els costos 
de conservació i explotació, així com els costos socials per als usuaris de la carretera i 
per a tercers. Quan sigui necessari es poden tenir en compte els impactes derivats de la 
protecció civil. 

 
c) Avaluació d'impactes específics 
 
 Són impactes específics: el possible risc d'incendi forestal que pot comportar l'execució 

de les obres, especialment quan es travessin municipis declarats d'alt risc d'incendi 
forestal; l'impacte acústic de la infraestructura, de conformitat amb el que estableix la 
legislació vigent en matèria de protecció contra la contaminació acústica; la gestió de les 
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terres i de les runes que es generi en l'obra; els efectes de la infraestructura pel que fa a 
la fragmentació d'hàbitats naturals.  

 
CAPÍTOL VII. Execució de les obres 

 
Article 42. Execució de les obres 
 
L'execució de les obres la pot fer la Diputació de Barcelona o tercers. Així mateix, els ens 
locals, amb l'autorització prèvia, poden executar obres de caràcter local per a prestar els 
serveis de la seva competència. 
Article 43. Execució de les obres per tercers 
 
1. La direcció, el control i la vigilància dels treballs i obres de construcció de carreteres 

poden fer-los l'Administració o tercers. 
 
2. En el cas que la direcció, el control i la vigilància es faci per tercers, correspon a l’òrgan 

competent en matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona fer-ne el seguiment. 
 
3. El tècnic encarregat del seguiment pot accedir a la informació de la programació de les 

obres i de les noves dades que puguin fer aconsellable la modificació del projecte. Així 
mateix, pot visitar les obres i prendre qualsevol dada que consideri necessària.  

 
 
 Les responsabilitats del tècnic encarregat del seguiment de les obres, són exclusivament 

les del coneixement i la informació sobre el seu estat, amb independència de les 
responsabilitats del tècnic director de les obres. 

 
4. Els tècnics del departament competent en matèria de carreteres poden visitar les obres, 

per exercir les seves competències en matèria d'ús i defensa de la carretera. 
 
Article 44. Control municipal 
 
1. Els estudis i projectes de carreteres i les obres de construcció i explotació d’aquestes i 

llurs elements funcionals, pel fet que es consideren obres públiques d'interès general, no 
estan sotmeses a llicència municipal, ni als altres actes de control preventiu a què es 
refereix l'article 236 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. L'execució d'aquestes obres, 
sempre que es faci d'acord amb els projectes aprovats, només pot ésser suspesa per 
l'autoritat judicial. 

 
2. Tampoc no estan subjectes a llicència municipal les modificacions del projecte aprovat ni 

els elements auxiliars necessaris per a executar l'obra principal del projecte, com són el 
replanteig o els desviaments de serveis afectats. 

 
3. La memòria i els plànols del projecte constructiu s'han de lliurar als ajuntaments afectats 

per l'execució de les obres, per al seu coneixement, amb independència del procés 
d'informació pública. 

 
4. El departament de la Diputació de Barcelona competent en matèria de carreteres o, en el 

cas que existeixi, l'òrgan de gestió de les obres, ha de comunicar als ajuntaments 
afectats l'execució de les obres corresponents, abans del seu inici. 

 
5. Queden exclosos d'aquesta comunicació els projectes de repintat de marques viàries, 

millora de la senyalització vertical fora de travesseres, millores locals, reforços de ferm i 
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qualsevol altra obra de conservació i manteniment que no comporti expropiació o 
desviaments de trànsit més enllà de la plataforma de la carretera. 

 
Article 45. Actuacions a les àrees de servei 
 
Queden sotmeses a llicència municipal prèvia i a les taxes i els impostos corresponents, les 
obres de construcció que es facin, de conformitat amb la Llei de carreteres, en les àrees de 
servei, sense perjudici del que estableix la normativa urbanística vigent. 
 
 
Article 46. Projectes a executar mitjançant el contracte de concessió d’obra pública 
 
1. La Diputació de Barcelona pot construir, explotar i gestionar les carreteres de les quals 

és titular mitjançant el contracte de concessió d’obra pública. 
 
2. Les concessions, pel que fa a l’objecte, el procediment d’adjudicació, el contingut, els 

efectes i l’extinció, s’han de regir pel que preveu la legislació de contractes del sector 
públic. La tramitació de la fase preparatòria dels contractes es fa d’acord amb el 
procediment establert en la legislació esmentada, amb les especificacions establertes en 
la legislació sectorial de carreteres. 

 
CAPÍTOL VIII. Delimitació d’àmbits de conservació i titularitat 

 
Article 47. Convenis entre administracions titulars del domini públic 
 
1. Quan de l’execució de les obres realitzades per la Diputació de Barcelona se’n deriva 

una modificació de l’estructura de la carretera o una doble afectació del domini públic 
adscrit a aquesta, és preceptiu formalitzar un conveni en què es regulen les obligacions i 
responsabilitats de cadascuna de les administracions titulars del domini. 

 
2. En tot cas, la Diputació de Barcelona ha d’establir els paràmetres de delimitació de la 

modificació de l’estructura de la carretera o bé de la doble afectació, i comunicar-ho 
adequadament a l’altra o les altres administracions.  

 
TÍTOL TERCER. FINANÇAMENT I EXPLOTACIÓ 

 
CAPÍTOL I. Finançament  

 
Article 48. Modalitats de finançament 
 
El finançament de les actuacions en la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, pel 
que fa a les inversions i les despeses derivades de la construcció, l'explotació, la millora, i 
en general qualsevol altra actuació dirigida al seu bon funcionament, pot adoptar una o més 
d'una de les modalitats següents: 
 
a) Amb càrrec a les consignacions que s'incloguin en els pressupostos públics o fons 

especials i a les transferències, subvencions o aportacions rebudes a aquest fi. 
 
b) Mitjançant els mecanismes previstos en la legislació urbanística. 
 
c) Mitjançant la imposició de contribucions especials, a les persones físiques o jurídiques 

que resultin especialment beneficiades per l'actuació, en els termes que determina 
l'article 30 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de carreteres. 
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d) Amb capital públic, privat o mixt finançat mitjançant el pagament de peatges o d'altres 

fórmules d'explotació de la via, com el contracte de concessió d’obra pública.  
 

e) Mitjançant aportacions de particulars d’acord amb l’establert en l’article 50 d’aquesta 
ordenança. 

 
Article 49. Col·laboració entre administracions 
 

1. Per a fer obres de construcció, conservació o millora de les carreteres es poden establir 
els mecanismes corresponents de col·laboració entre administracions per fer aportacions 
dineràries, aportacions de terrenys lliures de gravàmens o d'altres béns i drets afectats; 
per a redactar estudis, avantprojectes i projectes; per a assumir, totalment o parcialment, 
la direcció i la coordinació de seguretat i salut de les obres, i per fer-se càrrec, total o 
parcialment de l’execució de les obres o la conservació i manteniment de les carreteres o 
dels seus elements funcionals o instal·lacions o equipaments addicionals. 

 
2. La col·laboració a què es refereix l’apartat anterior s’instrumenta amb un conveni, en què 

s’ha de fer constar: 
 

a) El tipus d’aportació i la quantia, quan aquesta és dinerària, així com la forma i el 
termini en què es farà efectiva, i les fórmules per garantir-ne l’efectivitat.  

 
b) Les obligacions i els compromisos recíprocs i, en tot cas, el relatiu a la consignació de 

la despesa al pressupost corresponent a l’any en què s’ha de fer.  
 
c) La delimitació de la responsabilitat patrimonial. 

 
3. Aquests convenis estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de la legislació sobre contractes 

del sector públic, excepte que, per la seva naturalesa, tinguin la consideració de 
contractes subjectes al Text refós de la Llei de contractes del sector públic o normativa 
que la substitueixi. 

 
Article 50. Aportacions de particulars 
 
1. Els particulars poden contribuir econòmicament a la construcció, conservació o millora de 

les carreteres amb aportacions en diners o mitjançant cessions gratuïtes de terrenys, 
lliures de càrregues i gravàmens, o qualsevol altre tipus d’actuació. 

 
2. A aquests efectes, els particulars interessats en una determinada actuació a realitzar en 

una carretera de la Diputació de Barcelona han de presentar les seves propostes i 
oferiments, en què s'ha de fer constar en tot cas: 

 
a) El tram de carretera per al qual es fa l'oferiment. 
b) El tipus i quantia de l'aportació. 
c) La forma i termini en què es farà efectiva. 
d) Un aval bancari que en garanteixi l’acompliment, en el cas de ser l'aportació en 

diners; en el supòsit d’aportació de terrenys, els documents que n’acreditin la titularitat 
i la inexistència de càrregues sobre els terrenys oferts. 

 
3. Un cop acceptat l'oferiment, les obligacions i els compromisos recíprocs s'han de 

formalitzar en un conveni entre la Diputació de Barcelona i els particulars. 
 
4. La cessió de terrenys es tramita de conformitat amb la legislació de patrimoni i els 

terrenys cedits adquireixen el caràcter de béns de domini públic, que es poden inscriure 
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en el Registre de la propietat mitjançant els assentaments que procedeixin, segons la 
legislació hipotecària. 

 
Article 51. Contribucions especials  
 
1. D’acord amb la previsió de l’article 30 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de carreteres, es poden imposar contribucions especials 
quan de l’execució de les obres per a la construcció de carreteres, accessos i vies de 
servei resulti un benefici especial a favor de persones físiques o jurídiques, encara que 
no es pugui quantificar d’una manera específica. A aquests efectes, l’augment del valor 
de determinades finques com a conseqüència de l’execució de les obres té la 
consideració de benefici especial. 

 
2. Són subjectes passius de les contribucions a què es refereix l’apartat 1 del present article 

els qui es beneficien d’una manera directa de les actuacions realitzades i, especialment, 
les persones titulars de les finques i els establiments confrontants amb la carretera i les 
de les urbanitzacions la comunicació de les quals resulti millorada. 

 
3. La base imposable de les contribucions especials es determina pels percentatges 

següents, referits al cost total del projecte: 
 

a) Amb caràcter general, fins al 25% 
b) En les vies de servei, fins al 50% 
c) En els accessos d’ús particular per a finques, urbanitzacions o establiments 

determinats, fins al 90% 
 
4. Per a la quantificació de les quotes que han de satisfer els subjectes passius a què es 

refereix l’apartat anterior, es tenen en compte els criteris objectius següents: 
 

a) La superfície de les finques beneficiades i els metres lineals de façana o front de la 
infraestructura. 

 
b) El coeficient d’edificabilitat i els tipus d’usos, en sòls urbans i urbanitzables. 
 
c) La situació de les finques, els establiments i les urbanitzacions respecte a la 

carretera, pel que fa a la proximitat de l’accés. 
 
d) Les bases imposables dels tributs de base territorial de les finques beneficiades. 
 
e) Tots els altres criteris que siguin determinats en consideració a les circumstàncies 

particulars que concorrin per a establir la contribució especial. 
 
5. La imposició i ordenació de les contribucions especials s’ha de subjectar a l’Ordenança 

fiscal corresponent de la Diputació de Barcelona, vigent en cada moment. 
 

CAPÍTOL II. Explotació 
 
Article 52. Concepte 
 
1. L’explotació de la carretera comprèn dos tipus d’operacions: les operacions de 

conservació i manteniment, i les operacions encaminades a defensar la via i millorar-ne 
l’ús. 
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2. Les operacions de conservació i manteniment inclouen totes les activitats necessàries 
per a la preservació del patrimoni viari en el millor estat possible, així com les 
encaminades a facilitar-ne la utilització en condicions correctes de seguretat, fluïdesa i 
comoditat. 

 
3. Les operacions d’ús i defensa de les carreteres estan dirigides a millorar-ne el 

funcionament i a evitar activitats que perjudiquin la carretera, la seva funció o a la de les 
zones de protecció. Les operacions d’ús i defensa inclouen les actuacions referents a la 
senyalització, ordenació d’accessos i delimitació i ús de les zones de domini públic, 
servitud i afectació, la regulació i autorització dels usos de les zones esmentades i la 
sanció de les actuacions que contravenen el disposat en aquesta ordenança. 

4. L’òrgan competent en matèria de carreteres ha d’impulsar, en la xarxa viària de la seva 
competència, el procediment d’inspecció de seguretat viària quan ho determini la 
normativa vigent. 

 
Article 53. Modes d’explotació de les carreteres 
 
1. La Diputació de Barcelona, com a regla general, explota directament les carreteres que 

són a càrrec seu. 
 
2. Les carreteres també es poden explotar en règim de concessió o per qualsevol altre dels 

sistemes de gestió indirecta dels serveis públics establerts en la legislació sobre 
contractació pública. 

 
3. Les carreteres en règim de concessió administrativa es regeixen pel que disposa la 

legislació específica sobre contractació del sector públic aplicable. Cal establir, en tot 
cas, les obligacions de gestió i conservació que corresponen al concessionari. 

 
4. Si l’explotació de la carretera no la fa directament la Diputació de Barcelona, l’òrgan 

competent de la Diputació de Barcelona ha d’acordar els termes de la gestió. 
 
5. Els contractes han de determinar el corresponent règim jurídic, administratiu i 

economicofinancer, així com, si escau, el repartiment entre les persones contractants o 
sòcies dels beneficis i riscs de l’explotació. 

 
Article 54.Facultats inspectores 
 
1. En els supòsits que la carretera no s’exploti directament, correspon a la Diputació de 

Barcelona exercir les facultats d’inspecció, vigilància i control dels treballs i obres de 
construcció, conservació i explotació de les carreteres. 

 
2. Les tasques esmentades al paràgraf anterior les poden fer entitats col·laboradores, 

d’acord amb el previst a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya; en aquest cas, en correspon a la 
Diputació de Barcelona la  supervisió, que ha de vetllar pel compliment estricte de les 
disposicions aplicables. 

 
Article 55. Treballs d’explotació 
 
La Diputació de Barcelona, o  les entitats responsables de la seva explotació, pot fer, per 
ella mateixa o través de tercers, tots els treballs necessaris per a l’explotació adequada de 
la via.  
 
Article 56. Senyalització 
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1. Llevat de l’establert en els apartats 2 i 4 d’aquest article, correspon a la Diputació de 

Barcelona, o a les entitats responsables de la seva explotació, la instal·lació i 
conservació a la via dels senyals viaris i marques viàries adequades de les carreteres de 
què és titular per al funcionament correcte del trànsit. 

 
2. L’establiment i la conservació dels senyals d’interès d’altres entitats o persones, 

públiques o privades, correspon als interessats, prèvia autorització de la Diputació de 
Barcelona. 

 
3. Els senyals que es col·loquin a les carreteres han d’ajustar-se en tot cas als models 

normalitzats de senyalització. 
 
4. En cas d’emergència, els agents de l’autoritat poden instal·lar senyals circumstancials 

sense autorització prèvia. L’autoritat encarregada de regular el trànsit és responsable de 
la senyalització de caràcter circumstancial, per raó de les contingències del trànsit i de la 
senyalització variable necessària per controlar-lo, d’acord amb la legislació de carreteres. 

 
5. En aquest sentit, correspon a l’autoritat responsable de regular el trànsit la determinació 

de les classes o els trams de carreteres que hagin de tenir senyalització circumstancial o 
variable o altres mitjans de vigilància, regulació, control i gestió telemàtica del trànsit; la 
de les característiques dels elements físics i tecnològics que tinguin com a finalitat 
auxiliar l’autoritat de trànsit; la instal·lació i el manteniment d’aquesta senyalització i 
elements físics o tecnològics, així com la determinació en cada moment dels usos i 
missatges dels plafons de missatges variables, sense perjudici de les competències que 
puguin correspondre en cada cas a la Diputació de Barcelona com a titular de la via. 

 
CAPÍTOL III.  Elements funcionals de la carreteres i instal·lacions addicionals 

 
Article 57. Concepte 
 
Per a la interpretació i aplicació d’aquesta ordenança, es defineixen els conceptes següents: 
 
a) Element funcional de la carretera: qualsevol zona permanentment vinculada a la 

carretera o a l’explotació del servei públic viari, com ara les destinades a centres 
operatius per a la conservació i explotació de la carretera, descans, estacionament, 
serveis de control del trànsit, instal·lacions per a l’explotació de la via, auxili i atenció 
mèdica d’urgència, peatges, parades d’autobusos, bàscules de pesatge de vehicles, vies 
de servei vinculades a l’explotació de la via i altres finalitats auxiliars. Els terrenys 
ocupats pels elements funcionals de les carreteres tenen la consideració de béns de 
domini públic. 

 
b) Instal·lacions o equipaments addicionals: són els destinats a la millora d’aspectes 

parcials de la circulació de vehicles i de vianants, com són il·luminacions, voreres, 
calçades laterals, passos de vianants, carrils bici, carrils per a vianants o carrils per a 
maquinària agrícola, plantacions, senyalització complementària, obres de pas de serveis 
o d’altres. Aquestes instal·lacions poden ser de titularitat pública o privada. 

 
Article 58. Iniciativa i sistemes d’execució 
 
1. Tant els elements funcionals com les instal·lacions o equipaments addicionals es poden 

construir a iniciativa de la Diputació de Barcelona o d'altres administracions o particulars. 
En el cas que sigui a iniciativa d'altres administracions o particulars, com a norma 
general, la construcció i el manteniment va a càrrec del sol·licitant, amb l'autorització 
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prèvia corresponent de la Diputació de Barcelona, d'acord amb les condicions establertes 
en aquesta ordenança. 

 
2. Quan les obres sol·licitades puguin afectar l'estructura de la carretera, la Diputació de 

Barcelona pot optar per la seva execució directa i finançar-les amb les contribucions 
especials o convenis específics. 

 
3. Un cop transcorreguts quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud d'autorització 

sense que l'òrgan competent hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén 
desestimada. 

4. La Diputació de Barcelona pot assumir el manteniment d'aquests elements o 
instal·lacions, si el manteniment pot afectar les condicions de la carretera. En aquest cas, 
ha d'establir el cànon de manteniment corresponent. 

 
5. En tot cas, les autoritzacions i els convenis de construcció han de determinar 

expressament la titularitat de la instal·lació, les condicions de manteniment i les 
modificacions introduïdes en el domini públic, si escau. 

 
Article 59. Recepció i lliurament de les obres 
 
1. Les modificacions de l'estructura de la carretera, els elements funcionals i les 

instal·lacions addicionals, en el cas en què s’incorporin al patrimoni de la carretera, han 
de ser rebudes prèviament a la seva entrada en servei per la Diputació de Barcelona, en 
les condicions especificades en aquesta ordenança. 

 
2. Les instal·lacions addicionals construïdes pel titular de la via s’han de lliurar a la persona 

titular de la instal·lació, si aquesta no fos la titular de la via, amb una acta de lliurament. 
 
Article 60. Explotació d’elements funcionals de la carretera i equipaments addicionals  
 
1. La Diputació de Barcelona pot encarregar l'explotació dels elements funcionals i 

equipaments addicionals de la carretera quan aquesta cessió és compatible amb la 
funcionalitat de la carretera. 

 
2. L'ocupació temporal, per a períodes inferiors a un any, l’ha d’autoritzar 

administrativament la Diputació de Barcelona, la qual ha de determinar les condicions 
referides preferentment a la millora de l'equipament o de la infraestructura del sector. 

 
3. L'explotació per a períodes superiors a un any es regeix per les disposicions aplicables 

en matèria de contractació administrativa. 
 

TÍTOL QUART. ÚS I DEFENSA DE LES CARRETERES 
 

CAPÍTOL I. Delimitació del domini públic viari i zones de protecció 
 
Article 61. Zones de protecció 
 
1. Amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini públic viari i assegurar-ne la 

protecció s'estableixen a les carreteres les zones següents: de domini públic, de servitud 
i d'afectació. Aquestes zones es delimiten mesurant sempre en projecció horitzontal i 
perpendicularment a l'eix de la via. També s'estableix, a ambdós costats de la carretera, 
la línia d'edificació que, llevat dels trams urbans o en sòls urbans consolidats 
confrontants amb terrenys d’orografia accidentada a l’altra banda de la carretera, no pot 
quedar situada dins de la zona de servitud. 
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2. A l’efecte de delimitació de les zones de protecció i de la línia d'edificació, els ramals 

d'enllaços i les vies de gir d'interseccions que formen part d'alguna xarxa de carreteres 
tenen la mateixa consideració que la via de menor categoria de les que es connecten i, 
en qualsevol cas, tenen com a mínim la consideració de carretera convencional. 

 
3. En els terrenys i instal·lacions dels elements funcionals de la carretera que estableix 

l’article 57 d’aquesta ordenança i allà on les zones de domini públic, servitud i afectació 
se superposin, segons la distància des d'un vial o un altre, preval la condició de zona de 
domini públic sobre la de servitud, i la d'aquesta sobre la d'afectació, amb independència 
de quina sigui la via o element determinant de la mesura. 

 
4. En els encreuaments i les interseccions entre infraestructures de diferent titularitat s'ha 

de coordinar l'exercici de les diferents competències, sense perjudici de les 
autoritzacions corresponents. 

 
Article 62. Aresta exterior de l’esplanació 
 
1. L'aresta exterior de l'esplanació és la definida per la intersecció dels talussos de terraplè 

o de desmunt amb el terreny natural. En el cas que hi hagi una  cuneta de peu de 
terraplè o de coronació de desmunt, és la intersecció del talús exterior d'aquesta amb el 
terreny natural. En els casos de terreny pla, si hi ha cuneta és, igualment, la intersecció 
del talús exterior d'aquesta amb el terreny natural la que la defineix. Si no hi ha cuneta, 
es considera que l’aresta exterior de l’esplanació està situada a 1 m de l’aresta exterior 
de la plataforma.  

 
2. En el supòsit especial de ponts, viaductes i d'altres estructures o obres similars, es 

defineix l'aresta exterior de l'esplanació com la projecció ortogonal dels extrems de 
l'estructura sobre el terreny, considerant també com estructura els fonaments, i sempre 
amb excepció de la definició general per als terraplens o desmunts d'accés. 

 
3. En el supòsit especial dels túnels, l'aresta exterior de l'esplanació es defineix com la 

intersecció amb el terreny natural dels talussos de les boques del túnel mateix, s’hi 
inclouen les possibles galeries de serveis o d'altres elements construïts per fora del túnel 
principal i necessaris per a assegurar la conservació i el manteniment de l'obra. 

 
4. En els projectes constructius de noves carreteres o d'obres de millora cal definir l'aresta 

exterior de l'esplanació en els casos singulars. 
 
Article 63. Prohibició específica 
 
Es prohibeix l’ocupació temporal de les zones de domini públic, de servitud i d’afectació per 
a dur-hi a terme usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa 
sexual que no són compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat d’aquesta. 
 

CAPÍTOL II. Zona de domini públic 
 

Article 64. Delimitació 
 
1. La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d'ocupació futura prevista en el 

projecte constructiu per a la carretera i els elements funcionals i, llevat que 
excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, 
una franja de terreny a cada costat de la via, mesurada des de l'aresta exterior de 
l'esplanació, de 3 metres. 
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2. En el supòsit especial de ponts, viaductes i d'altres estructures o obres similars, de forma 

excepcional i sempre que quedi tècnicament justificada la seva viabilitat, es pot reduir la 
zona de domini públic, i en tot cas es considera de domini públic el terreny ocupat pels 
suports de l'estructura. En el cas dels túnels, la determinació de la zona de domini públic 
es fa de conformitat amb les característiques geomètriques i geològiques del terreny, i 
amb l'alçada d'aquest sobre el túnel. 

 
3. La zona de domini públic es pot ampliar a cada costat de la carretera per tal d'incloure 

instal·lacions o equipaments addicionals o de reposició de serveis.  
 
4. Els projectes constructius de noves carreteres o d'obres de millora han de definir la zona 

de domini públic, en els casos singulars. 
 
Article 65. Expropiació 
 
Tots els projectes de traçat o de construcció de noves carreteres, variants i els projectes de 
condicionament o millora de les ja existents, han d'incloure en l'annex corresponent 
l'expropiació dels terrenys a integrar en la zona de domini públic, segons el que s'estableix a 
l'article anterior, incloent-hi, si escau, els destinats a elements funcionals de la carretera i a 
instal·lacions o equipaments addicionals. 
 
Article 66. Utilització de la zona de domini públic 
 
En la zona de domini públic només es poden fer les obres i les actuacions directament 
relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements funcionals i, si 
escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les d'enjardinat, sense perjudici 
del que s'estableix als articles següents. 
 
Article 67. Usos autoritzables en la zona de domini públic 
 
1. La Diputació de Barcelona pot autoritzar excepcionalment l'ocupació del subsòl en la 

zona de domini públic, preferentment a la franja d'1 metre situada a la part més exterior 
d'aquesta zona, per a les obres o actuacions d'implantació, reposició o construcció 
d'infraestructures imprescindibles de serveis públics essencials. Aquestes obres o 
instal·lacions no poden afectar la seguretat viària, perjudicar l'estructura de la carretera o 
els seus elements funcionals, ni fixar-se a les seves estructures o impedir una explotació 
adequada. En cap cas les esmentades infraestructures poden anar sota la calçada, llevat 
dels encreuaments necessaris. 

 
 En aquests casos, s’ha d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’autorització, la justificació 

tècnica que acrediti la impossibilitat de passar per fora de la zona de domini públic. 
 
 Els requisits i el procediment per a atorgar aquest tipus d’autoritzacions són els 

establerts per a les autoritzacions que regulen els articles 83 i següents d’aquesta 
ordenança. 

 
2. L’ús de la zona de domini públic de ponts, viaductes o d’altres estructures o obres 

similars per a les obres o instal·lacions esmentades al paràgraf anterior, es recollirà en 
un conveni entre l’interessat i la Diputació de Barcelona, en què han de quedar 
consignats els compromisos de l’usuari autoritzat, així com les condicions de 
l’autorització. 
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3. La instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions es regeix pel que disposa 
aquesta ordenança i, si escau, per la seva normativa específica. Aquestes instal·lacions 
en cap cas poden afectar la seguretat viària, perjudicar l'estructura de la carretera o els 
seus elements funcionals, fixar-se a les seves estructures o impedir una adequada 
explotació.  

 
4. La Diputació de Barcelona pot autoritzar accessos a la carretera d'acord amb allò que 

estableix la Capítol VIII del Títol Quart d’aquesta ordenança.  
 
5. Es poden autoritzar, en funció de les exigències del sistema viari, encreuaments aeris 

per la zona de domini públic, inclosa la calçada, d'acord amb els requisits i el 
procediment que estableix l’article 83 i següents d’aquesta ordenança. 

 
6. Excepcionalment, en zones de muntanya i en llocs on hi hagi explotacions ramaderes, es 

pot autoritzar, dins de la zona de domini públic i a partir de l'aresta exterior de 
l'esplanació, en el límit de la zona de pastura, la instal·lació d'uns fils metàl·lics totalment 
diàfans, perquè el bestiar no passi cap a la carretera, sempre que no impedeixin 
l’explotació adequada. 

 
CAPÍTOL III. Zona de servitud 

 
Article 68. Delimitació 
 
La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, 
delimitades interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dues línies 
paral·leles a les arestes exteriors de l'esplanació, ubicades a una distància de 8 metres, 
mesurades des de les arestes esmentades. 
 
Article 69. Utilització de la zona de servitud 
 
1. En la zona de servitud només es poden fer les activitats i els usos prèviament autoritzats, 

que siguin compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat pròpia d'aquesta zona, 
d’acord amb el previst al punt 3 d’aquest article. 

 
2. Els cossos i forces de seguretat competents també poden fer tasques relatives a la 

inspecció i el control de la vigilància del trànsit i del transport, i d’altres matèries de la 
seva competència. 

 
3. La zona de servitud es pot utilitzar amb les finalitats següents, vinculades al servei de la 

carretera. 
 

a) Dipositar, temporalment, objectes o materials de qualsevol tipus que es trobin a la 
carretera i que constitueixin un obstacle o perill per a la circulació. 

 
b) Estacionar temporalment els vehicles o remolcs que, per causes diverses, no puguin 

circular. 
 
c) Canalitzar les aigües que es puguin trobar a la carretera, en casos d'emergència. 
 
d) Adequar el terreny per a la circulació de maquinària i de materials per resoldre 

situacions d'emergència. 
 
e) Fer desviaments provisionals de trànsit per a resoldre situacions d'emergència. 
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f) Emmagatzemar, temporalment, maquinària , eines i materials destinats a les obres de 
construcció i manteniment de carreteres. 

g) Instal·lar conduccions vinculades al servei de la carretera. 
 
h) Altres finalitats anàlogues que siguin necessàries per al servei de la carretera. 

 
Article 70. Requisits 
 
1. En els supòsits enunciats als apartats a), b), c), d) i e) de l’apartat 3, de l’article anterior, 

l’ús temporal dels terrenys compresos en la zona de servitud no requereix la notificació 
prèvia de la Diputació de Barcelona al propietari o altres persones titulars de drets sobre 
els terrenys afectats. 

 
2. En els casos previstos als apartats f), g) i h) de l’apartat 3, de l’article anterior, la 

Diputació de Barcelona ha de notificar prèviament al propietari, llogater o altres persones 
titulars de drets, amb una antelació de 15 dies, la resolució d'ocupar els terrenys 
necessaris indicant la superfície i el termini previstos, la finalitat a què es destina i el 
beneficiari de l'ocupació.  

 
Article 71. Limitacions 
 
L’ús i explotació dels terrenys compresos dins la zona de servitud estan limitats per la 
compatibilitat amb les ocupacions i els usos que en faci la Diputació de Barcelona o les 
persones autoritzades a què es refereixen els articles anteriors. 
 
Article 72. Indemnització 
 
Són indemnitzables, en els termes establerts en la legislació d'expropiació forçosa, 
l'ocupació de la zona de servitud i els danys i perjudicis que es causin amb motiu del seu ús. 
L'abonament de la indemnització corresponent ha d'anar a càrrec del beneficiari de 
l'ocupació. 
 
Article 73. Usos autoritzables en la zona de servitud 
 
1. L’ús de la zona de servitud per tercers requereix l'autorització de la Diputació de 

Barcelona, llevat dels conreus que no requereixen autorització, sempre que no afectin la 
seguretat de la via. 

 
2. A la zona de servitud es poden autoritzar els usos següents. 
 

a) Tancaments arbustius o diàfans de baixa combustibilitat, sempre que no afectin les 
condicions de visibilitat i seguretat de la carretera ni puguin menyscabar les facultats 
dels òrgans administratius en relació amb la protecció i l'explotació del domini públic 
viari. 

 
 A aquest efecte, els tancaments diàfans poden tenir un fonament d'obra de fàbrica 

que sobresurti, com a màxim, 0,30 metres per sobre del terreny i sempre que no es 
creï un obstacle rígid, sobretot en zones planeres, que suposi un perill per als vehicles 
que, accidentalment, puguin sortir de la carretera, i que no en perjudiqui el drenatge. 

 
 Pel que fa als tancaments arbustius, no poden tenir una alçada superior a 1,20 metres  

per sobre del terreny. 
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b) Plantacions o tala d'arbres, sempre que no perjudiquin l'estabilitat de la carretera i els 
seus elements funcionals ni afectin la seguretat viària, sigui per motius de visibilitat o 
qualsevol altre. 

 
c) Les obres que siguin imprescindibles per a la conservació dels edificis existents. En 

cap cas s'autoritzen obres que impliquin la reconstrucció o millora, així com noves 
construccions o instal·lacions, encara que siguin subterrànies.  

d) En general, totes les actuacions autoritzables dins de la zona de domini públic i, 
concretament, la construcció de vies d'accés a les propietats confrontants amb la 
carretera. 

 
e) Moviments de terres, sempre que no afectin la seguretat viària ni perjudiquin 

l’estructura de la carretera. Es poden autoritzar murs de contenció, amb una 
justificació tècnica de la necessitat, quan millorin l'estabilitat de la carretera i els 
elements funcionals. En tot cas s'ha d'impedir l'aportació d'aigües a la calçada. 

 
3. A la zona de servitud no es poden autoritzar cap de les actuacions següents. 
 

a) Construcció de dipòsits i piscines, encara que siguin subterranis. 
b) Instal·lacions industrials o de maquinària fixes. 
c) Instal·lacions desmuntables permanents. 
d) Casetes d'eines, de bombes o transformadors. 
e) Qualsevol edificació, tant les de nova planta com la reconstrucció o millora de les 

existents. 
f) Qualsevol actuació que impliqui la constitució d'un obstacle rígid que suposi un perill 

pels vehicles que, accidentalment, puguin sortir de la carretera. 
 

CAPÍTOL IV. Zona d’afectació 
 
Article 74. Delimitació 
 
La zona d'afectació consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, 
delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a 
les arestes exteriors de l'esplanació, ubicades a una distància de 30 metres, mesurades 
aquestes distàncies des de les esmentades arestes. 
 
Article 75. Autoritzacions 
 
Dins de la zona d'afectació, per fer qualsevol tipus d'activitat, obres o instal·lacions, fixes o 
provisionals, canviar l'ús o finalitat de les existents i plantar o talar arbres, és necessària 
l'autorització prèvia de la Diputació de Barcelona en ús de les seves competències, sense 
perjudici d'altres competències concurrents. 
 
Article 76. Usos autoritzables en la zona d'afectació 
 
A la zona d'afectació es poden realitzar, amb autorització prèvia, els usos següents: 
 
1. En general, tots aquells usos permesos a la zona de servitud. 
 
2. Pel davant de la línia d'edificació, de forma temporal, edificacions o instal·lacions 

fàcilment desmuntables i sempre amb caràcter de precari. 
 
3. Les obres que impliquin un canvi d'ús de qualsevol activitat existent. La nova activitat 

proposada ha de ser compatible amb l'ordenament urbanístic vigent. 
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4. Línies aèries de transport i distribució d'energia, comunicacions i d'altres, que s'han de 
situar preferentment pel darrere de la línia d'edificació. Aquestes línies es poden 
autoritzar quan la distància dels suports a l'aresta exterior de la calçada sigui, com a 
mínim, una vegada i mitja la seva alçada i els castellets metàl·lics de línies elèctriques 
d'alta tensió se situïn sempre darrere de la línia d'edificació. En el cas de reposicions o 
afectacions de serveis existents, s'ha d'estudiar cada cas individualitzadament, i ha de 
quedar  garantida la seguretat dels usuaris de la carretera. 

 
5. Conduccions subterrànies, sempre que no afectin l'estabilitat de la carretera i els seus 

elements funcionals. 
 
6. Els tancaments s'han de situar sempre més enllà del límit de la línia d'edificació, llevat 

que, per les seves característiques constructives, permetin la visibilitat al seu darrere des 
d'una alçada d'1 metre sobre el terreny. 

 
7. Màstils a una distància de la plataforma de la carretera compatible amb la normativa 

sobre seguretat. 
 
8. Qualsevol altre ús no previst en els paràgrafs anteriors que sigui compatible amb les 

determinacions de l’article 39 de la Llei de carreteres. 
 
Article 77. Obres de consolidació 
 
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar obres 
de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents. Només es poden autoritzar obres de 
conservació i manteniment, sempre que no impliquin reconstrucció o millora ni suposin un 
augment de volum de l'edificació existent, i sense que l’increment de valor que suposen es 
pugui tenir en compte a l’efecte expropiatori. 
 

CAPÍTOL V. Línia d’edificació 
 

Article 78. Delimitació general 
 
1. La línia d'edificació s'estableix a ambdós costats de la carretera. En la zona compresa 

entre la línia d’edificació i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d'obra de construcció, 
reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació i 
el manteniment de les construccions existents.  

 
2. La línia d'edificació s'ha de situar, mesurada horitzontalment a partir de l'aresta exterior 

de la calçada, a 50 metres en les variants que es construeixen amb l'objecte de suprimir 
les travesseres de població, i a 25 metres en la resta de carreteres. 

 
3. La línia d’edificació, llevat dels trams urbans o en sòls urbans consolidats confrontants 

amb terrenys d’orografia accidentada a l’altra banda de la carretera, no pot quedar 
situada en l’interior de la zona de servitud. 

 
4. A l’efecte de delimitació de la línia d'edificació, els ramals d'enllaços i les vies de gir 

d'interseccions que formin part d'alguna xarxa de carreteres tenen la mateixa 
consideració que la via de menor categoria d'entre les que es connectin i, en qualsevol 
cas, tenen com a mínim la consideració de carretera convencional.  

 
Article 79. Supòsits especials 
 
1. La línia d’edificació es pot reduir quan concorri alguna de les circumstàncies següents. 
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a) L'existència d'una orografia accidentada, en un o ambdós costats de la carretera, que 
comporti que les edificacions més enllà de la distància establerta legalment provoquin 
alteracions del terreny natural superiors a les que es donarien si se situés la línia 
d'edificació a una distància inferior. 
 

b) L'existència en un tram, prèviament delimitat per l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona, d'edificacions situades a una distància inferior a l'establerta per la llei, 
sempre que en aquest tram es pugui situar una línia paral·lela a l'eix de la carretera, 
separada a una distància inferior a l'establerta legalment, de forma que l'esmentada 
línia intercepti edificacions existents en més d'un 15% de la seva longitud. 

 
c) La necessitat d'ubicar al costat de la carretera, edificacions o instal·lacions 

volumètriques destinades a serveis vinculats a la infraestructura viària o de transport, 
a serveis de subministrament energètic, d'abastament d'aigua, de clavegueram o de 
telecomunicacions. 

 
d) En les ampliacions d'edificis i construccions volumètriques existents, sempre que 

l'actuació es faci només d'acord amb els criteris següents: 
 

 Mitjançant el perllongament de les línies de façana sensiblement paral·leles a la 
carretera, sense que la longitud resultant d'aquesta façana pugui superar com a 
màxim, el doble de la longitud que tenia abans del 20 d’octubre de 1993, data en 
què va entrar en vigor la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, actualment 
recollida en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de carreteres. 

 

 Mitjançant el perllongament pel costat oposat a la carretera de les línies de façana 
sensiblement perpendiculars a l'esmentada carretera, sense que la longitud 
resultant de les parts d'aquestes façanes situades a distància inferior a la prevista 
legalment, no superi com a màxim, el triple de la longitud que tenien abans del 20 
d’octubre de 1993, data en què va entrar en vigor la Llei 7/1993, de 30 de 
setembre, de carreteres, actualment recollida en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

 
En qualsevol cas, la línia d'edificació no es pot fixar a una distància inferior a l’establerta pel 
nucli consolidat. 
 
2. A l’efecte del que estableix l'apartat anterior, s'entén per l'expressió sensiblement 

paral·lela, aquelles situacions en què l'angle que formin les alineacions de la carretera i 
de la barrera lineal o de la línia de façana sigui inferior a vint graus centesimals. 

 
3. Els criteris assenyalats a l'apartat a) s'han de tenir en compte en els expedients de 

delimitació que abastin una o diverses xarxes funcionals d'una comarca de muntanya o 
d'una zona de muntanya, d'acord amb el que preveu la normativa reguladora de les 
zones de muntanya.  

 
4. L'aplicació dels supòsits previstos en els apartats b), c) i d), es pot fixar atenent les 

característiques de l'edificació o edificacions concretes, a les quals es refereix l'expedient 
de delimitació. 

 
5. Llevat del sòl urbà, l'establiment de la línia d'edificació, en els supòsits previstos en 

aquest article, s'ha de determinar per a zones concretament delimitades, prèvia 
tramitació de l’expedient corresponent de delimitació. 
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6. En els trams urbans o en sòls urbans consolidats confrontants amb terrenys d’orografia 
accidentada a l’altra banda de la carretera, quan la línia d’edificació se situï a l’interior de 
la zona de servitud, el límit exterior d’aquesta zona s’ha d’ajustar a la línia d’edificació. 

 
Article 80. Limitacions 
 
1. D'acord amb el règim d'ús i protecció previst, en cap cas la fixació d'una línia d'edificació 

inferior a la prevista pot comportar la possibilitat de permetre edificacions o construccions 
volumètriques en les zones de domini públic i de servitud de la carretera. 

 
2. La distància fixada per a la línia d'edificació ha de permetre garantir l'ordenació dels 

marges de la carretera, l'adequat nivell de control dels accessos i l'observació dels 
requisits necessaris en matèria de seguretat viària. 

 
3. Els supòsits especials de línia d'edificació, en cap cas poden afectar les disposicions 

establertes en les normes urbanístiques. 
 
Article 81. Procediment 
 
1. Poden sol·licitar la tramitació de l’expedient de delimitació de la línia d'edificació 

corresponent: 
 

a) Els ajuntaments per on transcorri la carretera. 
b) Els consells comarcals i les altres administracions afectades. 
c) Els particulars afectats en els supòsits previstos en l'article 79.1.c) i d). 

 
En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona pot incoar d'ofici l'expedient . 

 
2. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Diputació de Barcelona i s'ha d'acompanyar, com a 

mínim, d'una memòria i de la documentació gràfica justificativa. 
 
 En el cas de sol·licituds formulades per particulars o per consells comarcals i altres 

administracions afectades es requereix també l'informe previ favorable de l'ajuntament 
afectat. 

 
3. Un cop determinada la línia límit d'edificació, s’aprova inicialment el projecte de 

delimitació, el qual se sotmet al tràmit d'informació pública durant un termini de trenta 
dies, mitjançant un anunci en el BOPB i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, perquè els 
interessats puguin formular-hi al·legacions. 

 
4. Simultàniament a la informació pública, el projecte de delimitació s'ha de sotmetre a 

informe dels ajuntaments afectats, en el supòsit que aquests no s'hi hagin pronunciat 
prèviament, durant un termini de trenta dies; també s’ha de sotmetre a informe de la 
direcció general competent en matèria d'urbanisme i, si escau, dels departaments o 
organismes que puguin resultar afectats, d’acord amb les seves respectives 
competències. 

 
5. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagin emès els informes requerits, és 

d'aplicació el que preveu la legislació vigent aplicable de procediment administratiu. 
 
Article 82. Aprovació de l’expedient de delimitació 
 
1. La resolució definitiva de l'expedient de delimitació de la línia d'edificació, en el sentit 

d'aprovar o denegar la sol·licitud, ha de valorar les al·legacions formulades. 
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2. El termini per a resoldre i notificar el procediment d’establiment de la línia d’edificació de 
carreteres a una distància inferior a la regulada, amb caràcter general, és de sis mesos. 
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, la sol·licitud s’entén 
desestimada un cop transcorregut aquest termini. 

 
CAPÍTOL VI. Règim d’autoritzacions fora dels trams urbans 

 
Article 83. Autoritzacions administratives 
 
1. Correspon a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les carreteres 

de què és titular, l’atorgament d’autoritzacions per a fer obres o activitats en les zones de 
protecció de les carreteres a què es refereix aquest títol, així com per a modificar-ne l’ús 
o finalitat, sense perjudici d’altres competències concurrents. 

 
2. En els supòsits en què són preceptives les autoritzacions a què es refereix l’apartat 1 

d’aquest article, cal fer constar expressament en les llicències urbanístiques la necessitat 
d’obtenir aquesta autorització abans de l’inici de les obres. 

 
Article 84. Procediment per a l’atorgament d’autoritzacions 
 
L'atorgament de les autoritzacions esmentades en l’article anterior s'ha d'ajustar al 
procediment següent: 
 
a) La persona interessada ha d'adreçar la sol·licitud corresponent a la Diputació de 

Barcelona. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació, en qualsevol 
suport, que estableix l'article 86 per a cada supòsit en concret. 

 
b) Un cop examinada la documentació presentada i, si aquesta és incompleta, es requereix 

a la persona interessada perquè esmeni el defecte observat o aporti els documents 
preceptius, en el termini de deu dies, amb indicació que, si no ho fa, es considera que 
desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar i que consisteix en 
la declaració de la circumstància que ha ocorregut i les normes aplicables, sense 
perjudici de la possibilitat d’ampliar aquest termini fins a un màxim de cinc dies, a petició 
de l’interessat o a iniciativa de l’òrgan competent, en aquells casos en què la complexitat 
de la documentació a aportar així ho exigeixi. 

 
c) Un cop s’ha comprovat l'actuació sol·licitada sobre el terreny i s’han practicats, si escau, 

els tràmits complementaris que s'estimin convenients, s’adopta la resolució corresponent, 
en la qual s'han d'establir les condicions pertinents o, en el seu cas, els motius de la 
denegació. 

 
d) La sol·licitud s’ha de resoldre en el termini de quatre mesos a comptar des de la data de 

presentació de la petició, transcorreguts els quals sense que s’hagi resolt expressament 
s’entén desestimada. 

 
Article 85. Supòsits de denegació d'autorització per previsió d'obres 
 
La denegació d'autoritzacions per previsions futures de canvis en la carretera ha de 
fonamentar-se en estudis o projectes d'ampliació o modificació ja redactats i aprovats 
tècnicament o en les previsions dels plans regulats en aquesta ordenança que s'hagin 
concretat en un estudi aprovat. 
 
Article 86. Documentació a acompanyar a les sol·licituds d'autorització 
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1. Si la petició d'autorització té per objecte la realització d'obres o instal·lacions en la zona 
de domini públic per a l'establiment d'un servei públic essencial, s'ha d'adjuntar un 
projecte de les obres i instal·lacions a executar i els documents que n’acreditin la 
conformitat, si escau, amb el planejament urbanístic o les autoritzacions urbanístiques 
exigibles. En tot cas, s'ha de justificar l'interès públic de la necessitat d'ocupació del 
domini públic que se sol·licita. 

 
2. En els casos de sol·licitud d'autorització d'utilització de les zones de servitud o 

d'afectació, s'ha d'acompanyar la documentació necessària per a la correcta localització i 
definició de l'actuació que es vol fer. 

 
3. En els supòsits següents és necessari presentar un projecte signat per un tècnic 

competent i visat, si escau, pel col·legi professional corresponent: 
 

a) Construcció d'obres de pas o desguàs, murs de contenció i, en general, totes les 
actuacions que puguin incidir sobre la seguretat de la circulació viària, sobre algun 
servei existent, sobre el lliure curs de les aigües, tant superficials com subterrànies, o 
sobre les condicions mediambientals de l'entorn. El projecte ha d'estudiar les 
condicions estructurals de l'obra i la seva incidència sobre els aspectes esmentats. 

 
b) Restaurants, hotels i, en general, qualsevol instal·lació permanent confrontant amb 

una carretera convencional o una via de servei. El projecte ha de comprendre l'estudi 
del traçat dels accessos, aparcaments, senyalització, ferm, drenatge, enllumenat, 
ornamentació i altres elements inherents a la instal·lació. Aquests elements s'han de 
dissenyar de manera que no afectin ni a la seguretat viària ni a la qualitat paisatgística 
de l'entorn de la carretera. 

 
c) Urbanitzacions, instal·lacions industrials, esteses aèries, conduccions, xarxes 

d'abastament i sanejament, accessos, explanacions i, en general, qualsevol altre 
element d'urbanització. El projecte ha de recollir especialment l'ordenació de la zona 
compresa entre la línia d'edificació i la carretera, en els diferents aspectes i ha de 
tenir en compte les molèsties o perills que la instal·lació, o els elements que s'hi 
utilitzin, puguin produir a la circulació, així com els perjudicis a les característiques 
mediambientals de l'entorn de la carretera. 

 
4. Als efectes establerts a l’apartat 1 d’aquest article, els projectes han de constar, com a 

mínim, dels documents següents: 
 

a) Memòria explicativa de la solució adoptada. 
 
b) Plànols de situació i emplaçament amb indicació de la carretera i punts quilomètrics 

afectats. 
 
c) Plànol de planta, en què es defineixi el traçat de les instal·lacions i la implantació 

respecte a la carretera i l’aresta exterior de l’esplanació. 
 
d) Secció transversal de les instal·lacions amb la situació respecte a la carretera i, si es 

tractés d’una instal·lació soterrada, amb indicació de la fondària a la qual es pretén 
instal·lar. 

e) Perfil longitudinal on es defineixi la traça de la instal·lació, si escau. 
 
f) Secció tipus amb la definició dels diferents elements per fer l’obra i la instal·lació.  

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

5. Pel que fa als accessos, s'ha de presentar el projecte específic d'accessos previst a 
l’article 108 d’aquesta ordenança. 

 
6. Abans de sol·licitar l’autorització les persones interessades poden consultar a la 

Diputació de Barcelona la viabilitat de la construcció projectada, així com obtenir 
informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents 
imposen a les actuacions que volen  fer. 

 
 En aquells supòsits en què se sol·licita un informe previ, aquest té la validesa d’un any, 

sempre que no es modifiquin les condicions de la carretera per l’aprovació de l’estudi o 
projecte corresponent, per modificació o revisió dels plans regulats en aquesta 
ordenança o si es modifica el planejament urbanístic, circumstàncies que deixen sense 
efecte qualsevol tipus d’informe. 

 
Article 87. Condicions generals per a l'atorgament d'autoritzacions 
 
1. Les autoritzacions han d'imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 

oportunes per a l'explotació correcta de la carretera i per evitar-ne danys i perjudicis a la 
infraestructura, als elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la seguretat de 
la circulació viària i a les condicions mediambientals de l'entorn. 

 
2. Per a garantir l'execució correcta de l'obra, abans d’iniciar-la es pot exigir el dipòsit d'una 

garantia.  
 
 En el cas que es consideri necessari el dipòsit de la garantia, es requerirà al peticionari 

de l’autorització que la dipositi abans de la seva expedició. En el requeriment s’ha 
d’establir la quantia de la garantia, el termini per constituir-la i el moment a partir del qual 
es podrà alliberar. 

 
Un cop dipositada la garantia s’atorgarà l’autorització corresponent. 

 
Si no es diposita la garantia dins del termini establert al requeriment, es paralitzarà la 
tramitació de l’expedient, i serà d’aplicació el que disposen les normes sobre el 
procediment administratiu. 

 
Article 88. Condicions particulars per a cada tipus d’autorització 
 
En l'atorgament d'autoritzacions s'han de complir, en particular, les normes següents: 
 
a) Plantació i tala d'arbres i arbustos 
 
 Les plantacions d’arbres només es poden autoritzar en zones de servitud i afectació, 

sempre que no perjudiquin la visibilitat de la carretera ni la seguretat de la via. 
 
 La tala es pot autoritzar en zona servitud i afectació. Així mateix, es pot autoritzar en 

zona de domini públic quan els arbres perjudiquin la carretera, els seus elements 
funcionals o la seguretat de la circulació viària. 

 
b) Línies aèries 
 
 Les línies aèries de transport i distribució d'energia, comunicacions i d'altres es poden 

autoritzar en zona d’afectació i s’han de situar preferentment pel darrere de la línia 
d'edificació. Aquestes línies es poden autoritzar quan la distància dels suports a l'aresta 
exterior de la calçada sigui, com a mínim, vegada i mitja la seva alçada i els castellets 
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metàl·lics de línies elèctriques d'alta tensió se situïn sempre darrere de la línia 
d'edificació. En el cas de reposicions o afectacions de serveis existents, s'ha d'estudiar 
cada cas individualitzadament. 

 
 La distància mínima s'ha d'aplicar també en els casos d'encreuaments aeris, en els quals 

el gàlib és el que estableixi la normativa sectorial d’aplicació i la norma de traçat, amb un 
mínim de 7 metres, sense perjudici que es pugui fixar un altre diferent atenent a criteris 
de seguretat viària. 

 
c) Conduccions subterrànies 
 
 No s'autoritzen a la zona de domini públic, tret que, excepcionalment i amb la justificació 

deguda, així ho exigeixi la prestació d'un servei públic essencial o d'aquells que hagin 
estat declarats d'interès públic de conformitat amb el que disposa l’article 67. 

 
 En la zona de servitud es poden autoritzar les conduccions subterrànies que 

corresponguin a la prestació d'un servei públic o d'aquells que hagin estat declarats 
d'interès públic, sempre que se situïn al més lluny possible de la carretera. 

 
 Les conduccions d'interès privat només s'autoritzen a la zona d'afectació. 

Excepcionalment, i on no hi hagi una altra solució, es poden autoritzar en la zona de 
servitud, al més lluny possible de la carretera. 

 
 En el cas que es tracti de xarxes públiques de telecomunicacions, s’aplica la normativa 

específica. Aquestes instal·lacions en cap cas poden afectar la seguretat viària, 
perjudicar l'estructura de la carretera, els seus elements funcionals, ni fixar-se a les 
estructures o impedir una adequada explotació.  

 
d) Encreuaments subterranis 
 
 Les obres dels encreuaments subterranis s'han d'executar de forma que produeixin les 

mínimes pertorbacions a la circulació; han de deixar el paviment de la carretera en les 
condicions anteriors i han de tenir la resistència adequada. 

 
 La cota mínima de resguard entre la part superior de l'obra d'encreuament i la rasant de 

la carretera ha de ser com a mínim d’1 metre, sense perjudici que es fixi una altra 
superior.  

 
 No s'autoritzen encreuaments a cel obert en carreteres convencionals amb intensitat 

mitjana diària de circulació superior a 3.000 vehicles; l'encreuament s’ha de fer 
mitjançant una mina, un túnel o una perforació mecànica subterrània. 

 
 A la resta de carreteres i en travesseres de població es poden autoritzar encreuaments a 

cel obert amb la justificació deguda, sempre que no es posi en perill la seguretat viària i 
que es deixi un carril per a la circulació dels vehicles. 

 
 Per a fer encreuaments també es poden utilitzar, excepcionalment i amb la justificació 

deguda, les obres de pas o desguàs de la carretera sempre que se n'asseguri el 
manteniment adequat de les condicions funcionals i estructurals. 

 
e) Tanques 
 
 En la zona de servitud només es poden autoritzar tanques totalment diàfanes sobre 

piquets; es permet un muret de fonament de, com a màxim, 0,30 metres. 
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 La reconstrucció de tanques existents s'ha de fer d'acord amb les condicions que 
s'imposen a les de nova construcció, excepte que es tracti d’operacions de reparació i 
conservació. 

 
 On sigui necessari recular tanques per exigències derivades de la construcció de noves 

vies, duplicació de calçades, eixamplament de la plataforma o altres motius d'interès 
públic, es poden reposar en les mateixes condicions existents abans de la formulació del 
projecte d'obra. Quant a la seva estructura i distància a l'aresta exterior de l'esplanació, 
cal garantir en tot cas que el tancament se situa fora de la zona de domini públic i que no 
minven les condicions de visibilitat i seguretat de la circulació viària. 

 
f) Instal·lacions confrontants amb la carretera 
 
 A més de complir les condicions que, en cada cas, siguin exigibles segons les 

característiques de la instal·lació, les edificacions han de quedar sempre per darrere de 
la línia d'edificació. Davant d'aquesta línia no s'autoritzen més obres que les necessàries 
per a vials, illots o zones enjardinades. Els aparcaments són autoritzables fora de la zona 
de servitud. 

 
g) Instal·lacions industrials, agrícoles i ramaderes, i activitats extractives 
 
 A més de les condicions que en cada cas siguin exigibles, segons les característiques de 

l'explotació, es poden imposar condicions específiques per a evitar els perills que la 
instal·lació o els seus elements puguin produir a la circulació, així com per a evitar 
perjudicis a les característiques mediambientals de l'entorn de la carretera.  

 
h) Moviments de terres i explanacions 
 
 Es poden autoritzar en les zones de servitud i afectació, sempre que no siguin 

perjudicials per a la carretera o la seva explotació, per modificació del curs de les aigües, 
reducció de la visibilitat o qualsevol motiu similar. 

 
i) Passos elevats 
 
 Els estreps de l'estructura no poden ocupar la zona de domini públic, excepte amb 

l’autorització justificada de la Diputació de Barcelona, i han d’anar protegits amb 
dispositius de contenció de vehicles. En carreteres amb calçades separades es poden 
ubicar pilars en la mitjana sempre que l’amplada sigui suficient perquè no representi un 
perill per a la circulació, i han de tenir si escau un dispositiu de contenció de vehicles. 

 
 El gàlib mínim el fixa la Diputació de Barcelona i, en cap cas, pot ser inferior a l'establert 

per la normativa vigent en matèria de traçat. 
 
 Les característiques de l'estructura han de tenir en compte la possibilitat d'eixamplament 

o variació de la carretera en un futur. 
 
j) Passos inferiors 
 
 La Diputació de Barcelona ha de fixar la cota mínima de resguard entre la part superior 

de l'obra de pas i la rasant de la carretera. 
 
 Les característiques de l'estructura han de tenir en compte la possibilitat d'eixamplament 

o variació de la carretera en un futur. 
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k) Parades de vehicles de transport públic de viatgers 
 
 La implantació de noves parades de transport públic de viatgers exigeix l’adopció de les 

mesures necessàries que garanteixin tant la seguretat viària com la dels usuaris del 
transport. 

 
l) Elements en rotondes 
 
 Dins de l’illot central de les rotondes no es pot instal·lar cap element ornamental perillós 

per als usuaris de la carretera. Es considera perillós qualsevol element rígid que sigui un 
obstacle davant la sortida d’un vehicle de la via. 

 
m) Abocadors 
 
 No s'autoritzen en cap cas. 
 
n) Accessos  
 
 Les especificacions del procediment per a sol·licitar l’autorització d’accessos estan 

regulades a l’article 108 i següents d’aquesta ordenança. 
 
Article 89. Comunicacions prèvies 
 
1. Quan sigui necessari fer, de manera urgent i sense possibilitat de planificació, actuacions 

que no necessitin projecte tècnic sobre instal·lacions prèviament autoritzades, per a 
garantir el subministrament d’un servei públic essencial o per a garantir la seguretat 
viària, cal adreçar una comunicació prèvia, per escrit, al departament competent en 
matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona, en la qual s’ha d’indicar el motiu de 
la intervenció. En cas de màxima urgència, la comunicació prèvia es pot fer amb una 
trucada telefònica a l’Oficina de Seguretat de la Diputació de Barcelona o l’òrgan que la 
substitueixi, que n’ha de deixar constància mitjançant el butlletí corresponent. 

 
 Tota reparació a què fa referència aquest apartat es considera provisional. 
 
2. Un cop feta la intervenció, i dins del termini dels tres dies següents, els responsables del 

servei afectat han d’aportar un informe de les actuacions executades juntament amb la 
documentació descriptiva necessària. La resolució de l’expedient ha de confirmar 
l'execució correcta de la reparació, la qual deixa de ser provisional en aquest moment. 

 
3. Si la reparació no és conforme a la normativa sectorial de carreteres o pot afectar-ne 

l'explotació correcta, es requerirà al titular de les obres perquè: 
 

a) Esmeni les deficiències observades. 
b) Adapti les obres o la instal·lació a la normativa vigent, per a garantir la seguretat viària 

i eliminar qualsevol perill per als usuaris de la carretera. 
 
Article 90. Efectes de l’autorització 
 
1. Les autoritzacions s'atorguen a reserva de les altres llicències i autoritzacions 

necessàries, sense perjudici de tercers i preservant els drets preexistents sobre els 
terrenys o béns. No suposen en cap cas la cessió del domini públic i l’assumpció de cap 
responsabilitat per la Diputació de Barcelona respecte de la persona titular de 
l'autorització o de tercers. 
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2. La Diputació de Barcelona inspeccionarà les obres autoritzades conservant en tot 
moment les facultats de tutela i policia. El titular de l’autorització està obligat a informar 
de les incidències que es produeixin i a complir les instruccions que es dictin en l’exercici 
de les facultats esmentades. 

 
3. Les obres o instal·lacions autoritzades s'han d'iniciar i han de finalitzar dins dels terminis 

que determini l’autorització. 
 
4. En els casos que així s'especifiqui a l'autorització, no es poden iniciar les obres sense 

que la Diputació de Barcelona hagi donat la conformitat al seu replantejament. A aquest 
efecte, la persona interessada ha de comunicar a la Diputació de Barcelona, amb una 
antelació mínima de deu dies, la data que preveu per a aquesta operació. La Diputació 
de Barcelona ha d'estendre una acta de conformitat o, si és el cas, ha de fer constar els 
inconvenients que hi vegi, i s'ha de concedir el termini necessari per a l’esmena. L'acta 
de conformitat del replanteig implica el permís definitiu d'iniciació de les obres. 

 
5. Les obres autoritzades s'han d'executar d'acord amb la documentació presentada i amb 

les condicions que s'incorporin a l’autorització. 
 
6. En els casos que així s'especifiqui a l'autorització, les persones interessades han de 

comunicar a la Diputació de Barcelona, amb una antelació mínima de 10 dies, 
l'acabament de les obres, per reconèixer la seva execució. La Diputació de Barcelona ha 
d'aixecar acta de conformitat o, cas contrari, si troba inconvenients, els ha de fer constar i 
ha de concedir el termini necessari per corregir-los. L'acta de conformitat de les obres 
implica el permís del seu ús pel que fa a competències de carreteres.  

 
7. L’atorgament d’una autorització d’aprofitament especial de la zona de domini públic 

comporta el pagament de la taxa corresponent. L’Ordenança fiscal reguladora de les 
taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona estableix l’import de les taxes 
per a cada exercici. 

 
8. L'autorització té efectes mentre existeixi l'objecte determinant de l’atorgament i és 

transmissible si es notifica prèviament el canvi de titularitat a la Diputació de Barcelona. 
 
9. La persona titular de l'autorització és la responsable dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, derivats 
directament o indirecta de les actuacions. Així mateix, està obligada a reposar a càrrec 
seu els elements que es danyin per l’execució de les obres i a restituir-los en les 
condicions anteriors de seguretat, funcionalitat i aspecte. 

 
10. Si durant l’execució de l’obra o la instal·lació fos necessari introduir alguna variació en el 

projecte o documentació tècnica, s’ha de distingir si les modificacions són substancials o 
si es tracta de variacions de detall;  en cap cas aquestes variacions poden afectar l’ús o 
la destinació projectats. 

 
11. Si les modificacions són substancials, cal sol·licitar una nova autorització o la modificació 

de l’existent, amb els mateixos requisits que per a l’atorgament. 
 
12. Si es tracta de modificacions de detall, el titular de l’autorització ha de posar-ho en 

coneixement de l’òrgan que la va atorgar, amb una comunicació prèvia per escrit, i ha de 
declarar sota la seva responsabilitat que les variacions introduïdes s’adeqüen a 
l’ordenament jurídic, circumstància que ha d’acreditar mitjançant una certificació del 
tècnic director de les obres, acompanyada de la documentació necessària que justifiqui 
la  modificació per a comprovar-la. 
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 Abans de l’inici de l’execució de les obres es farà una inspecció conjunta per a validar les 

variacions proposades. 
 
Article 91. Convenis entre administracions titulars del domini públic 
 
1. Quan de l’execució de les obres prèviament autoritzades i executades per altres 

administracions públiques se’n derivi una modificació de l’estructura de la carretera o una 
doble afectació del domini públic adscrit a la mateixa, és preceptiva la formalització d’un 
conveni en què es regulin les obligacions i responsabilitats de cadascuna de les 
administracions. 

 
2. En tot cas, la Diputació de Barcelona ha d’establir els paràmetres de delimitació de la 

modificació de l’estructura de la carretera o bé de la doble afectació, la qual cosa ha de 
comunicar adequadament a l’altra o altres administracions.  

 
Article 92. Modificació, suspensió o resolució de l'autorització 
 
1. La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar, suspendre de manera 

temporal o resoldre l'autorització quan ho requereixin les necessitats del servei de la 
carretera, si resulta incompatible amb normes aprovades amb posterioritat, produeix 
danys al domini públic o, com a conseqüència del planejament de les carreteres, si així 
es requereix per a la seva ampliació, millora o desenvolupament, o quan l’execució de 
les obres autoritzades es paralitzi per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
2. L’exercici de les facultats per a modificar, suspendre o resoldre l’autorització descrita en 

l’apartat anterior requereixen, sigui quin sigui el títol que l’empari i encara que aquest 
sigui en concepte de precari, la incoació de l’expedient administratiu contradictori. 

 
3. El procediment s'inicia d'ofici i el tramita la Diputació de Barcelona. En qualsevol cas, 

abans de la proposta de resolució, s'ha de donar audiència a les persones afectades a fi i 
efecte que puguin formular les al·legacions que creguin pertinents. 

 
CAPÍTOL VII. Publicitat i rètols 

 
Article 93. Prohibició 
 
1. Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent metres 

mesurada des de l’aresta exterior de la calçada i que sigui visible des de la zona de 
domini públic de la carretera. Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització. 

 
2. La prohibició que estableix l’apartat anterior no és aplicable als casos següents: 
 

a) Als sòls urbans de carreteres amb una calçada única per a ambdós sentits de 
circulació. 

   
b) Als sòls urbans de carreteres amb calçades separades, en què la velocitat màxima 

permesa sigui inferior a vuitanta quilòmetres per hora. 
 
c) Als sòls urbans de carreteres amb calçades separades, en què la velocitat màxima 

permesa sigui igual o inferior a la velocitat màxima permesa pel codi de circulació dels 
municipis de Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, 
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Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. 

 
3. La prohibició afecta tots els elements de la instal·lació publicitària i comprèn: fixació de 

cartells, col·locació de suports i qualsevol altra manifestació de la citada activitat 
publicitària, dibuixos, pictogrames, anagrames, senyals lluminosos i acústics i, en 
general, qualsevol reclam per atreure l’atenció de l’usuari de la carretera. 

 
4. A l'efecte d’aquesta ordenança, s’entén per visible tota instal·lació publicitària que resulti 

llegible o comprensible des de la zona de domini públic de la carretera i, en qualsevol 
cas, els rètols la segona dimensió més gran dels quals sigui superior al 10% de la seva 
distància a l’aresta exterior de la calçada o aquells que, per les seves característiques o 
lluminositat, vistos des de qualsevol punt de la plataforma de la carretera, puguin 
enlluernar, confondre o distreure els usuaris o siguin incompatibles amb la seguretat de 
la circulació viària. 

 
Article 94. Publicitat 
 
1. A l’efecte d’aquesta ordenança s’entén per publicitat tota forma de comunicació 

realitzada per persona física o jurídica adreçada als usuaris de la carretera, amb la 
finalitat de promoure de forma directa o indirecta activitats o la contractació de béns o 
serveis. 

 
2. No es considera publicitat els rètols informatius ni els rètols o les instal·lacions similars 

indicatius d’establiments mercantils o industrials, sempre que se situïn en el mateix edifici 
o en la seva proximitat immediata i no incloguin cap tipus d’informació addicional. 

 
Article 95. Rètols informatius 
 
1. Els rètols informatius són aquells que informen d’un servei o indret de possible utilitat per 

als usuaris de la via. 
 
2. Són rètols informatius: 
 

a) Els senyals de servei 
b) Els que assenyalen indrets, centres o activitats d’atracció o interès turístic o cultural 
c) Els que es refereixen a activitats i obres que afecten les carreteres 
d) Els  que exigeix la normativa internacional 

 
3. Els senyals de servei es classifiquen en essencials i no essencials.  
 
 Són essencials els senyals que informen sobre l'existència de serveis d’assistència 

sanitària, àrees de descans i gasolineres, així com sobre l'existència d'hotels, 
restaurants, cafeteries, tallers de reparació i informació turística, sempre que se situïn en 
àrees o zones de servei amb presència de gasolineres. 

 
 La resta dels senyals de servei tenen el caràcter de no essencials i s'han d'emprar amb 

caràcter restrictiu, prèvia justificació de la seva rellevància i conveniència. 
 
 Amb caràcter general s'ha de procurar situar els senyals de servei de forma independent 

de la senyalització viària. 
 
4. Es poden senyalitzar els centres d’atracció que tinguin accés directe i immediat des de la 

carretera. 
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 Es considera que existeix accés directe i immediat quan la distància a recórrer des de la 
sortida de la carretera fins al centre senyalitzat no supera els 5 km i l'accés es fa sense 
travessar cap nucli de població senyalitzat a la carretera. 

 
5. La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels rètols 

informatius i dels seus elements funcionals s'han d'ajustar als criteris establerts per la 
Generalitat de Catalunya, d'acord amb la normativa general aplicable en la matèria. 

 
6. Sense perjudici de la normativa general aplicable en la matèria, els indicadors de 

senyalització de la circulació han de ser, almenys, en català.  
 
7. La toponímia  ha de ser en català, d’acord amb els criteris següents: 
 

a) La retolació a totes les vies titularitat de la Diputació de Barcelona ha de fer constar 
els topònims de Catalunya exclusivament en la seva forma oficial, amb l'única 
excepció del que disposa l’apartat c). 

 
b) Quan en la retolació de les vies s’indiqui la direcció cap a un lloc de fora de 

Catalunya, el topònim corresponent ha de figurar en català si té una forma tradicional 
en aquesta llengua, sense perjudici que pugui figurar també en altres llengües. 

 
c) Les prescripcions que estableix l’apartat anterior s’han d’aplicar també als rètols 

situats a la província de Barcelona que designin topònims aranesos. 
 
Article 96. Rètols indicatius d’establiments mercantils o industrials 
 
1. Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d’establiments mercantils o industrials tenen 

la consideració de rètols informatius quan reuneixen els requisits següents: 
 

a) Que se situïn en el mateix edifici o en la proximitat immediata. S'entén que un rètol o 
instal·lació indicativa està situat en la proximitat immediata d'un edifici mercantil o 
industrial sempre que estigui ubicat en la mateixa finca i a una distància màxima de 8 
m respecte de l'edificació, a una distància de l'aresta exterior de la calçada igual o 
superior al perímetre del cartell i sempre més enllà de la zona de servitud. 

 
b) Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, sense 

incloure cap informació addicional. S'entén per informació addicional tota forma de 
comunicació dirigida a promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns i 
serveis. 

 
2. En qualsevol cas, no es permeten els rètols indicatius incompatibles amb la seguretat de 

la circulació viària, sigui per les dimensions o perquè puguin enlluernar, confondre o 
distreure els usuaris de la carretera. 

 
Article 97. Rètols eventuals 
 
Amb caràcter excepcional, es consideren informatius, i se’n pot autoritzar la col·locació, els 
rètols de caràcter eventual instal·lats per a informar sobre activitats que es desenvolupen a 
la carretera mateixa o a l’entorn immediat, com ara proves esportives, empreses 
constructores o similars. Aquesta autorització comporta l'obligació de retirar el rètol un cop 
acabada l'activitat. 
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Article 98. Autoritzacions 
 
1. Les persones interessades poden col·locar els rètols informatius prèvia sol·licitud 

d’autorització a la Diputació de Barcelona, la qual l’atorga d'acord amb el procediment 
establert a l'article 83 i següents d'aquesta ordenança. La conservació i el manteniment 
són a càrrec de les persones interessades. 

 
2. Un cop transcorreguts quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud d'autorització, 

sense que l'òrgan competent hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entén 
desestimada quan el rètol se situa en les zones de servitud i d'afectació o dins la zona 
delimitada per la línia d'edificació. En la resta de supòsits, la sol·licitud s'entén estimada. 

 
3. L'autorització pot ser revocada sense dret a indemnització, amb l'audiència prèvia de les 

persones interessades, en cas de conservació deficient, finalització de l'activitat objecte 
de la informació, per raons de seguretat de la circulació viària o per perjudicar el servei 
que presta la carretera.  

 
 La resolució es notifica a l’interessat i ha de contenir les actuacions que s’han de dur a 

terme, el termini per a executar-les, el cost aproximat i l’advertència que, en cas de no 
complir amb l’obligació de retirar el rètol objecte de revocació, la Diputació de Barcelona 
el pot retirar anant a càrrec de l’obligat el pagament dels costos de l’operació, així com 
els danys i perjudicis. 

 
CAPÍTOL VIII. Accessos 

 
Article 99. Classificació 
 
Els accessos es classifiquen, segons l’ús i la intensitat de trànsit, tant si són directes com si 
resulten d'un vial de connexió, en les categories següents: 
 
a) Primera. Tenen aquesta categoria tots els accessos que generen més de 1.000 

vehicles/dia d'IMD; i en qualsevol cas els de les estacions de servei. 
 
b) Segona. Tenen aquesta categoria tots els accessos que generen entre 100 i 1.000 

vehicles/dia d'IMD; i en qualsevol cas les vies que connecten amb zones industrials, 
comercials, residencials i de serveis. 

 
c) Tercera. Vies o accessos amb IMD menor de 100 vehicles. 
 
Article 100. Limitacions dels accessos per raó de la carretera 
 
1. A les vies convencionals amb limitacions d'accessos, només poden connectar amb la 

carretera els accessos corresponents a la primera categoria definida a l'article 99 
d’aquesta ordenança. 

 
2. A les vies convencionals amb més d'un carril per sentit de circulació no s'admet cap tipus 

d'accés amb encreuaments a nivell. Els accessos de primera i segona categoria han 
d'estar dotats de vies de canvi de velocitat. 

 
3. A les vies convencionals amb un carril per sentit de circulació i d'IMD superior a 5.000 

vehicles, els accessos de primera i segona categoria no han de tenir encreuaments a 
nivell. Aquests accessos han d'estar dotats de carrils de desacceleració quan la velocitat 
de projecte de la carretera sigui major de 50 km/h, i de carril d'acceleració quan la 
velocitat de projecte de la carretera sigui major de 70 km/h.  
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 Els accessos de tercera categoria corresponents a aquestes carreteres poden donar lloc 
a encreuaments a nivell quan no sigui possible el canvi de sentit a menys de 1.500 m de 
l'accés. 

 
4. A les vies convencionals que no tenen més d'un carril per sentit de circulació i d'IMD 

compresa entre 2.000 i 5.000 vehicles, els accessos de primera categoria estan dotats 
de carrils de desacceleració quan la velocitat de projecte de la carretera és major de 50 
km/h i de carril d'acceleració quan la velocitat de projecte de la carretera és major de 70 
km/h. 
 

 Els accessos de segona categoria estan dotats de carrils de desacceleració quan la 
velocitat de projecte de la carretera és major de 70 km/h.  

 
5. A l’efecte de l’establert en aquest article i els següents, són vies convencionals les 

definides com a tals en l’article 5 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

 
Article 101: Limitacions per raó de la visibilitat 
 
1. Els accessos han de tenir una visibilitat de la carretera superior a la distància de parada 

corresponent al carril i sentit de circulació del marge on està situat l'accés. 
 
2. Quan estigui permès el gir a l'esquerra d'entrada o sortida a la carretera, la distància de 

visibilitat ha de ser més gran que la necessària per ultrapassar el carril contrari. 
 
3. La visibilitat a l'accés s'ha de mesurar a partir d'un punt situat a 3 metres del límit de la 

calçada i la velocitat a considerar ha de ser l'específica de recorregut. 
 
Article 102. Limitació per raó de distància respecte a altres accessos 
 
1. A les carreteres convencionals amb limitació d'accessos, la distància dels accessos 

autoritzables respecte d'altres accessos, ha de ser com a mínim de 1.200 metres. 
 
2. A la resta de vies convencionals, les distàncies mínimes dels accessos autoritzables de 

primera o segona categoria respecte a altres carreteres o accessos de similar categoria 
ha de ser de 200 metres. Als trams urbans que no tinguin la condició de travessera i en 
els trams interurbans en què la velocitat de recorregut sigui menor de 50 km/h aquesta 
distància pot reduir-se a 50 metres. 

 
3. La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a altres 

accessos d'igual o superior categoria ha de ser de 50 metres. 
 
4. No s'admet cap accés en els carrils de canvi de velocitat, ni tampoc 200 metres abans i 

després dels trams especials, com ara túnels, obres de pas de més de 100 metres de 
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc. 

 
5. Totes les distàncies a què fa referència el present article s'han de mesurar entre les dues 

seccions transversals, en què la via d'incorporació o de canvi de velocitat pel mateix 
sentit de circulació tingui una amplada d'1,50 metres, i respecte dels accessos situats a 
ambdós marges de la carretera. No obstant això, en els casos en què la carretera tingui 
un eix continu i, per tant, no es puguin fer girs a l’esquerra ni avançaments, les distàncies 
es mesuren de forma independent per a cada marge de la carretera. 
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Article 103. Limitació d'accessos 
 
La Diputació de Barcelona pot limitar els accessos a les carreteres i establir, amb caràcter 
obligatori, els punts on s'han de construir aquests accessos. 
 
Article 104. Reordenació d'accessos 
 
1. La Diputació de Barcelona pot ordenar els accessos o reordenar els existents, per tal de 

millorar l’explotació de la carretera i la seguretat viària, mitjançant l’aprovació del projecte 
corresponent, el qual produeix, si escau, els efectes que estableixen els articles 37 i 38 
d’aquesta ordenança. 

2. El projecte, quan el seu contingut ho faci necessari, s'ha de sotmetre a informació pública 
perquè els interessats, durant un termini de trenta dies, puguin presentar al·legacions. 

 
3. Quan el projecte, pel seu contingut, no requereixi informació pública s'ha de sotmetre a 

consulta prèvia de l'ajuntament. 
 
Article 105. Iniciativa particular 
 
1. L'establiment d'un nou accés d'iniciativa particular, la reordenació dels accessos 

existents o la modificació de l'ús, requereixen autorització de la Diputació de Barcelona. 
 
2. L'autorització d'accessos no suposa exclusivitat en l'ús del domini públic. La Diputació de 

Barcelona pot limitar i condicionar l'ús de l'accés. En l'autorització s'ha de definir la zona 
de domini públic, les condicions de manteniment i, si escau, establir el cànon 
corresponent. 

 
3. No s’autoritzen nous accessos a la carretera si s’hi pot accedir als terrenys, edificis o 

instal·lacions des d’algun altre vial. 
 
Article 106. Contingut dels projectes 
 
1. Els projectes d'accessos i calçades laterals els han de subscriure enginyers de camins, 

canals i ports o enginyers tècnics d'obres públiques, d'acord amb les seves respectives 
competències; si escau, els ha de visar el corresponent col·legi professional, sense 
perjudici de les facultats d'altres professionals per a l'execució de les obres excloses 
d'aquesta ordenança.  

 
2. Als projectes esmentats al paràgraf anterior han de constar com a mínim els documents 

següents: 
 

a) Memòria justificativa de la solució adoptada, en especial de l'acompliment de les 
prescripcions d'aquesta ordenança, en relació amb l'ús de l'accés. Ha d'incloure 
l'estudi de la previsió de trànsit quan pugui superar 100 vehicles/dia i de la 
repercussió sobre la xarxa viària quan aquesta previsió superi en hora punta 400 
vehicles/hora. 

 
b) Plànols, que han de definir almenys els elements següents: 

 

 Característiques de la carretera com a mínim 200 m abans i després de l'accés: 
planta, alçat, secció, visibilitat disponible des de la carretera i des dels accessos, 
senyalització horitzontal i vertical i altres accessos si existeixen. 

 Plànol parcel·lari de la zona ocupada per l'accés. Qualificació del sòl i usos 
autoritzats. 
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 Traçat, senyalització, afermat, drenatge i il·luminació de l'accés i de la zona de 
circulació, si escau. 

 Situació de les zones d'estacionament i dels edificis i instal·lacions, si escau. 

 Definició específica de la zona de domini públic ocupada i de les obres que 
l'afecten. 

 
c) Plec de condicions dels materials a utilitzar i de l'execució de les unitats d'obra. 
 
d) Pressupost 
 
e) Estudi de seguretat i salut 

 
Article 107. Obres en zona de domini públic 
 
1. Els projectes han de definir la zona de domini públic ocupada i les obres que l’afectin o 

modifiquin. 
 
2. En el cas que les obres puguin afectar l’estructura de la carretera, el titular de la via pot 

optar per l’execució directa de la part de les obres que afecten l’estructura de la 
carretera, a càrrec del peticionari. 

 
 Igualment, en el cas que les condicions de manteniment puguin afectar les de la 

carretera, l’organisme titular de la via pot assumir el manteniment d’aquests elements a 
càrrec del beneficiari. 

 
Article 108. Autoritzacions 
 
1. L'autorització per a la construcció de nous accessos o per al canvi d’ús o condicionament 

dels ja existents, inclosos els situats en trams urbans, correspon a la Diputació de 
Barcelona. L’autorització s’atorga quan els accessos compleixen l’establert en aquesta 
ordenança i sempre que queda garantit el manteniment de les característiques funcionals 
de la via i s’ofereixen condicions de seguretat als usuaris. A aquests efectes, i d’acord 
amb el que disposa l’article 87 d'aquesta ordenança, les autoritzacions poden imposar 
l’obligació de pavimentar els accessos per evitar arrossegaments de terres a la calçada. 

 
2. La Diputació de Barcelona pot modificar d’ofici les autoritzacions de l’apartat anterior que 

incloguin la possibilitat de girs a l’esquerra, quan es produeixi un increment de la IMD de 
la carretera o quan, per les obres que s’hi facin, sigui possible fer el canvi de sentit en un 
altre punt de la via amb més condicions de seguretat per als usuaris. 

 
3. El procediment d’atorgament de les autoritzacions d'accessos es regeix, en general, per 

l'article 83 i següents, i en particular pel que s'especifica a continuació. 
 

 Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
 

a) Acreditació de la personalitat de la persona sol·licitant. 
b) Declaració acreditativa de la disponibilitat dels terrenys a ocupar. 
c) Projecte de les obres d'acord amb els articles 106 i 107 d’aquesta ordenança. 
d) Justificació de la conformitat de la solució adoptada en el projecte amb el planejament 

urbanístic 
 
4. En tots els casos és preceptiva la consulta prèvia a l'ajuntament afectat abans 

d’autoritzar, si bé l'interessat pot aportar, en el període de tramitació de l'expedient, 
l'informe favorable de l'ajuntament. 
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5. En el cas que l’obra consisteixi exclusivament en la pavimentació d’un accés existent, 

només és necessari presentar una memòria descriptiva del tipus de paviment que es 
pretén utilitzar. 

 
6. Un cop transcorreguts quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud d'autorització, 

sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre 
desestimada. 

 
Article 109. Execució de les obres 
 
1. Amb anterioritat a l'inici de les obres, la persona interessada ha de comunicar el 

nomenament del tècnic competent i ha de presentar assumeix de direcció d'obra, visat, si 
escau, pel col·legi professional corresponent, i procedir al replanteig. No es poden iniciar 
les obres sense que la Diputació de Barcelona doni la conformitat al seu replanteig. A 
aquest efecte la persona interessada ha de procedir de conformitat amb l’article 90. 

 
2. Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació presentada i amb 

les condicions que s’incorporin a l’autorització. 
 
3. La persona autoritzada, en el termini fixat per l’autorització, que no pot ser inferior a 10 

dies, ha de comunicar a la Diputació de Barcelona l’acabament de les obres, a l’efecte de 
reconèixer l’execució mitjançant el corresponent certificat de la direcció tècnica 
d’aquestes. 

 
 La Diputació de Barcelona ha d’aixecar acta de conformitat o, en cas contrari, si troba 

inconvenients, els ha de fer constar i ha de concedir el termini necessari per corregir-los. 
L’acta de conformitat de les obres implica el permís de l’ús pel que fa a les competències 
de carreteres. 

 
Article 110. Procediment abreujat 
 
Per als accessos de tercera categoria no cal presentar el projecte corresponent, si bé han 
de complir les condicions i les limitacions establertes en l’article 100 d'aquesta ordenança. 
 
Article 111. Informes previs 
 
1. Qualsevol persona pot sol·licitar un informe previ sobre la idoneïtat i les condicions per a 

la construcció d'un accés en una carretera. 
 
 Els informes tenen una validesa d'un any sempre que no es modifiquin les condicions de 

la carretera per l'aprovació de l’estudi o projecte corresponent, o per modificació o revisió 
dels plans regulats en aquesta ordenança, o si es modifica el planejament urbanístic, 
circumstàncies que deixen sense efecte qualsevol tipus d'informe. 

 
2. Les sol·licituds d'informe han d'adjuntar la documentació següent. 
 

a) Plànol d'emplaçament a escala 1:5.000. 
b) Plànol parcel·lari de la zona i cèdula de qualificació urbanística. 
c) Planta sobre topografia recent a escala 1:1.000, amb la disposició prevista de l'accés i 

les característiques de la carretera (200 metres abans i després de l'accés), referides 
a elements fixos del terreny o de la carretera, de manera que s’identifiqui. 
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CAPÍTOL IX. Estacions de servei 
 
Article 112. Concepte 
 
Són estacions de servei, a l’efecte d’aquesta ordenança, tant les instal·lacions definides 
amb aquest nom a la normativa vigent ordenadora del sector petrolier, com les unitats de 
subministrament. 
 
Article 113. Explotació 
 
1. Les estacions de servei incloses en els projectes de nova construcció, poden ser 

explotades per qualsevol dels sistemes establerts per la normativa vigent en matèria de 
contractació administrativa. 

 
2. La Diputació de Barcelona pot autoritzar estacions de servei, no incloses en els 

projectes, d’acord amb les condicions i el procediment especificats en els articles 
següents. 

 
Article 114. Accessibilitat 
 
Els accessos a una estació de servei han de tenir les característiques dels accessos a 
instal·lacions de servei definides a la Capítol VIII del Títol Quart d’aquesta ordenança. 
 
Article 115. Instal·lacions i serveis 
 
Les estacions de servei han d’estar dotades de serveis sanitaris d’ús públic i gratuït, i telèfon 
d’ús públic. Poden incloure taller de reparacions i altres similars que tinguin relació directa 
amb la carretera, però resten expressament prohibides les activitats d’espectacles i 
diversions. 
 
Article 116. Característiques tècniques 
 
1. Les estacions de servei han d’estar separades de la carretera i deixar lliure el domini 

públic, llevat que sigui necessari per als accessos. 
 
2. Els aparells subministradors, els dipòsits de combustible i les marquesines s’han de 

situar fora de la zona de servitud. La resta d’instal·lacions s’han de situar fora de la línia 
d’edificació. 

 
3. La geometria de la instal·lació ha de ser suficient per a permetre la circulació sense 

maniobra de qualsevol tipus de vehicle autoritzat. 
 
4. Les estacions de servei en carreteres que tinguin autoritzat el gir a l’esquerra des de la 

carretera, amb una IMD inferior a 10.000 vehicles, han de disposar d’aparells 
subministradors per a vehicles pesants situats, com a mínim, a 18 metres de l’eix que 
separa els dos sentits de la circulació de la carretera. 

 
Article 117. Obres en zona de domini públic 
 
Els projectes constructius d'estacions de servei, han de definir específicament les obres que 
afectin o modifiquin el domini públic. Aquestes estan subjectes a la regulació i el 
procediment establerts al Títol Quart d'aquesta ordenança. 
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Les autoritzacions han de determinar expressament la zona ocupada del domini públic i les 
obligacions de manteniment que té la persona titular de l'autorització. 
 
Article 118. Procediment de les autoritzacions 
 
1. L'autorització per a la instal·lació d'estacions de servei, que no estiguin incloses en els 

projectes de nova construcció i estiguin situades fora dels trams urbans de les 
carreteres, correspon a la Diputació de Barcelona i es regeix pel procediment que 
estableix amb caràcter general la Capítol VI del Títol Quart d'aquesta ordenança, amb les 
particularitats que estableix aquest article. 

 
2. El termini màxim per a notificar la resolució definitiva de les autoritzacions regulades en 

aquesta secció és de quatre mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. 
 
 Un cop transcorreguts quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud d’autorització, 

sense que l’òrgan competent hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s’entén 
desestimada. 

 
3. La sol·licitud d’autorització ha d’anar acompanyada de la documentació següent: 
 

a) Acreditació de la personalitat de la persona interessada. 
 
b) Declaració acreditativa de la disponibilitat dels terrenys que ocupa la instal·lació i els 

accessos. 
 
c) Projecte constructiu, subscrit per un tècnic competent i visat, si escau, pel col·legi 

professional corresponent, d’acord amb l’article 119 d’aquesta ordenança 
 
 Quan en el transcurs del procediment o amb motiu del condicionat de l’autorització es 

produeixin modificacions del projecte original, l’Administració pot exigir un text refós 
del projecte que reculli aquestes modificacions, el qual ha de servir de base per a 
l’autorització de les obres. 

 
4. L’autorització ha de definir la zona de domini públic ocupada, el compromís de 

manteniment i el cànon d’ocupació, si escau. També ha de fer referència a l’obligació 
que estableix l’article 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 

 
5. Amb anterioritat a l’inici de les obres, la persona autoritzada ha de comunicar el 

nomenament del tècnic competent i ha de presentar el formulari en què el tècnic fa 
constar que assumeix de direcció d'obra, visat, si escau, pel col·legi professional 
corresponent, i el replantejament. A aquests efectes, la persona autoritzada ha de 
procedir de conformitat amb l’article 89. 

 
6. La persona autoritzada, en el termini fixat per l’autorització, que no pot ser inferior a 10 

dies, ha de comunicar a la Diputació de Barcelona l’acabament de les obres, a l’efecte 
del seu reconeixement, mitjançant certificat de la direcció tècnica de l’obra i, si escau, ha 
de presentar el document descriptiu de les obres executades a la zona de domini públic. 

 
 La Diputació de Barcelona ha d’aixecar acta de conformitat o, en cas contrari, si troba 

inconvenients, els ha de fer constar i ha de concedir el termini necessari per a corregir-
los. L’acta de conformitat de les obres implica el permís d’ús pel que fa a les 
competències de carreteres. 
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Article 119. Contingut dels projectes 
 

El projecte constructiu, que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització, ha de contenir, com 
a mínim, els elements següents. 
 
a) Característiques de la carretera 200 metres abans i després de l'estació de servei: 

planta, alçat, secció, visibilitat disponible des dels accessos, senyalització horitzontal i 
vertical, i altres accessos. 

 
b) Plànol parcel·lari de la zona ocupada per l'estació de servei i els seus accessos. 
 Qualificació del sòl i usos admesos pel planejament urbanístic. 
 
c) Traçat, senyalització, afermat, drenatge i il·luminació dels accessos i de la zona de 

circulació. Estudi de trànsit en el tram afectat pels accessos. 
 
d) Situació dels aparells subministradors, dipòsits, marquesines i resta d'instal·lacions. 
 
e) Definició específica de la zona de domini públic ocupada i de les obres que l'afectin. 
 
Article 120. Estacions de servei als trams urbans 
 
Als trams urbans, quan la instal·lació d'una estació de servei suposa l'obertura d'accessos a 
la carretera, és preceptiu que la Diputació de Barcelona autoritzi els esmentats accessos, de 
conformitat amb la regulació establerta a la Capítol VIII del Títol Quart d’aquesta ordenança. 
 
Es pot prescindir de les vies de canvi de velocitat si la velocitat màxima de circulació 
permesa és inferior o igual a 50 km/hora. Les estacions de servei, llevat de la zona 
d'accessos, han de mantenir l'amplada de la vorera i, a més, s'ha de separar d'aquesta un 
mínim d'1 metre. 
 

Article 121. Informes previs 
 

1. Qualsevol persona pot sol·licitar un informe previ sobre la idoneïtat i les condicions per a 
la instal·lació d'una estació de servei en una carretera. A la sol·licitud hi ha d'adjuntar la 
documentació següent: 

 

a) Plànol d'emplaçament a escala 1:5.000. 
b) Parcel·lari de la zona i cèdula de qualificació urbanística. 
c) Planta sobre topografia recent a escala 1:1.000, amb la disposició prevista de 

l'estació de servei i els seus accessos, i les característiques de la carretera (200 
metres abans i després dels esmentats accessos), referides a elements fixos del 
terreny o de la carretera, de manera que en sigui possible la identificació. 

 

2. Els informes tenen una validesa d'un any sempre que no es modifiquin les condicions de 
la carretera per l'aprovació de l’estudi o projecte corresponent, o per modificació o revisió 
dels plans regulats en aquesta ordenança, o si es modifica el planejament urbanístic, 
circumstàncies que deixen sense efecte qualsevol tipus d'informe. 

 

CAPÍTOL X. Delimitació del dret de propietat per a la preservació del domini públic 
viari 

 

Article 122. Règim general 
 

Les limitacions d'usos i activitats imposades per aquesta ordenança a la propietat o titularitat 
de drets sobre immobles configuren el contingut ordinari del dret de propietat i no donen lloc 
a indemnització. 
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Article 123. Afectacions singulars 
 
1. L'ocupació temporal per la Diputació de Barcelona de la zona de servitud i de la zona 

d'afectació, i els danys i perjudicis que, si escau, es puguin produir són indemnitzables 
en els termes que determina la legislació general aplicable i concretament els apartats 
següents. 

 
2. La Diputació de Barcelona, així com les persones o entitats que s’hagin subrogat en els 

seus drets, només poden ocupar, amb caràcter temporal, els terrenys de propietat del 
particular en els casos següents: 

 
a) Per a portar a terme estudis o practicar operacions facultatives de curta durada, per 

recollir dades per a la formació d’un projecte o per al replantejament d’una obra. 
 
b) Per a establir estacions i camins provisionals, tallers, magatzems, dipòsits de 

materials i qualssevol altres més que requereixin les obres prèviament declarades 
d’utilitat pública, tant pel que fa a la construcció com a la reparació o la conservació 
ordinàries. 

 
c) Per a l’extracció de materials de tota mena necessaris per executar les obres 

esmentades, que estiguin disseminats a la propietat o hagin de ser objecte d’una 
explotació formalment organitzada. 

 
d) Els previstos en l’article 69 d’aquesta ordenança. 

 
Article 124. Conservació de construccions i d’elements confrontants amb la carretera 
 
1. Els propietaris de terrenys, construccions i qualssevol altres béns afectats per les 

determinacions d'aquesta ordenança han de mantenir-los en les condicions de seguretat, 
salubritat i ornament públic exigibles, d'acord amb la legislació urbanística. La Diputació 
de Barcelona pot posar en coneixement de la corporació local corresponent 
l'incompliment d'aquesta obligació, a l’efecte del que estableix la legislació urbanística. 

 
2. En el supòsit que la Diputació de Barcelona tingui coneixement que una construcció, pel 

seu estat ruïnós, pot ocasionar danys a la carretera o ésser motiu de perill per a la 
circulació, el personal adscrit a l’òrgan competent en matèria de carreteres de la 
Diputació de Barcelona que tingui atribuïdes les funcions d’inspecció i vigilància ha 
d’aixecar una acta d’inspecció que descrigui l’estat ruïnós i justifiqui el perill per a la 
seguretat de la circulació, la qual s’ha de comunicar a l’ajuntament corresponent perquè 
incoï, si escau, l'expedient corresponent de declaració de ruïna o d'acord de demolició, 
en el supòsit que la ruïna sigui imminent, d'acord amb la normativa vigent. 

 
3. En el supòsit que un element confrontant amb la carretera comporti un estat de 

deteriorament molt greu i produeixi una situació de perill imminent per als usuaris de la 
carretera, la Diputació de Barcelona pot executar d'ofici, d'una manera immediata, a 
càrrec del propietari dels elements, les actuacions necessàries per a mantenir la 
seguretat de la carretera. 

 
 En aquest supòsit, s’ha de ponderar el deteriorament molt greu dels elements, el perill 

imminent que pot afectar la seguretat dels usuaris de la carretera i la proporcionalitat de 
les mesures materials que calgui adoptar. 

 
4. La llicència per l'enderrocament de construccions que puguin afectar la carretera, 

necessita l'informe previ del titular de la via i ha de determinar l'obligatorietat de col·locar 
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tanques de protecció. Abans de la demolició de la construcció  s'ha de donar 
coneixement a la Diputació de Barcelona de l'inici dels treballs. 
Així mateix, abans d’enderrocar la construcció, especialment si és ruïnosa, s'ha 
d’apuntalar per a mantenir la seguretat de la carretera i dels usuaris de la via. La 
despesa corresponent va a càrrec del propietari de la construcció que s'ha d'enderrocar. 

 

CAPÍTOL XI. Mesures relatives a la funcionalitat de la via 
 
Article 125. Ús general 
 

1. Tothom té dret a transitar per les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, 
conforme al seu destí i d’acord amb les lleis, normes i senyals de trànsit i circulació. 

 
2. No obstant l’establert al paràgraf anterior, la Diputació de Barcelona pot establir les 

restriccions degudes, temporals o permanents, a la circulació per a garantir l’interès 
general i la seguretat viària. 

 

3. De conformitat amb l’establert en la normativa sobre trànsit i seguretat viària, el trànsit 
per les carreteres és a risc i perill de qui les utilitzi i sota la seva responsabilitat. 

 
Article 126. Mesures de funcionalitat de la via 

 

1. Les mesures de funcionalitat de la via són les següents: 
 

a) Establir limitacions a la circulació o restriccions en l'ús general de la xarxa per 
assegurar la funcionalitat correcta de la via, tant pel que fa a la seguretat de la 
infraestructura com a la seguretat dels usuaris o a la fluïdesa de la circulació, així com 
per gestionar adequadament la xarxa viària i executar obres de construcció i 
explotació. 

 

b) Autoritzar o informar si escau, d'acord amb les seves competències, usos singulars o 
excepcionals de la xarxa viària, diferents dels propis per als quals s'ha concebut, per 
a facilitar les necessitats productives o socioculturals.  

 
2. Quan els esmentats usos singulars o excepcionals siguin incompatibles amb la seguretat 

de la infraestructura, la seguretat dels usuaris o la fluïdesa de la circulació, les 
autoritzacions o informes han d'establir les limitacions corresponents a la circulació o 
restriccions en l'ús general de la xarxa. 

 

3. Es pot exigir la constitució d’una garantia per respondre dels danys i perjudicis que es 
poden ocasionar amb motiu dels usos esmentats. 

 
4. S'ha de donar trasllat de les autoritzacions i informes que s'emetin a l'organisme 

competent en matèria de trànsit. 
 

Article 127. Autoritzacions de la Diputació de Barcelona 
 
Totes les autoritzacions d’aquesta secció que hagi d’expedir la Diputació de Barcelona es 
tramiten pel procediment establert a la Capítol VI d’aquest Títol, amb les especificacions 
regulades en els articles següents. 
 
Article 128. Actuacions encaminades a millorar l'ús de les carreteres 
 
1. La Diputació de Barcelona pot imposar, en l'àmbit de les seves competències, si les 

condicions meteorològiques, la situació, les exigències tècniques de seguretat de la 
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infraestructura viària o de la seguretat dels usuaris ho exigeixen, limitacions temporals o 
permanents a la circulació en determinats trams o parts d'una carretera. 

 
 Es poden establir, amb l'informe previ dels òrgans administratius directament afectats en 

funció de les seves competències, limitacions a la circulació de diferents tipus de 
vehicles segons la naturalesa i les característiques de les carreteres. 

 
2. La Diputació de Barcelona, per millorar l'ús de les carreteres, pot establir altres mesures 

d'ordenació com ara: limitacions de velocitat, carrils reservats, sentit únic de circulació, 
prohibicions de gir, prioritat en interseccions, prohibicions de parada o estacionament i, 
en general, qualsevol mesura aplicable en matèria de circulació que tingui caràcter 
permanent o provisional. L'establiment d'aquestes mesures en trams urbans s'ha de fer 
d'acord amb els articles 140 i següents d’aquesta ordenança i, en qualsevol cas, 
l'establiment de bandes d'estacionament o qualsevol mesura que canviï l'àmbit de la 
calçada en trams urbans requereix el previ acord entre l'ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. 

 
3. Les limitacions que determina aquest article s'han d’indicar, en tot cas, amb la 

senyalització corresponent i si cal amb les mesures addicionals necessàries. 
 
4. Els municipis no poden establir prohibicions o limitacions de circulació de vehicles en els 

trams de carretera de titularitat de la Diputació de Barcelona, que discorrin pel seu terme 
municipal, sense l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona. 

 
 Així mateix, han de garantir la continuïtat i connexió de les diferents vies que formen part 

de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 

Article 129. Restriccions de trànsit per obres 
 
1. La Diputació de Barcelona és competent per autoritzar restriccions de trànsit amb motiu 

d'obres que suposen limitacions temporals per talls d'un o més carrils de circulació o, fins 
i tot, de tota la carretera. 

 

2. Les autoritzacions de restriccions de trànsit per obres fixes que impliquin ocupacions de 
la calçada en travesseres s'han de notificar a les entitats locals corresponents dels 
termes municipals on s'ocupa la calçada. 

 
3. Les autoritzacions de restriccions de trànsit per obres, que impliquin el tall total de la 

calçada, s'han de notificar a les entitats locals corresponents dels termes municipals on 
es fan els talls. 

 

4. Les autoritzacions de restriccions de trànsit per obres, que suposin el tancament total de 
la carretera o que puguin provocar importants col·lapses de trànsit, s'han d'anunciar 
específicament en mitjans de comunicació d'àmplia difusió. 

 
5. Les autoritzacions de restriccions de trànsit, motivades per obres fixes, que suposin 

limitacions temporals per talls d'un o més carrils de circulació, s'han de comunicar al 
Servei Català de Trànsit. Quan aquestes restriccions suposin el tancament total de la 
carretera o bé puguin provocar importants col·lapses de trànsit, s'ha de demanar un 
informe previ al Servei Català de Trànsit. 

 

Article 130. Transports especials 
 
1. Les autoritzacions que correspongui atorgar, d'acord amb la legislació específica de 

trànsit, als vehicles que per les seves característiques tècniques o per la càrrega que 
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transporten superin les mesures i dimensions màximes establertes, requereixen un 
informe vinculant previ de la Diputació de Barcelona. 

 
 Aquests informes vinculants es poden referir a un viatge en concret o bé a diversos 

viatges durant un termini. A més, en aquest darrer cas, es poden referir a un itinerari 
concret o a un conjunt de carreteres. 

 
2. La Diputació de Barcelona pot emetre informes genèrics que regulin la circulació de 

transports especials quan concorrin circumstàncies que justifiquin un tractament global 
d'aquests transports. 

 
3. En cas que l'itinerari sol·licitat no sigui adequat, l'informe pot proposar un itinerari 

alternatiu. 
 
Article 131. Proves esportives 
 
1. Per fer proves esportives a les vies de titularitat de la Diputació de Barcelona, s’ha de 

sol·licitar prèviament una autorització que ha d’expedir el Servei Català de Trànsit, 
d'acord amb la legislació específica de trànsit, amb l’informe previ vinculant de la 
Diputació de Barcelona.  

 
2. Els rètols informatius indicatius de la prova esportiva tenen únicament caràcter eventual i 

el promotor de la prova els ha de retirar quan s'hagi acabat. 
 
 En qualsevol cas, aquests rètols no es poden col·locar en els suports de la senyalització 

viària. 
 
3. La persona sol·licitant o l’organisme que demana l’informe ha de presentar, amb una 

antelació mínima de 15 dies a la data de la prova, un estudi detallat de l'horari de les 
diferents fases de la prova, en relació amb els diferents trams de carretera afectats, la 
senyalització provisional necessària per minimitzar els efectes sobre els usuaris de la 
carretera i sempre ha d'indicar l'horari dels talls de carretera que necessita. 

 
4. La persona sol·licitant ha d'aportar un estudi amb les mesures necessàries per fer 

efectius els talls de carretera i per reduir les molèsties i garantir la seguretat de la resta 
dels  usuaris de la xarxa viària. 

 
Article 132. Altres usos singulars 
 
1. Les autoritzacions d'altres usos excepcionals de la carretera que no siguin assumides 

pels òrgans competents en matèria de trànsit, s'han d'atorgar per la Diputació de 
Barcelona i han d'expressar les condicions que siguin adients i en especial les mesures 
de protecció. 

 
2. La persona sol·licitant ha de presentar, amb una antelació mínima de 15 dies a la data 

de l’activitat que es pretengui dur a terme, un estudi detallat de l'horari de les diferents 
activitats, els diferents trams de carretera afectats, la senyalització provisional necessària 
per a minimitzar els efectes sobre els usuaris de la carretera i sempre ha d'indicar l'horari 
dels talls de carretera que necessita. 

 
3. Llevat que es pugui habilitar un itinerari alternatiu a la carretera, les autoritzacions 

referents a fires, actes de festes majors i altres usos singulars similars determinaran de 
manera específica que les activitats han de tenir lloc, preferentment fora de les zones de 
domini públic i de servitud. Les zones on es desenvolupen aquestes activitats s'han de 
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delimitar, pels promotors o organitzadors, amb les mesures de protecció adients per a 
evitar que corrin perill, tant els assistents a la celebració dels actes com els usuaris de la 
carretera. 

 

Article 133. Garanties i estudi d'incidència sobre el sistema viari 
 
1. En els casos d'usos singulars d'una via que impliquin perillositat o increment d'intensitat, 

el sol·licitant de l'autorització o, si escau, l'organisme que demana l'informe, ha de 
presentar un estudi detallat de la incidència sobre el sistema viari, en el qual s'ha de 
justificar que l'ús especial de la carretera no hi ocasiona danys, que la seguretat de la 
circulació queda garantida i que es prenen les mesures necessàries per reduir al màxim 
els possibles perjudicis a la resta dels usuaris de la carretera. 

 

2. L'autorització administrativa corresponent ha de preveure les condicions que s'han de 
complir per pal·liar l’impacte. 

 
3. L'obtenció d'aquesta autorització especial està subjecta, entre d'altres requisits, a 

l'obligació de constituir una garantia per l'import dels danys possibles.  
 

4. Un cop transcorreguts quatre mesos des de la presentació de la sol·licitud d’autorització, 
sense que l’òrgan competent hagi notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s’entén 
desestimada. 

 
Article 134. Control d’usos 

 

La Diputació de Barcelona pot establir en punts estratègics de la xarxa de carreteres de la 
seva titularitat instal·lacions d’aforament i estacions de pesatge, per al coneixement i control 
de les característiques de la demanda de trànsit sobre la infraestructura de les carreteres, 
que tenen la consideració d’element funcional de la carretera. 

 
TÍTOL CINQUÈ. TRAMS URBANS I TRAVESSERES 

 

Article 135. Règim aplicable 
 
Els trams urbans i travesseres es regeixen per les disposicions del present títol i, en allò que 
els sigui aplicable, per la resta de disposicions d’aquesta ordenança. 
 
Article 136. Concepte de tram urbà 

 

1. Es considera tram urbà la part de carretera que transcorre per sòl classificat com a urbà 
pel planejament urbanístic o per terrenys que, en execució del planejament urbanístic i 
d’acord amb la legislació urbanística, hagin assolit aquesta classificació. Es considera 
també tram urbà la part de carretera que confronta amb el sòl o els terrenys esmentats. 
En qualsevol cas, aquesta circumstància s’ha de donar als dos marges de la carretera. 

 
2. En el cas que un municipi no disposi d’instrument de planejament urbanístic 

definitivament aprovat, la Diputació de Barcelona pot tramitar un projecte de delimitació 
del tram urbà, d’acord amb les determinacions contingudes en l’article 139 d’aquesta 
ordenança, a efectes únicament i exclusiva de la normativa de carreteres. 

 
Article 137. Concepte de travessera 
 
Es considera travessera la part de tram urbà en la qual hi ha edificacions consolidades, 
almenys en dues terceres parts de la seva longitud, i que té un entramat de carrers, almenys 
en un dels costats. 
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Article 138. Delimitació de trams urbans i travesseres 
 
Es poden delimitar els trams urbans i les travesseres, tenint en compte les condicions 
fixades en els articles precedents, amb una acta que han de subscriure d'acord mutu la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments, i en la qual s’han de definir  amb precisió els límits 
de cadascun dels trams. 
 
Article 139. Projectes de delimitació 
 
1. Quan no hi hagi un instrument de planejament urbanístic definitivament aprovat o quan 

manqui el mutu acord previst en l’article anterior, la Diputació de Barcelona, per iniciativa 
pròpia o a instància de l’ajuntament interessat, pot iniciar i tramitar un projecte de 
delimitació de tram urbà. 

 
2. En els casos previstos en l'apartat anterior, la Diputació de Barcelona ha de remetre a 

l'ajuntament afectat, en el cas que la iniciativa no hagi estat d'aquest, l'estudi de 
delimitació de tram urbà perquè en el termini de dos mesos manifesti la seva conformitat 
o reparament. Cal donar trasllat de l'acord d'aprovació inicial a la direcció general de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria d'urbanisme. 

 
 L'expedient així instruït s'eleva a l’òrgan competent per a aprovar-lo.  
 
3. Anàlogament, i quan sols resulta necessari delimitar la part del tram urbà corresponent a 

travessera, s'ha d'actuar d'acord amb el mateix procediment fixat en els apartats 
anteriors. 

 
Article 140. Autoritzacions 
 
Les autoritzacions per a la realització d'obres i activitats en les travesseres i els trams 
urbans es regeixen per les determinacions contingudes en aquest capítol, sense perjudici 
d'altres competències concurrents. 
 
Article141. Autoritzacions que afecten la calçada o el subsòl de la zona de domini 
públic 
 
Correspon al titular de la carretera d'atorgar l'autorització per a la realització d'obres o 
actuacions que afectin a la calçada o, en funció de les exigències del sistema viari, afectin el 
subsòl de la zona de domini públic de conformitat amb l’establert en l’article 67 d’aquesta 
ordenança. 
 
Article 142. Autoritzacions en zona de domini públic 
 
1. Correspon als ajuntaments, amb l'informe previ favorable i vinculant de la Diputació de 

Barcelona sobre els aspectes relatius a la normativa de carreteres, d'atorgar les 
autoritzacions per a realitzar a la zona de domini públic exterior a la calçada les obres i 
actuacions esmentades a l'article 66 d'aquesta ordenança. 

 
 En les travesseres és de domini públic la franja de terreny situada entre la calçada i les 

alineacions que fixi el planejament urbanístic, amb el límit màxim de 3 m. 
 
2. A l’efecte de l’establert al paràgraf anterior, l’ajuntament ha de trametre a la Diputació de 

Barcelona una còpia de la petició i, si escau, del projecte tècnic, perquè, en el termini 
màxim de tres mesos emeti un informe. La sol·licitud d’aquest informe suspèn el termini 
de resolució de l’expedient de concessió de llicència municipal. 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

3. Un cop transcorregut el termini establert a l'apartat 2 d'aquest article, sense que la 
Diputació de Barcelona hagi emès el seu informe, l'ajuntament prosseguirà les 
actuacions. L'informe emès fora del termini establert pot no ser tingut en compte en 
adoptar la resolució corresponent. 

 
Article 143. Autoritzacions a la zona de servitud i d'afectació 
 
Correspon als ajuntaments d'atorgar les autoritzacions d'usos i obres a les zones de servitud 
i d'afectació.  
 
Si es tracta de trams urbans que no tenen la condició de travessera, s'ha de sol·licitar 
prèviament l'informe de la Diputació de Barcelona sobre els aspectes relatius a la seguretat 
de la circulació i al planejament viari. 
 
Article 144. Actuacions de l'administració titular del domini 
 
Les obres i actuacions que han d'ésser realitzades per l'administració titular del domini no 
requereixen les autoritzacions esmentades en els articles anteriors, però han d'ésser 
notificades prèviament a l'ajuntament corresponent. 
 
Article 145. Elements reductors de velocitat 
 
1. Es poden instal·lar a la calçada elements reductors de velocitat o altres dispositius que 

contribueixin a la seguretat viària. 
 
2. La instal·lació s’ha d’adaptar a les circulars tècniques de la Diputació de Barcelona. 
 
3. Els elements reductors de velocitat que instal·lin a la carretera altres administracions 

públiques han de tenir, d’acord amb l’establert en l’article 141 d’aquesta ordenança, 
l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona i complir amb les circulars tècniques 
d’aquesta corporació. 

 
Article 146. Conservació i explotació 
 
La conservació i explotació dels trams urbans i les travesseres correspon, amb les 
particularitats establertes en el present títol, a la Diputació de Barcelona, sense perjudici de 
les facultats que, en matèria de protecció de la legalitat i règim sancionador, puguin 
correspondre als ajuntaments, en l'exercici de les seves competències, d'acord amb la 
legislació de règim local. 
 
Article 147. Traspàs de vies  
 
1. Les carreteres de la Diputació de Barcelona o els trams concrets, els quals passen a 

integrar-se en la xarxa viària municipal es poden traspassar als ajuntaments respectius. 
 
2. Tenen la condició de xarxa viària municipal les carreteres amb un trànsit majoritàriament 

urbà. 
 
Article 148. Procediment de traspàs 
 
1. L'expedient de traspàs s'ha de promoure a instància de l'ajuntament corresponent o de 

l’òrgan competent en matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
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2. L'expedient s'inicia per l’òrgan competent en la gestió de carreteres i l’ha de resoldre el 
Ple de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Quan s’escaigui, el traspàs de la titularitat també es pot instrumentar mitjançant un 

conveni que en reguli les condicions. 
 
4. Tant en la resolució de l’acord plenari com en el conveni, s'ha de fer constar la descripció 

literal dels orígens i finals, longitud real i superfície dels trams que se cedeixen i altres 
circumstàncies que contribueixin a una millor identificació. 

 
5. També és aplicable el procediment de traspàs de titularitat previst als paràgrafs anteriors 

a aquells trams de carretera que hagin quedat fora d'ús com a conseqüència de 
l'execució d'un nou traçat, sempre que siguin integrables dins de la xarxa viària 
municipal. 

 
Article 149. Convenis de conservació i explotació de les vies urbanes 
 
La Diputació de Barcelona i els ajuntaments poden subscriure convenis per a l'explotació i 
conservació de les vies urbanes, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
Article 150. Utilització i limitacions a la circulació 
 
La utilització de les carreteres en els trams urbans i, especialment, en les travesseres s'ha 
d'ajustar al que disposa el Títol Quart d'aquesta ordenança; la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària; el Reglament general de circulació i la normativa 
local corresponent. 
 
Les prohibicions i limitacions de la circulació en els trams urbans de les carreteres de la 
Diputació de Barcelona s'han d'establir amb l'autorització prèvia de l’òrgan competent en 
matèria de carreteres de la Diputació de Barcelona.  
 

TÍTOL SISÈ. RÈGIM SANCIONADOR I ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 

 
CAPÍTOL I. Disposicions generals 

 
Article 151. Potestat sancionadora 
 
La Diputació de Barcelona té la potestat sancionadora en l’àmbit de les carreteres de les 
quals és titular, la qual, de conformitat amb l’establert en la Disposició addicional primera del 
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres, s’exerceix d’acord amb el que estableix el Títol V de l’esmentat decret legislatiu. 
 
Article 152. Òrgans competents 
 
1. La presidència de la Diputació de Barcelona és l’òrgan competent per incoar els 

procediments sancionadors, adoptar mesures provisionals i imposar les sancions 
corresponents, sense perjudici de la possibilitat de delegació de la competència en altres 
òrgans jeràrquicament dependents en els termes i amb els requisits que estableix la 
legislació vigent. 

 
2. La instrucció de l’expedient, que no pot recaure en la presidència ni en els qui 

n’assumeixin les competències per substitució o delegació, correspon a un funcionari de 
la corporació. 
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3. El procediment sancionador per infraccions tipificades per l’article 153.4.k, l’ha de 
tramitar i resoldre el departament competent en matèria de seguretat, a través del Servei 
Català de Trànsit. 

 
Article 153. Infraccions 
 
1. Són infraccions administratives les accions o omissions tipificades com a tals en la 

legislació sectorial vigent i en aquesta ordenança, que conté les especificacions 
necessàries per a identificar més correctament les conductes. 

 
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
3. Són infraccions lleus: 
 

a. Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de servitud o d’afectació sense les 
autoritzacions preceptives, quan puguin ser objecte de legalització posterior. 

 
b. Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de servitud o d’afectació, amb 

incompliment de les condicions de l’autorització atorgada, quan puguin ser objecte de 
legalització posterior. 

 
c. Col·locar, llençar o abandonar dins de la zona de domini públic no constituïda per la 

plataforma de la carretera objectes o materials de qualsevol naturalesa, quan no 
impliqui risc per als usuaris de la via. 

 
d. Vulnerar les prescripcions establertes en la normativa sectorial de carreteres en 

relació amb la línia d’edificació, quan l’actuació pugui ser objecte de legalització 
posterior. 

 
e. Col·locar rètols o instal·lacions similars en la zona de servitud o d’afectació sense 

l’autorització preceptiva, quan puguin ser objecte de legalització posterior.  
 
4. Són infraccions greus: 
 

a. Fer, amb vulneració de les prescripcions establertes a la normativa sectorial de 
carreteres, obres, instal·lacions o actuacions en la zona de servitud o d’afectació, les 
quals no es puguin  legalitzar-se posteriorment. 

 
b. Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de servitud o d’afectació amb 

incompliment de les condicions de l’autorització atorgada, les quals no puguin 
legalitzar-se posteriorment. 

 
c. Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de domini públic no constituïda per la 

plataforma viària sense l’autorització corresponent o sense ajustar-se a les seves 
condicions, sempre que es puguin legalitzar posteriorment. 

 
d. Destruir, deteriorar, alterar o sostreure qualsevol element de la carretera directament 

relacionat amb l’ordenació i la seguretat de la circulació, o modificar-ne 
intencionadament les característiques o la situació, quan aquesta actuació no 
impedeixi que l’element continuï complint la seva funció. 

 
e. Destruir, deteriorar, sostreure o modificar qualsevol instal·lació de la carretera o dels 

seus elements funcionals, quan no afecti ni la calçada ni els vorals. 
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f. Col·locar, llençar o abandonar objectes o materials de qualsevol naturalesa a la 
plataforma de la carretera o dins la zona de domini, quan impliquin un risc per als 
usuaris de la via. 

 
g. Vulnerar les prescripcions establertes en la normativa sectorial de carreteres en 

relació amb la línia d’edificació, quan l’actuació no pugui ser objecte de legalització 
posterior. 

 
h. Col·locar rètols o instal·lacions similars en la zona de domini públic sense 

l’autorització preceptiva o fer aquestes actuacions en la zona de servitud o 
d’afectació, quan no puguin ser objecte de legalització. 

 
i. Fer qualsevol classe de publicitat que vulneri les prescripcions de la normativa 

sectorial de carreteres. 
 
j. Les infraccions qualificades de lleus, quan s’hi apreciï reincidència. 
 
k. Ocupar de manera temporal les zones de domini públic, de servitud i d’afectació per a 

usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual. 
 
5. Són infraccions molt greus: 
 

a. Fer obres, instal·lacions o actuacions en la zona de la plataforma viària en 
contravenció de les prescripcions establertes per la normativa sectorial de carreteres, 
o, en general, en la zona de domini públic, quan aquelles no siguin legalitzables o 
afectin la seguretat de la via. 

 
b. Deteriorar, destruir, sostreure o retirar qualsevol element de la carretera directament 

relacionat amb l’ordenació i la seguretat de la circulació, o modificar-ne 
intencionadament les característiques o la situació, quan amb aquesta actuació 
s’impedeixi que l’element continuï complint la seva funció. 

 
c. Destruir, deteriorar, alterar, sostreure o modificar qualsevol instal·lació de la carretera 

o dels seus elements funcionals, quan afecti la calçada o els vorals així com les 
tanques instal·lades o les fites de delimitació dels terrenys de titularitat pública.  

 
d. Fer activitats en la zona de servitud o d’afectació que resultin perilloses o insalubres 

per als usuaris de la via. 
 
e. Danyar o deteriorar la carretera pel fet de circular-hi amb pesos o càrregues que 

excedeixin els límits autoritzats. 
 
f. Fer, en la zona de domini públic, encreuaments aeris o subterranis sense 

l’autorització preceptiva o sense ajustar-se a les condicions de l’autorització atorgada. 
 
g. Les qualificades de greus, quan s’hi apreciï reincidència. 

 
Article 154: Prescripció 
 
1. El termini de prescripció de les infraccions és de quatre anys, per a les greus i les molt 

greus, i un d’un any, per a les lleus, comptadors des de la data de comissió de la 
infracció o, si aquesta és continuada, des de la data de realització de l’últim acte en què 
es consuma. 
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2. En el cas de publicitat s’entén com a últim acte, l’últim moment en què s’estigui fent la 
publicitat. 

 
3. Si els fets, els actes o les omissions constitutius d’infracció són desconeguts per manca 

de signes externs, el termini comença a comptar a partir de la data en què aquests es 
manifestin. 

 
4. El còmput del termini de prescripció motivat per construccions o instal·lacions s’inicia 

quan aquestes estan totalment acabades; es consideren acabades quan estan en 
condicions d’utilitat per a la finalitat prevista, sense cap altra actuació posterior.  

 
Article 155. Interrupció de la prescripció 
 
El termini de prescripció de les infraccions s’interromp en el moment en què s’inicia el 
procediment sancionador amb coneixement del presumpte responsable; s’inicia novament si 
aquest es paralitza per més d’un mes, per causa no imputable a la persona interessada, o 
bé es produeix declaració de caducitat. 
 
Article 156. Responsabilitat per la comissió infraccions 
 
1. Són responsables solidaris de les infraccions administratives les persones físiques o 

jurídiques següents: 
 

a. La persona que ha promogut l’activitat. A aquests efectes, es considera com a 
promotor el propietari del sòl sobre o sota el qual es comet la infracció i també la 
persona agent, gestora o impulsora. 

 
b. L’empresari o la persona que executa l’acció tipificada com a infracció. 
 
c. El tècnic director. 

 
2. En el cas d’incompliment de les condicions d’una concessió o autorització administrativa 

n’és responsable el titular. 
 
3. Si les infraccions són imputables a una persona jurídica, es poden considerar com a 

responsables subsidiàries les persones físiques que n’integren els òrgans rectors o de 
direcció, llevat que hagin dissentit dels acords adoptats. 

 
4. Són responsables de les infraccions per l’ocupació temporal de les zones de domini 

públic, de servitud i d’afectació per a realitzar-hi usos i activitats relacionades amb la 
prestació de serveis de naturalesa sexual, tant la persona que ofereix la prestació 
d’aquests serveis com la persona que els sol·licita i accepta. 

 
Article 157. Sancions 
 
1. Les infraccions tipificades en aquesta ordenança se sancionen amb les multes següents:  
 

a. Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 6.010,12 euros 
b. Les infraccions greus, amb una multa de fins a 30.050,61 euros 
c. Les infraccions molt greus, amb una multa de fins a 300.506,05 euros 

 
2. Les multes assenyalades per les lletres anteriors es poden incrementar fins al total del 

benefici obtingut per l’infractor, per tal que la comissió de la infracció no suposi un 
benefici econòmic per a l’infractor. 
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Article 158. Criteris per a la graduació de sancions  
 
1. En la determinació de la sanció a imposar s’ha de procurar la proporcionalitat deguda 

entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. 
 
2. Per a la graduació de la sanció s'han de tenir en compte els criteris següents, que es 

poden valorar separadament o conjuntament:  
 

a) La magnitud i els perjudicis produïts al domini públic i a les instal·lacions addicionals. 
b) El risc objectiu per al domini públic i instal·lacions addicionals, i/o per a tercers, que es 

derivi com a conseqüència de la infracció.  
c) Els riscs objectius per a la seguretat viària que es derivin de la infracció. 
d) L'engany, la intenció i la reincidència. 
e) La quantia del benefici il·lícit obtingut. 
f) La transcendència econòmica i social de la infracció.  

 
3. Es considera com a circumstància agreujant l'incompliment dels advertiments i 

requeriments de l'Administració per a paralitzar les obres, suspendre els usos o 
qualsevol altre per a restaurar l'ordre jurídic infringit.  

 
4. En matèria d’infraccions publicitàries, es considera que hi ha intencionalitat, a l’efecte 

d’agreujar la graduació de la infracció, en el cas de manca d’identificació del propietari de 
la instal·lació publicitària en la mateixa instal·lació. També es considera que hi ha 
intencionalitat en el cas d’emplaçament de la instal·lació publicitària a la via pública o en 
terrenys de qualsevol administració o particulars, si no es disposa de l’autorització de 
l’administració o del particular propietari del terreny per a fer-ne l’ocupació. 

 
5. Es considera com a factor atenuant el compliment espontani de les obligacions o deures 

formals de l'infractor, per iniciativa pròpia, en qualsevol moment del procediment 
sancionador, abans de dictar-se resolució definitiva, així com el compliment de les 
mesures orientades a la restitució del medi que es puguin imposar de forma paral·lela al 
procediment sancionador.  

 
6. Es considera reincidència la comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la 

mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa.  

 
 Si s'aprecia reincidència en infraccions tipificades en principi com a molt greus, l'import 

de la sanció es pot augmentar fins al doble de la quantitat que li correspondria si no hi 
hagués hagut reincidència, sense que pugui sobrepassar, per cap circumstància, el límit 
màxim establert per a la infracció qualificada de molt greu.  

 
Article 159. Apreciació de delicte o falta 
 
1. Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sancionador poden ser constitutius de 

delicte o falta, la Diputació de Barcelona ha de traslladar les actuacions a l’autoritat 
judicial competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no 
es pronunciï. No obstant això, es poden mantenir les mesures cautelars adoptades i se’n 
poden adoptar de noves, si això és necessari; tant les unes com les altres s’han de 
comunicar a l’autoritat judicial que instrueixi el procediment penal. 

 
2. Aquesta suspensió no afecta l’expedient incoat per al restabliment de la situació a l’estat 

anterior a la comissió de la infracció o, si escau, per a l’abonament de les 
indemnitzacions pels danys i perjudicis ocasionats. 
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3. La sanció de l’autoritat judicial exclou la imposició de multa administrativa i implica el 
sobreseïment de l’expedient sancionador.  

 
4. Si la resolució judicial és absolutòria, es pot continuar l’expedient sancionador respectant 

els fets que els tribunals hagin considerats provats en resolució judicial penal ferma.  
 
5. Quan la tramitació del procediment es paralitzi com a conseqüència de l’examen dels 

fets per l’òrgan judicial, queda també en suspens el termini de caducitat de l’expedient 
sancionador. 

 
Article 160. Funcions d’inspecció i control viari 
 
1. El personal adscrit a l’òrgan competent en matèria de carreteres de la Diputació de 

Barcelona que tingui atribuïdes les funcions d’inspecció i vigilància ha de vetllar pel 
compliment de les disposicions contingudes en aquesta ordenança. També han de 
comunicar i informar sobre les infraccions que es puguin cometre, d’acord amb el que 
disposa la normativa sectorial de carreteres. 

 
2. El personal que fa la vigilància pot, quan les circumstàncies ho permetin i sempre que no 

se’n derivi perill, danys o perjudicis greus per als usuaris, advertir, assessorar i facilitar 
els tràmits perquè es compleixi la normativa sectorial de carreteres. 

 
3. D’acord amb el que disposa l’article 89 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el personal encarregat 
de les funcions públiques d’inspecció i control, té la consideració d’autoritat. 

 
4. La descripció dels fets que resultin recollits en les actes, butlletes i informes formalitzats 

pel personal funcionari encarregat de les funcions d’inspecció i control, tenen valor 
probatori, sense perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades en 
defensa dels seus drets i interessos. 

 
5. El personal que exerceix les funcions de control i vigilància està facultat per examinar, 

prèvia identificació i sense avís previ, els terrenys de propietat privada en els quals 
s’hagin de comprovar les actuacions corresponents i poder així recollir informació i dades 
per a executar millor les seves tasques, sempre que es tracti d’espais oberts. 

 
 A aquest efecte, el personal que tingui atribuïdes les funcions abans esmentades, ha 

d’anar degudament acreditat. 
 
6. Si es tracta d’espais tancats o domicili particular, llevat que hi hagi consentiment exprés i 

per escrit del seu titular o titulars, cal obtenir prèviament, l’autorització judicial pertinent. A 
aquest efecte, no es considera espai tancat quan dins de la zona de domini públic hi hagi 
fils metàl·lics diàfans per impedir el pas de bestiar cap a la carretera. 

 
Article 161. Mesures provisionals 
 
1. La presidència de la Diputació o l’òrgan en que hagi delegat per acordar i resoldre el 

procediment sancionador, un cop iniciat aquest, ha d’ordenar la paralització immediata 
de les obres i la suspensió dels usos que no disposin d’autorització preceptiva o no 
s’ajustin a les condicions de l’autorització atorgada. La paralització té el caràcter de 
mesura provisional i cautelar. 

 
2. Així mateix, pot acordar, per a assegurar l’efectivitat de la resolució a què es refereix 

l’apartat 1, el precintament de les instal·lacions i la retirada dels materials i la maquinària 
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que s’utilitzin en les obres, a càrrec de les persones interessades, i qualsevol altra de les 
mesures provisionals que estableix la legislació en matèria de procediment administratiu. 

 
3. Aquestes mesures també podran ordenar-se abans de la iniciació del procediment, en 

els casos d’urgència inajornable i per a la protecció provisional dels interessos implicats. 
Les mesures provisionals adoptades han de ser confirmades, modificades o aixecades 
en l’acord d’iniciació del procediment, que s’ha d’efectuar dins dels quinze dies següents 
a la seva adopció. 

 
4. Les mesures provisionals poden ser alçades o modificades durant la tramitació del 

procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o 
que no es van poder tenir en compte en el moment d’adoptar-les. 

 
En tot cas s’extingeixen quan tingui efectes la resolució administrativa que posi fi al 
procediment administratiu.  

 
CAPÍTOL II. Procediment sancionador 

 
Article 162. Formes d’iniciació del procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador s'inicia d’ofici per resolució de la presidència de la Diputació 

de Barcelona, o de l’òrgan en qui delegui la competència, bé sigui com a conseqüència 
dels butlletins de denúncia del personal que du a terme els serveis de vigilància o bé per 
petició raonada d’altres òrgans, per raó de les seves competències o per denúncia 
formulada per altres persones físiques o jurídiques. Aquesta resolució ha d’establir la 
separació deguda entre la fase instructora i la sancionadora , que s’encarrega a òrgans 
diferents. 

 
2. En cap cas no es pot imposar una sanció sense que s’hagi tramitat el procediment 

oportú. 
 
3. No es poden iniciar nous procediments de caràcter sancionador per fets o conductes 

tipificades com a infraccions en la comissió de les quals l’infractor persisteixi de manera 
continuada, mentre no s’hagi dictat una primera resolució sancionadora, amb caràcter 
executiu. 

 
Article 163. Període d’informació prèvia 
 
Per valorar l’existència d’una possible infracció, abans de l’acord d’iniciació de l’expedient, 
l’òrgan competent pot ordenar l’obertura d’un període d’informació o actuacions prèvies, 
amb la finalitat d’esbrinar la determinació dels fets i la identificació dels subjectes que 
apareguin com a presumptament responsables, i les circumstàncies rellevants que concorrin 
en uns i altres. 
 
Les actuacions prèvies les han de dur a terme els òrgans que tinguin atribuïdes les funcions 
d’investigació, indagació i inspecció. 
 
Article 164. Iniciació 
 
1. L’acord d’iniciació de l’expedient s’ha de comunicar a l’instructor, al qual s’han de 

traslladar totes les actuacions que existeixin sobre això, i s’ha de notificar juntament amb 
el plec de càrrecs als interessats. 

 
2. L’acord d’iniciació ha de contenir almenys: 
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a) La identificació de la persona o persones presumptament responsables. 
 
b) Els fets que motiven la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les 

sancions que puguin correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció. 
 
c) La identificació de l’instructor i, si s’escau, secretari del procediment, amb indicació 

expressa del règim de recusació d’aquests. 
 
d) L’òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix aquesta 

competència, amb indicació de la possibilitat que el presumpte responsable pugui 
reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes que preveu l’article 
169.1. 

 
e) Les mesures de caràcter provisional que hagi acordat l’òrgan competent per iniciar el 

procediment sancionador, sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest 
de conformitat amb l’article 161. 

 
f) La indicació del dret a formular al·legacions i a l’audiència en el procediment i dels 

terminis per al seu exercici, així com la indicació que, en cas que no s’efectuïn 
al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l’acord d’iniciació, aquest pot 
ser considerat proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la 
responsabilitat imputada. 

 
3. Excepcionalment, si no hi ha elements suficients per a la qualificació inicial dels fets 

l’acord inicial ha de disposar que l’instructor de l’expedient ha de formular el plec de 
càrrecs, i ha de portar a terme i impulsar totes les actuacions de la seva competència per 
a la instrucció de l’expedient. 

 
4. En l’acord d’iniciació s’atorga a les persones interessades deu dies hàbils des de la 

recepció de la notificació per formular al·legacions i proposar proves per a la defensa 
dels seus drets o interessos. En cas que l’acord inicial qualifiqui els fets que motiven el 
procediment i contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada, si no 
es presenten al·legacions, aquest acord pot ser considerat com a proposta de resolució. 

 
Article 165. Instrucció del procediment i plec de càrrecs 
 
1. En cas que, excepcionalment, l’acord inicial no disposi el plec de càrrecs, l’instructor ha 

de practicar d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per a determinar els 
fets i els responsables, i ha de formular, a la vista de les actuacions practicades , el plec 
de càrrecs corresponent.  

2. Quan de les actuacions practicades resulta la presumpta comissió d’altres infraccions no 
incloses en els fets que serveixen de base per a la resolució d’incoació de l’expedient, o 
la presumpta responsabilitat de persones diferents d’aquelles contra les quals s’ha 
adreçat inicialment l’expedient sancionador, l’instructor ho ha de comunicar a l’òrgan que 
l’ha incoat, el qual ha de resoldre el que sigui procedent. 

 
3. En qualsevol moment del procediment, abans de la formulació de la proposta de 

resolució, l’instructor pot proposar a l’òrgan que va incoar el procediment, i aquest decidir 
per iniciativa pròpia, l’adopció de mesures provisionals, així com l’ampliació o 
l’aixecament de les adoptades prèviament. 

 
4. L’òrgan instructor pot resoldre el procediment, podrà acordar l’arxiu de les actuacions, 

sense que sigui necessària la formulació de la proposta de resolució, quan en la 
instrucció del procediment es doni alguna de les circumstàncies següents: 
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a) La inexistència dels fets que puguin constituir infracció. 
b) Quan els fets no estiguin acreditats. 
c) Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, una infracció 

administrativa. 
d) Quan no existeixi o no s’hagi pogut identificar la persona o persones responsables o 

bé apareguin exemptes de responsabilitat. 
e) Quan es conclogui, en qualsevol moment, que la infracció ha prescrit. 

 
Quan la inexistència de responsabilitat afecta només alguna o algunes de les diverses 
persones contra les quals s’adreça el procediment, el sobreseïment es disposa només 
respecte d’elles i continua el procediment quant a la resta. La resolució per la qual 
s’acorda el sobreseïment s’ha de notificar a tots els interessats en el procediment i, si 
escau, al denunciant. 

 
5. En el cas que l’instructor hagi de formular el plec de càrrecs, l’ha de notificar als 

interessats i els ha de concedir un termini de deu dies, comptadors des de l’endemà 
d’haver rebut la notificació, per presentar les al·legacions i els documents pertinents i per 
proposar, alhora, les proves que es pretengui valer per a la defensa. 

 
Article 166. Pràctica de la prova 
 
1. L’instructor ha de resoldre sobre l’admissió de les proves proposades per l’interessat i ha 

d’ordenar la pràctica de totes les que consideri procedents, les despeses de les quals les 
ha de sufragar qui les proposi. 

 
2. L’instructor només pot declarar improcedents aquelles proves que, per la relació amb els 

fets, no poden alterar la resolució final a favor del presumpte responsable. La declaració 
d’improcedència de la prova ha de ser motivada i no és procedent interposar-ne recurs 
en contra. 

 
3. Els fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vinculen a l’instructor. 
 
Article 167. Proposta de resolució 
 
1. Una vegada conclosa la instrucció del procediment, l’instructor ha de formular una 

proposta de resolució, la qual ha d’indicar la posada de manifest del procediment i el 
termini per presentar al·legacions i presentar els documents i les informacions que es 
considerin pertinents. En la proposta de resolució s’han de fixar de manera motivada els 
fets que es considerin provats i la seva qualificació jurídica exacta, s’ha de determinar la 
infracció que, si escau, constitueixin, la persona o persones responsables i la sanció que 
es proposa, la valoració de les proves practicades, en especial les que constitueixin els 
fonaments bàsics de la decisió, així com les mesures provisionals que, si s’escau, 
s’hagin adoptat.  

 
2. En el cas que s’apreciïn les circumstàncies a què es refereix l’article 165.4, però l’òrgan 

instructor no faci ús de la facultat que té per resoldre, ho ha de declarar en la proposta de 
sobreseïment i elevar-la a l’òrgan competent.   

 
Article 168. Tràmit d’audiència i elevació de la proposta de resolució 
 
1. La proposta de resolució s'ha de notificar als interessats perquè en el termini de deu 

dies, comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació, pugui formular davant 
l’instructor de l’expedient les al·legacions que estimi pertinents. 
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2. Un cop acomplert el tràmit d’audiència, l’instructor ha d’elevar l’expedient amb la 
proposta de resolució i la valoració de les al·legacions a l'òrgan competent per a resoldre 
el procediment. 

 
Article 169. Terminació del procediment sancionador 
 
1. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, 

es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que correspongui. 
 
2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar nua sanció 

pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s’ha justificat la improcedència de la 
segona, el pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol moment 
anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel que a la 
reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels danys i 
perjudicis causats per la comissió de la infracció. 

 
3. En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent 

per resoldre el procediment ha d’aplicar nua reducció del 50% sobre l’import de la sanció 
proposada. La reducció esmentada ha d’estar determinada a la notificació d’iniciació del 
procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.  

 
Article 170. Resolució del procediment 
 
1. La presidència de la Diputació, o l’òrgan en què delegui la competència, ha de dictar la 

resolució corresponent, que ha de ser motivada, i ha de decidir sobre totes les qüestions 
que plantegin els interessats i les que es derivin de l’expedient. 

 
2. La resolució no es pot basar en fets diferents dels fixats a la proposta de resolució, sense 

perjudici que se’n faci una valoració jurídica diferent. No obstant això, quan l’òrgan 
competent per resoldre consideri que la infracció o la sanció revesteixen més gravetat 
que la determinada a la proposta de resolució, s’ha de notificar a l’inculpat perquè aporti 
totes les al·legacions que consideri convenients en el termini de quinze dies. 

 
3. La presidència de la Diputació, o l’òrgan en qui delegui la competència, ha de dictar la 

resolució corresponent, que ha d’incloure, a més del contingut de l’article 167.1, la 
valoració de les proves practicades, en especial les que constitueixin els fonaments 
bàsics de la decisió, ha de fixar els fets i, si s’escau, la persona o persones 
responsables, la infracció o infraccions comeses i la sanció o sancions que s’imposen, o 
bé la declaració de no-existència d’infracció o responsabilitat. També ha de fer 
referència, si escau, als pronunciaments necessaris sobre l'exigència a l'infractor per a la 
restitució del medi a l'estat anterior a la comissió de la infracció, així com als referents a 
la indemnització pels danys o perjudicis causats. 

 
4. La resolució es notifica als interessats amb la indicació que aquesta posa fi a la via 

administrativa. 
 
5. Quan les conductes sancionadores hagin causat danys o perjudicis a l’administració i la 

quantia destinada a indemnitzar aquests danys no hagi quedat determinada en 
l’expedient sancionador, s’ha de fixar mitjançant el procediment complementari establert 
en els articles 176 i 177 d’aquesta ordenança, la resolució dels quals és executiva 
immediatament. 
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Article 171. Tramitació simplificada 
 
1. En el cas d’infraccions que s’hagin de qualificar de lleus o quan els correspongui una 

sanció pecuniària inferior a 601 euros , l’òrgan competent per iniciar el procediment pot 
adoptar la tramitació simplificada, sense que calgui la oposició expressa per part de 
l’interessat. 

 
2. El procediment administratiu tramitat de manera simplificada ha de ser resolt en trenta 

dies, a comptar del següent en què es notifiqui a l’interessat l’acord de tramitació 
simplificada del procediment i ha de constar únicament del tràmits següents: 

 
a) Acord d’inici del procediment. 
b) Al·legacions formulades a l’inici del procediment durant el termini de cinc dies. 
c) Tràmit d’audiència, únicament quan la resolució hagi de ser desfavorable per a 

l’interessat. 
d) Informe del servei jurídic quan aquest sigui preceptiu. 
e) Dictamen del Consell d’Estat o de la Comissió Jurídica Assessora en els casos en 

què sigui preceptiu. 
f) Resolució. 

 
3. En el cas que el procediment exigeixi la realització d’un tràmit no previst a l’apartat 

anterior, ha de ser tramitat de manera ordinària.  
 
4. En qualsevol moment del procediment anterior a la seva resolució, l’òrgan competent per 

a la seva tramitació pot acordar continuar d’acord amb la tramitació ordinària.  
 
Article 172. Caducitat de l'expedient  
 
1. Si transcorreguts 6 mesos des de l'acord d'iniciació de l’expedient sancionador, no hi ha 

cap resolució expressa, el procediment caduca, d'acord amb les normes reguladores del 
procediment administratiu comú.  

 
2. Transcorregut el termini de caducitat, la presidència de la Diputació o l’òrgan que tingui 

delegada aquesta competència, ha de dictar una resolució de declaració de caducitat i 
d'arxivament de les actuacions. En el supòsit que la infracció no hagi prescrit s'ha 
d'iniciar un nou procediment sancionador.  

 

Article 173. Supòsits d’interrupció de la caducitat 
 

El termini per a dictar i notificar la resolució queda suspès en els casos que estableix la 
legislació bàsica sobre procediment administratiu i, a més, en els supòsits següents: 
 
a) Si s’està tramitant un procés judicial penal pels mateixos fets, o per altres fets 

racionalment impossibles de separar-los, i s’ha acordat suspendre el procediment. 
 
b) Si el procediment queda paralitzat per una causa imputable al presumpte infractor, 

mentre no desapareguin les causes que van motivar la paralització del procediment. 
 
Article 174. Executivitat 
 
La resolució és executiva des que ja no sigui possible interposar-hi cap recurs ordinari, i en 
la resolució es poden adoptar les disposicions cautelars necessàries per garantir-ne 
l’eficàcia mentre no sigui executiva i que poden consistir en el manteniment de les mesures 
provisionals que si s’escau s’hagin adoptat. 
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Quan la resolució sigui executiva, es pot suspendre cautelarment la seva execució, si 
l’interessat manifesta a l’Administració la seva intenció d’interposar un recurs contenciós 
administratiu contra la resolució ferma en via administrativa. La suspició cautelar esmentada 
finalitza quan: 
 
a) Hagi transcorregut el termini legalment previst sense que l’interessat hagi interposat un 

recurs contenciós administratiu. 
 
b) L’interessat, tot i haver interposat un recurs contenciós administratiu: 
 

1r. No hagi sol·licitat en el mateix tràmit la suspensió cautelar de la resolució impugnada. 
 
2n.L’òrgan judicial es pronunciï sobre la suspensió cautelar sol·licitada, en els termes 

que s’hi preveuen.  
 

CAPÍTOL III. Altres mesures de protecció de la legalitat 
 
Article 175. Multes coercitives 
 
1. Per a l'execució dels actes administratius que impliquin, conforme a aquesta ordenança, 

una obligació per als destinataris es poden imposar multes coercitives, d'acord amb 
l'article 62 del Text refós de la Llei de carreteres i la normativa sobre el procediment 
sancionador administratiu general, amb el requeriment i l’advertiment previs 
corresponents.  

 
2. Si es comprova l'incompliment d'allò que s'ha ordenat, en un període de temps que sigui 

suficient per a dur a terme les actuacions necessàries, es poden reiterar les multes 
coercitives, les quals no poden ésser d'una quantia superior a 601,01 euros cadascuna. 

 
3. La imposició de multes coercitives és independent de les sancions que es puguin 

imposar amb aquest caràcter i n’és compatible.  
 
Article 176. Danys al domini públic viari 
 
1. En cas de danys en una carretera i els seus elements funcionals, l’òrgan competent de la 

Diputació de Barcelona incoa i tramita l’expedient administratiu corresponent al 
presumpte responsable, per a determinar la veracitat dels fets, els perjudicis causats i la 
indemnització dels danys, la qual és exigible per via de constrenyiment. 

 
2. A l’efecte establert en el cas descrit en l’apartat anterior, l’òrgan competent de la 

Diputació de Barcelona inicia l’expedient de reclamació de danys i trasllada al presumpte 
responsable el pressupost detallat del cost de reparació dels danys, perquè en el termini 
de 15 dies presenti per escrit les al·legacions i els documents que estimi pertinents en 
defensa dels seus interessos. 

 
3. L'import de la indemnització dels danys causats a la carretera s'ha de fixar definitivament 

en la resolució corresponent.  
 
4. En el supòsit que la reparació del dany sigui urgent per al servei normal de la carretera, 

la Diputació de Barcelona pot reparar-la immediatament a càrrec de la persona causant. 
 
5. En cas de manca de pagament, s’actua segons el que disposa el Reglament general de 

recaptació. 
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Article 177. Restitució del medi a l’estat anterior 
 
1. La incoació d’expedient sancionador és independent de l’obligació, exigible en qualsevol 

moment, de restituir el medi físic alterat a l’estat anterior a la comissió de la infracció i 
l’obligació d’indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats. Les obligacions de restitució, 
reposició i indemnització són exigibles al promotor de l'activitat o a la resta dels 
responsables. 

 
2. Abans de l’acord d’iniciació de l’expedient, es pot ordenar l’obertura d’un període 

d’informació prèvia per a esbrinar les circumstàncies dels fets i la determinació dels 
subjectes que són presumptes responsables. En cas que s’hagi iniciat expedient 
sancionador, no cal aquest tràmit previ. 

 
3. La tramitació de l'expedient de restitució del medi s'inicia d’ofici per l’òrgan competent de 

la Diputació de Barcelona, mitjançant la redacció d'una proposta de resolució, en què ha 
de constar la referència a la situació alterada, els pronunciaments de l'obligació de fer i 
les actuacions necessàries a realitzar pel causant de la situació alterada per tal de 
reposar el medi a  l’estat originari. També s'ha d'incloure l'import de les despeses, danys 
i perjudicis ocasionats que es pot expressar en un pressupost ajustat i detallat.  

 
4. La proposta de resolució s’ha de notificar a la persona interessada perquè en el termini 

de deu dies formuli les al·legacions pertinents. 
 
5. Transcorregut el termini esmentat en el punt 4 d’aquest article, l’òrgan competent pot 

adoptar la resolució definitiva, en què es fixi el termini per restituir la situació física 
alterada i l'import de despeses, danys i perjudicis ocasionats. Un cop transcorregut el 
termini fixat en la resolució, sense que la persona interessada hagi restituït la situació 
física alterada, la Diputació de Barcelona pot actuar de forma subsidiària, a càrrec de 
l'obligat, o compel·lir el causant amb multes coercitives, de forma reiterada d’acord amb 
l’article 174 d’aquesta ordenança, fins a aconseguir l'execució pel subjecte obligat. 

 
6. Quan la restitució no sigui possible i, en qualsevol cas, quan s'hagin produït danys 

irreparables i perjudicis, els responsables han d'abonar les indemnitzacions que 
corresponguin. 

 
7. En el cas que la Diputació de Barcelona faci les actuacions de forma subsidiària, ha 

d’adoptar la resolució d’execució forçosa a costa de la persona obligada que li ha de 
servir de fonament jurídic per a fer les actuacions, i que es limita al contingut exacte de la 
resolució que va imposar l’obligació, i ha d’iniciar el dia i l’hora en què es farà l’execució 
forçosa i se li notificarà a la persona interessada. L’import de les despeses, danys i 
perjudicis pot liquidar-se provisionalment i fer-se abans de l’execució amb vista a la 
liquidació definitiva. 

 
8. La indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a 

l'import del deteriorament dels béns i s’ha de fixar, segons els criteris següents, aplicant 
el que proporcioni el valor més gran: 

 
a. El valor teòric de la restitució i la reposició quan els danys són irreparables. 
b. El cost total de les despeses de reconstrucció o reparació corresponent. 
c. El benefici obtingut per l’infractor amb l’activitat il·legal. 
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Article 178. Exigibilitat  
 
L'import de les multes coercitives i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària 
de les actuacions de restitució del medi i de les indemnitzacions per danys irreparables 
originats per infraccions, es pot exigir per via administrativa de constrenyiment, de 
conformitat amb el procediment establert als articles 70 i següents del Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació. 
 
Article 179. Suspensió dels efectes de les autoritzacions i les llicències 
 
Si el contingut d’una autorització o d’una llicència constitueix una infracció viària de caràcter 
notori i greu, l’òrgan que l’ha atorgada ha de resoldre la suspensió dels efectes i la 
paralització immediata de les obres iniciades, i ha de revisar l’acte en via administrativa, de 
conformitat amb el que estableix la normativa de procediment administratiu. 
 
Article 180. Nul·litat d’autoritzacions i llicències 
 
Són nul·les de ple dret les autoritzacions administratives i les llicències que hagin estat 
atorgades contravenint el que estableix la normativa sectorial de carreteres. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Primera 
 
En tot el que aquesta Ordenança no preveu, serà d’aplicació el Decret legislatiu 2/2009, de 
25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i el Reglament general de 
carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, en tot allò que no s’oposi a 
l’esmentada Llei. 
 
Segona 
 
Els preceptes d’aquesta ordenança que, per sistemàtica, incorporen o reprodueixen 
aspectes de la normativa directament aplicables a les carreteres de titularitat de la Diputació 
de Barcelona, s’entén que són automàticament modificats en el moment en què es modifiqui 
o derogui la normativa esmentada. 
 
En els supòsits 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. 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 

Primera 
 
La remissió a les circulars tècniques a què fa referència l’article 145 d’aquesta ordenança, 
s’entén que són les aprovades pel Ministeri de Foment, mentre la Diputació de Barcelona no 
tingui circulars tècniques pròpies.  
 
Segona 
 
Aquesta ordenança serà d’aplicació als expedients iniciats a partir de la seva entrada en 
vigor. Els expedients iniciats amb anterioritat, es regiran per la normativa anterior. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
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Única 
 
Queda derogada l’Ordenança d’Ús i Defensa de les Carreteres de Titularitat de la Diputació 
de Barcelona (BOPB Núm. 110 – 9.5.1995) 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
Única 
 
La present Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona 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.” 
 

Segon.- SOTMETRE l’expedient al tràmit d’informació pública, mitjançant la publicació 
d’anuncis 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 al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de la Corporació, per un termini de trenta dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, per tal que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions. 
 
Tercer.- DETERMINAR que, en el cas un cop transcorregut l’esmentat termini, no 
s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança 
reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona esdevindrà 
definitiu sense ulterior tràmit. 
 
Quart.- 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 
quinze dies des de 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 i als efectes previstos en l'article 65.2 en relació amb 
l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el text 
íntegre de l’Ordenança, un cop acomplerts els tràmits anteriors, així com inserir-lo a la 
seu electrònica de la Corporació i PUBLICAR una referència de la dita publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: També hauran tractat aquest tema a les 
diferents Comissions i, per tant, demanaria si hi ha algun Grup que hi vol intervenir. I 
tot seguit dona la paraula al portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Breument. Ja ho vam dir a la Comissió informativa, però entenem que és una bona 
peça i una bona eina de la corporació, per tant, demanarem a l’equip de Govern fer el 
màxim esforç d’explicació, de difusió de l’eina perquè entenem que està bé que la 
ciutadania també conegui el que fa la Diputació i de què és responsable la Diputació i 
el que vol fer, per exemple, amb una cosa que tothom fa servir, com són les 
carreteres. Per tant, el que faríem seria un prec demanant el màxim de difusió.  
 
Pren la paraula, a continuació, el diputat delegat d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, senyor Fàbrega (ERC-AM), qui diu: En tot cas recollim l’aportació que fa 
Entesa. Crec que sí que és interessant que fem arribar aquesta Ordenança a tots els 
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municipis de la demarcació, perquè és una Ordenança que el que ens permet és 
regular les nostres carreteres. Sobretot amb una Llei de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya que es va aprovar el 2010 i que mai havíem aplicat nosaltres una 
ordenança que s’adaptés a la realitat del conjunt de carreteres. Les nostres carreteres 
formen part de la xarxa del territori de carreteres, no són una cosa a part. Per tant és 
bo que s’integrin. Però sobretot és important que informem els municipis de la 
flexibilització que suposarà aquesta Ordenança, perquè vostès, com a diputats, saben 
perfectament que gairebé a cada Junta de Govern és una allau de permisos que hem 
de passar de carreteres; el típic permís que et demanen des de posar un cartell fins a 
una senyalització concreta, i que tot això ens ho demana el món local i que tot ho hem 
de passar per Junta de Govern. D’aquesta manera ens permetrà fer-ho d’una forma 
més directa i aquelles queixes, que tenen raó al mon local, aquelles queixes perquè a 
per fer un permís triguem fins a quatre mesos des de la demanda fins a la resolució, 
puguem escurçar aquest temps i, per tant, això ajudi tota l’estructura de la demarcació, 
els municipis i els ciutadans a l’hora de demanar permisos.  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (8), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP 
- Poble Actiu (2) i l’abstenció del Grup polític Partit Popular (3) sent el resultat definitiu 
de 42 vots a favor i 3 abstencions. 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
1.- Moció que presenta el Grup Entesa de la Diputació de Barcelona, de defensa 
de l’educació com a eina de cohesió. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora, a la part expositiva, les esmenes 
presentades pels Grups Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal i acceptades pel Grup proposant. 
 
“El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha 
estat un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria 
dels partits polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció 
d’una única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de 
Catalunya com un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de 
segregació educativa i, per tant, de major exclusió social. Que, tot i la disminució dels 
recursos públics patida que ha impedit construir un model més potent d’escola 
inclusiva, Catalunya avui tingui un bon model educatiu i d’immersió lingüística 
reconegut internacionalment és un èxit compartit per tota la comunitat educativa 
catalana dels darrers 40 anys.  
 
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més 
autònomes, més critiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de 
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per 
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les 
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famílies nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que l’escola 
catalana en tant que espai de convivència no està aïllada dels fets socials i polítics que 
Catalunya esta vivint i cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les 
educadores i els educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves de 
la millor manera possible.  
 
Per això, les declaracions formulades les darreres setmanes per destacats membres 
del govern espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, a través dels mitjans de 
comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema 
adoctrinador de l’independentisme i de l’antiespanyolisme són un greu error i una 
simplificació malintencionada. Se simplifica la realitat de manera interessada a 
l’equiparar l’educació en una llengua amb l’adoctrinament en una ideologia. No és 
raonable amagar la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el 
conflicte polític entre Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de 
crítica generalitzada contra el sistema educatiu català.  
 
Un error que afecta greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte de 
la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el 2009, i que 
només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del sistema educatiu.  
 
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu 
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que 
estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en funció de l’opinió política dels 
seus pares i mares.  
 
Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del 
Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un 
exemple de transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. Són molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut 
internacionalment de l’escola catalana i en català. D’allò que sí tenim evidències és 
dels intents adoctrinadors que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de C’s, 
pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un instrument que va néixer, entre 
d’altres, amb aquesta voluntat: només cal recordar les paraules del ministre Wert en 
seu parlamentària ja el 2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era 
“espanyolitzar els infants catalans”. Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es 
relacionen amb el model d’immersió lingüística català. Aquestes declaracions 
públiques, que en el marc actual no fan cap bon servei a la convivència i l’èxit educatiu 
a les escoles, resulten tota una provocació innecessària. Novament es fereix un 
sistema educatiu que, en un termini molt curt de temps, ha hagut de gestionar la 
complexitat dels efectes d’un terrible atemptat terrorista, i d’una violència brutal sense 
precedents als seus equipaments per part de les forces de seguretat de l’estat.  
 
Afirmen de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins 
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i 
s’allunyen encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. En 
definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb tots i 
cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten 
trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics.  
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Per tots aquests motius, el Grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona proposa al Ple 
els següents  
 
ACORDS  
 
Primer. Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat, 
convivència, democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la 
igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones crítiques, lliures i autònomes. L’escola 
catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a 
Catalunya.  
 
Segon. Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que 
conjuntament amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa són 
el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.  
 
Tercer. Exigim una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infonamentades 
sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit al 
professorat català per la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat 
d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets humans.  
 
Quart. Sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors.  
 
Cinquè. Expressem el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en 
llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents de 
descrèdit malintencionats.  
 
Sisè. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de Catalunya, a les 
Associacions de mares i pares de Catalunya, al Consell Escolar de Catalunya, a la 
FMC, l’ACM, a CCOO, UGT i USTEC.” 
 
La presidenta, senyora Conesa, dona la paraula al portaveu del Grup Entesa, 
senyor Funes, per defensar la moció, i aquest diu: És una moció que, de fet, va estar 
presentada, si no em falla la memòria, el mes de setembre. La vam retirar de l’ordre 
del dia, i al debat del mes passat també la vam acabar retirant de l'ordre del dia. Per 
tant, crec que és una moció que hauria de ser, al menys, coneguda pel conjunt de 
diputades i diputats. En tot cas, fem una explicació breu del que nosaltres volíem 
plantejar i per què portem aquesta moció al plenari de la Diputació. Per a nosaltres, la 
construcció del model educatiu català, la construcció en democràcia del model 
educatiu català, de l’escola catalana pública, de qualitat, inclusiva, té molt a veure amb 
el municipalisme. Té molt a veure amb la millora de les nostres viles, les nostres 
ciutats i els nostres barris. Té molt a veure amb la reivindicació històrica per tenir 
millors serveis públics i, per exemple, en el meu barri i en la meva ciutat, però en 
moltes altres també és així, a les reivindicacions obreres dels anys setanta es 
demanava enllumenat públic, es demanava clavegueram i es demanaven escoles, es 
demanaven escoles. Per tant, el món municipal, la gent que des de la democràcia 
estem treballant perquè les ciutats i els municipis de Catalunya siguin millors, sempre 
hem reivindicat tenir escoles potents, escoles que puguin acollir les desenes de 
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ciutadans i ciutadanes que necessiten accedir a l’educació, i el conjunt del 
municipalisme sempre hem entès que era la millor eina que tenia la democràcia per 
garantir les possibilitats, les oportunitats, les possibilitats de promoció social i d’accés a 
una vida millor i, per tant, era la millor eina que teníem per tenir ciutadania crítica, 
ciutadania autònoma i ciutadania, per què no dir-ho, feliç, per la idea que a través de 
l’educació la gent es pogués promocionar socialment. Aquesta idea nosaltres encara la 
mantenim i, per això, quan ens trobem que hi ha una voluntat d’atac generalitzat 
enfront l’escola pública, enfront l’escola catalana, ens rebel·lem i plantegem el que 
hem plantejat avui, que ja fa bastants dies que ho plantegem. I ens preocupa, no 
només que es pugui fer de l’educació un debat polític i un element de combat polític 
entre candidats, entre diputats, entre parlamentaris, ens preocupa que, en el fons el 
que es vulgui sigui anar a l’arrel de l’estructura del nostre model educatiu, que és d’una 
única xarxa, que és integrador, que és innovador i que ens ha permès a molts i a 
moltes, com els que estem asseguts en aquest Grup, poder accedir a millors espais de 
promoció social i d’accés a llocs de treball i d’accés a una vida millor i més autònoma 
de la que havien tingut les generacions anteriors a les que avui estem aquí. Per tant, 
nosaltres el que plantegem és una moció que diu “escolti’m, companys i companyes 
bàsicament de Ciutadans i del Partit Popular, davant la voluntat dels seus dirigents, 
davant la voluntat d’alguns diputats i candidats de fer campanya electoral enfront d’una 
suposada situació d’adoctrinament a les escoles catalanes, facin un esforç de baixar-
los a la realitat, portin-los a les escoles, als seus barris i ensenyin què passa en una 
escola del seu barri i veuran que el que troben a les escoles dels seus barris és manca 
de recursos”. I contra la manca de recursos ja ens hem mobilitzat, el municipalisme. Ja 
hem defensat que calen més recursos per fer una escola pública més potent. Però no 
trobaran adoctrinament. Trobaran, segurament i no ho negarem, professors, mestres, 
majoritàriament mestres, perquè hi ha setanta-mil mestres en el sistema educatiu 
català, que alguna vegada, algun, pot haver comès algun error en la seva pràctica 
pedagògica, però no trobaran adoctrinament, trobaran bons professionals, motivats i 
motivades, amb ganes de millorar les condicions de vida de la gent que passa per la 
seva escola a través de l’educació. Per tant, el que els demanem és que, públicament, 
aturin aquesta bogeria que és plantejar que a l’escola pública catalana s’adoctrina. Per 
tant, que facin un esforç d’ajudar-nos al món local, als municipis, que necessitem 
bones escoles i un funcionament normal a les escoles dels nostres barris i ciutats, per 
evitar que això continuï sent una eina de combat polític i de busca de resultats 
electorals que l’únic que fa és carregar-se un model i condicionar les condicions de 
vida de la gent i generar uns debats absurds en les escoles públiques dels nostres 
municipis. Això és del què va la moció i, crec, que l’explicació ha sigut prou clara.  
 
Davant la petició de paraula per part de diferents Grups, la Presidència dóna, en 
primer lloc, la paraula al president del Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui 
diu: Nosaltres no ens allargarem. Evidentment entenem que el principal problema que 
té l’educació pública al nostre país són les retallades i la manca de recursos, juntament 
amb les polítiques privatitzadores que ha dut a terme durant molts anys el Govern de 
Convergència i Unió. Pel que fa a la moció, nosaltres hi estem plenament d’acord i 
considerem que tant el Partit Popular com el Grup de Ciutadans, a banda de la 
ignorància sobre el funcionament del sistema educatiu, el que fan és respondre a una 
estratègia anti catalana per atemptar contra el pal de paller de la nostra cultura, que és 
la llengua, i dintre d’aquest pal de paller, el nostre sistema educatiu. 
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Intervé, a continuació, el president del Grup Partit popular, senyor Reyes, qui diu: 
“Dice esta moción que es en defensa de la educación como herramienta de cohesión 
social y nos decía el portavoz de Entesa que la habían retirado dos veces. Yo le invito 
a que no hay dos sin tres, y que vuelvan otra vez a retirar esta moción, que tiene un 
aire totalmente oportunista, dada la situación que nos encontramos a una semana de 
que comience la campaña de las elecciones autonómicas, por lo tanto, usted la trae 
aquí con una intencionalidad clarísima. Preocúpese, como comentaba, de los 
barracones que tenemos en Cataluña, que eso sí que es un impacto directo hacia 
nuestros hijos, hasta hacia el futuro de esta sociedad y no tanto en preocuparse por 
las declaraciones que van a hacer los diferentes líderes de diferentes formaciones 
políticas. No será un modelo de tanto éxito cuando los que han sido presidentes de la 
Generalitat de Catalunya nunca han llevado a sus hijos a la inmersión lingüística en la 
escuela pública catalana, por lo tanto, es un modelo de éxito que, como mínimo, las 
élites gobernantes de esta comunidad autónoma jamás la han practicado en su propia 
casa. En los últimos años, de hecho, la Generalitat de Catalunya ha forjado un muro 
en defensa de la inmersión lingüística, difundiendo reiteradamente mantras que 
argumentan falsos beneficios de este sistema. Suelen decir que los alumnos en 
Cataluña tienen un nivel de castellano igual o superior al del resto de España. Pero no 
existe ninguna prueba homologada con el resto de España que avale esa afirmación. 
Las pruebas de Selectividad y las competencias básicas se organizan en Cataluña y 
las pruebas PISA se realizan en catalán. La inmersión no es un modelo reconocido 
internacionalmente. Cataluña es el único territorio del entorno europeo democrático 
donde una lengua oficial no es vehicular en la escuela. Los defensores de la inmersión 
comparan el sistema actual con el de Canadá, pero se olvidan de que en este país se 
cumplen dos premisas: la inmersión es voluntaria y sólo se accede a ella una vez que 
se domina la lengua materna. La inmersión en catalán puede perjudicar el rendimiento 
de los estudiantes, de los alumnos castellanoparlantes. De hecho, el análisis de los 
resultados del último informe PISA lo demuestra: un 20,3% no superó el nivel mínimo 
de PISA en matemáticas, un 18,3% en lectura y un 18% en ciencias. Un nivel de 
fracaso muy superior al de los alumnos catalanoparlantes. La inmersión es un modelo 
de cohesión social, como usted pretende hacernos creer al traernos esta moción. El 
fracaso escolar de los niños inmigrantes en Cataluña es diez puntos superior al del 
conjunto de España. La diferencia del rendimiento entre alumnos inmigrantes y nativos 
en Cataluña es significativamente elevada: sesenta y dos puntos, notablemente 
superior a la media de la Unión Europea en 38 puntos y a la media del conjunto de 
España en cuarenta y dos puntos. Así que, modelo de cohesión, ninguno. Una 
enseñanza bilingüe no impedirá el aprendizaje del catalán, porque es una lengua 
también, y lo es y lo debe seguir siendo, vehicular. De hecho nosotros defendemos, no 
un modelo bilingüe, sino un modelo trilingüe donde se pueden impartir, no sólo el 
catalán y el castellano, sino también un tercer idioma que podría ser el inglés. La 
inmersión lingüística no garantiza nuestro modelo de convivencia. Cataluña es una 
sociedad bilingüe donde el 50% de la población es castellanoparlante. Un modelo de 
convivencia ha de respetar y reconocer los derechos de todos los ciudadanos, porque 
los derechos no son de las lenguas, los derechos son de las personas. Es falso que 
los catalanes apoyen mayoritariamente la inmersión lingüística. Los catalanes no 
hemos sido nunca preguntados sobre este tema. La hoja de preinscripción escolar 
excluye esta pregunta; las encuestas oficiales de la Generalitat de Catalunya nunca 
preguntan sobre el nivel de aceptación de la inmersión lingüística obligatoria. El 
modelo educativo catalán es el de la conjunción lingüística en las dos lenguas para 
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que ambas sean vehiculares. Es la Generalitat de Catalunya quien no respeta las 
leyes en vigor e impone un sistema educativo en contra de la normativa vigente y de 
los derechos de los ciudadanos. Y termino, el sistema educativo catalán no es un 
modelo de éxito gracias a la inmersión, los resultados en Cataluña superan la media 
española, europea y de la OCDE, pero siguen por detrás de Madrid, Navarra y Castilla 
León y allí no hay ningún sistema de inmersión lingüística. El fracaso escolar de los 
castellanoparlantes e inmigrantes es superior en Cataluña que en el resto de España. 
Y como le decía al principio, no hay dos sin tres, retire la moción.  
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Senyor. Reyes, gràcies. Thank you very 
much, per si de cas. Quan veu la pampalluga és que ja es el temps. Ho dic perquè ... I, 
tot seguit, dona la paraula al portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nosotros no vamos a caer en la trampa de 
debatir sobre la lengua vehicular de la enseñanza, eso sería otro debate. Nosotros 
entendemos que la lengua es una herramienta y se puede utilizar para adoctrinar a los 
niños en castellano, como se utilizaba en la época de Franco, o en chino mandarín en 
la República Popular de China. Por lo tanto, aquí no hablamos de idiomas. Mire 
diputado, negar que en la enseñanza pública catalana ha habido episodios de 
adoctrinamiento es negar la evidencia. Es como negar que en TV3 no hay 
manipulación informativa ni adoctrinamiento. Déjeme que le lea una cosa: “Enseñanza. 
Objetivos: impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y 
estudiantes. Actividades fundamentales: exigir el conocimiento y la edición de libros 
sobre historia, geografía, arte, literatura, etcétera de los Países Catalanes; elaborar un 
plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los 
intereses nacionales; catalanización de los programas de enseñanza; análisis previo y 
aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza; 
reorganizar el Cuerpo de Inspectores de forma y modo que vigilen el correcto 
cumplimiento de la normativa sobre catalanización de la enseñanza, vigilar de cerca la 
elección de este personal, y, por último, incidir en las asociaciones de padres 
aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas”. Supongo que sabe de 
lo que le hablo: Programa 2000, publicado en el año 1990 por periódicos como El 
Periódico de Catalunya o El País. Un programa, un diseño estratégico, de infiltración 
que redactó Convergència Democràtica de Catalunya para infiltrarse en determinados 
sectores de la sociedad catalana, como puede ser la enseñanza, ya lo hemos visto, y, 
si quiere, otro día hablamos de los medios de comunicación.  
¿Cuál ha sido el resultado de esta estrategia? Pues mire: hechos como el ocurrido en 
el Instituto de Secundaria El Palau, de Sant Andreu de la Barca, donde doscientos 
alumnos se concentraron para exigir respeto, por parte del profesorado, a sus 
compañeros, que eran hijos de guardias civiles, y donde aparecieron pintadas donde 
se leía: STOP ADOCTRINAMIENTO, o casos como el del Colegio Público Guillem 
Fortuny, de Cambrils, donde los propios profesores del centro colgaron un vídeo, en 
las redes sociales, donde alumnos de seis años escenificaban un acontecimiento 
histórico, en forma de representación teatral, donde se inculcaba el odio a lo español. 
O el caso del Instituto de Secundaria Stella Ibérica, de Santa Perpetua de Mogoda, 
donde en un comunicado de la dirección, dirigido a las familias, puede leerse: “La 
represión brutal y las imágenes horrorosas de unos cuerpos policiales estatales contra 
una sociedad catalana completamente pacífica…” para llamar al paro el día tres de 
octubre. O podemos hablar de un procedimiento judicial abierto en la Seu d’Urgell, 
donde un juez investiga un presunto caso de profesores, de profesores fomentando el 
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acoso al hijo de un guardia civil. O podemos hablar del contenido de libros de texto, y 
no voy a hacer referencia a determinadas imágenes que salen en las redes, les voy a 
hablar de mi experiencia personal.” 
  
La portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, diu: És una vergonya. 
 
La Presidència demana al diputat senyor Tovar que segueixi amb la seva intervenció 
i aquest diu: “Me gustaría hablarle de mi experiencia personal: yo, que he trabajado en 
formación de adultos y he trabajado impartiendo clases de Ciencias Sociales, con 
material oficial del Departament d’Ensenyament, me gustaría que ustedes vieran lo 
que explicaban los libros de Ciencias Sociales y, por si no me cree, mire, hoy le he 
traído el libro de Ciencias Sociales de mi hijo, de tercero de la ESO. Si usted quiere, al 
terminar el Pleno leemos conjuntamente lo que dice y cómo explica todo el proceso de 
aprobación del Estatuto de Autonomía de 2006. Y luego me cuenta. Y ustedes hoy…” 
 
La Presidència diu: Vagi acabant. 
 
El senyor Tovar diu: “Perdón presidenta. Es una moción que nos interpela 
directamente, presidenta, y le pido un poco de tiempo.” 
 
La Presidència respon: Però fa pampallugues... 
 
I el senyor Tovar continua la seva intervenció dient: “Sí. Voy rápido. Y ustedes hoy no 
nos traen aquí una moción en defensa de los derechos de estos alumnos, que se 
están viendo perseguidos o coaccionados en los centros de enseñanza de educación 
pública catalana, y no vienen a denunciar, por ejemplo, que la enseñanza catalana, 
como ya se ha dicho, es la enseñanza de las comunidades autónomas, donde más 
alumnos estudian en barracones, o no han venido a hablar de las tasas universitarias 
más caras que tenemos en el Estado. O no han venido a hablar de las ratios  de 
alumnado que tenemos en los Institutos de Secundaria, con hasta treinta y tres 
alumnos, o veintiséis alumnos en Educación Infantil. O no han venido ustedes a hablar 
de las condiciones laborales. A usted, que le preocupa tanto la enseñanza pública y 
hace esas piruetas para relacionarla con el mundo municipal, supongo que será 
conocedor de los problemas que hay actualmente en la Secundaria para cubrir las 
vacantes del profesorado que está de baja. ¿Lo conoce? Porque yo lo vivo 
diariamente. 
 
Pues bien, en definitiva y ya concluyendo, señora presidenta, ustedes hacen buenas 
unas palabras que escribió el exministro Jordi Sevilla hace poco, en un escrito, que 
dijo que en este proceso que está viviendo Cataluña los nacionalistas se han 
convertido en antisistema y los antisistema se han convertido en nacionalistas. Y 
ustedes no vienen aquí a defender una educación pública como herramienta de 
cohesión social; ustedes aquí plantean una educación pública como herramienta de 
cohesión nacional y, contra esto, nosotros vamos a seguir denunciando los casos de 
adoctrinamiento que se puedan producir en la escuela catalana, que serán puntuales 
pero existen. Y seguiremos presentando iniciativas legislativas para dotar, a la alta 
Inspección, de herramientas para corregir todos esos casos. Y evidentemente 
votaremos en contra.”  
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la portaveu del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: 
Nosaltres voldríem començar dient que ha arribat l’hora de deixar de banda l’escola 
catalana. Deixem d’introduir l’escola en el debat polític. Això, crec, no es pot tornar... 
Jo escolto amb respecte tothom. 
 
La Presidència diu: Pot continuar. 
 
I la senyora Díaz diu: És la meva opinió; és la nostra opinió i ho repetiré perquè estic 
fent un debat en què crec que podem expressar la nostra opinió. Jo no ric quan intervé 
la resta. 
 
Dit això, pensem que s’ha de deixar el debat. Hem assistit, fins i tot, en les darreres 
setmanes en el Congrés dels Diputats, a diferents mocions d’una banda i d’una altra 
insistint en el mateix. Nosaltres pensem que, sí, és un model d’èxit, però no ho 
pensem perquè sigui una opinió que aflora del no-res sinó, simplement, perquè també 
tirem d’hemeroteca, d’informes i, fins i tot, de l’opinió contrastada i dels informes 
europeus, no només a nivell del nostre país. Jo emplaçaria el diputat que avui ha fet 
de portaveu, en aquesta moció, del Partit Popular en aquesta moció a poder seure i a 
poder llegir molt atentament el que realment diuen aquests informes perquè els 
informes que nosaltres maneguem i hem llegit no coincideixen, en absolut, amb els 
informes que ells llegeixen. Per tant, jo demanaria emplaçar-lo i, amb molta 
tranquil·litat, poder repassar i poder veure aquest resultat. 
 
El nostre model, el de la nostra escola catalana ens ajuda d’una manera brutal a la 
cohesió de la nostra població, no només dels nostres estudiants. Em recordaven que 
tenim fins a setanta nacionalitats a les escoles catalanes i, d’aquestes setanta 
nacionalitats, el resultat no és només una bona cohesió entre els alumnes sinó, fins i 
tot, entre les seves famílies, que sortosament han de conviure en el centre educatiu. El 
problema de l’escola catalana és una manca de recursos i haurem de treballar d’una 
manera molt intensa per apropar-nos a aquells països europeus que aposten, d’una 
manera molt decidida, per l’educació perquè saben que és la millor arma per dotar de 
llibertat i de criteri, de mirada crítica les persones en el futur. És l’educació, 
possiblement, l’arma més potent per a aquesta pluralitat i, sobre tot, per progressar 
com a persones. El problema no és el model educatiu. 
 
Dit això, que hem dit tantes vegades, que l’hem pogut sentir, fins i tot en els diferents 
parlaments, en el Parlament català; també, com deia abans, en el Parlament Espanyol, 
en el Congrés dels diputats, si es produeixen casos, en algun moment donat, que 
pensem que s’han de denunciar, existeix la inspecció educativa i la inspecció 
educativa, a Catalunya, funciona. I per tant no hem de posar en dubte el treball i la 
feina, de vegades, fins i tot, voluntària, dels professionals. Jo els animo, la majoria ho 
fem, els animo a visitar les escoles per comprovar quin és el resultat i, torno a dir, això 
no vol dir, perquè tots som humans i, a tot arreu, es poden produir situacions de 
desajustos. Doncs instem la seva denúncia, que treballi la inspecció educativa allà on 
hagi de treballar, però no posem la taca ni en els professionals però, sobretot, en el 
nostre sistema, que és un sistema educatiu d’èxit i el model de la immersió lingüística 
és un model d’èxit en el nostre país. 
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Per últim, simplement recordar que el Síndic de greuges ha obert un expedient pels 
casos que s’hagin produït en les darreres setmanes. Deixem que el Síndic treballi i, 
una vegada pugui enllestir el seu informe, és important que el puguem conèixer i que 
puguem actuar en aquesta mesura. Però acabaré com he començat: deixem de ficar 
l’escola catalana en el debat polític perquè, quan ho fem, no volem parlar d’educació, 
no volem millorar l’educació, només venim a parlar del nostre llibre. 
 
Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Primer de tot, agrair, en nom d’Esquerra 
al Grup d’Entesa que hagueu presentat aquesta moció, perquè no és una moció que 
hagueu presentat el Grup d’Entesa perquè s’acosten unes eleccions, per cert, 
il·legítimes i imposades pel Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciutadans 
perquè ningú no volia ni preveia aquestes eleccions, sinó que Entesa aquesta moció la 
va presentar dos mesos enrere i, per tant, agrair a Entesa novament que l’hagin 
presentat. 
 
En primer lloc, si em pampalluga aquest estri, presidenta, em permetrà que em pugui 
explicar i esplaiar una miqueta, en tant que altres portaveus ho han fet i en tant que no 
he intervingut en el debat de pressupostos com a portaveu. Sí que voldria fer algunes 
referències. En primer lloc ... No es preocupin, no es preocupin... 
 
La Presidència diu:  Vinga, senyor Fàbrega. Intenti ser breu. 
 
I el senyor Fàbrega diu: Seré escuet. En primer lloc, plantejar que, miri, senyor 
Reyes, vol que hi hagi un referèndum sobre immersió lingüística a Catalunya? Si vol 
que hi hagi un referèndum sobre immersió lingüística a Catalunya, permeti que hi hagi 
un referèndum d’autodeterminació sobre la voluntat del poble de Catalunya en tots els 
seus aspectes. El que no pot ser és que vulguem algunes coses i altres, no. Per cert, 
vostè s’ha pogut esplaiar perfectament en una llengua que és pròpia, també en 
aquests moments, a Catalunya, que és la llengua castellana, i sàpiga que el meu fill la 
parla tan bé com vostè, i el meu fill és catalanoparlant de tota la vida,. Per tant, amb 
això el que li vull exemplificar és que vostè i el meu fill són exemples clars del bon 
funcionament que ha tingut la immersió lingüística a les nostres escoles. 
L’escola catalana, escola d’èxit reconeguda a nivell internacional, escola de cohesió, 
escola que, en moltes ocasions, hem pogut parlar, també, inclusiva, perquè no s’ha 
exclòs ningú. Quin altre territori a Europa ha rebut el nombre de nouvinguts que ha 
tingut Catalunya en els últims anys? I hem aconseguit que els nouvinguts estiguin 
clarament convivint integrats dins la nostra societat i que l’escola hagi estat un lloc, 
precisament, d’integració i d’inclusió en què puguin viure i puguin cohesionar-se 
mitjançant una llengua d’ús, que és la llengua catalana, com a llengua vehicular dins 
les nostres escoles. 
 
A mi, m’agradaria, en nom d’Esquerra, de veritat, m’agradaria molt, que Ciutadans, si 
m’escoltessin, i el Partit Popular que, de tant en tant, de tant en tant, només demano 
algun cop, també se sentissin orgullosos de la nostra llengua i que ho defensessin 
públicament. De la mateixa manera que nosaltres ens sentim orgullosos de la llengua 
castellana i que no he sentit un sol conseller de la Generalitat de Catalunya que hagi 
parlat de catalanitzar els nens del nostre país. Ni un sol conseller no hem sentit mai 
que parli de catalanitzar els nens del nostre país, ni de catalanitzar els nens de la resta 
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de l’Estat espanyol, si és que vostès creuen que Catalunya forma part de la resta del 
conjunt de l’Estat espanyol. Ni una sola vegada! En canvi, sí que hem sentit un 
ministre Wert parlant de com espanyolitzar els nens de Catalunya, i, aquí, les 
hemeroteques ens en poden donar un bon exemple. I, en canvi, en això vostès no han 
dit mai ni piu. Per què no ho critiquen ni ho qüestionen?, perquè, la veritat, ens 
agradaria. 
 
La Presidència diu: Ha d’acabar. 
 
I el senyor Fàbrega diu: Estic acabant, eh?, presidenta. Mirin, vostès, com sempre, 
utilitzen el tema de l’escola pública. Que hem d’agrair als professionals, que han tingut 
un bon nivell, que no hi ha -hagut un sol conflicte a Catalunya per motius de llengua, 
que no hi ha hagut cap conflicte a Catalunya pel model educatiu català que hem tingut 
a les nostre escoles. Vostès l’utilitzen com a arma política i vull recordar-los-hi que, 
mirin, no aconseguiran dividir la nostra societat per motius de llengua. No 
aconseguiran dividir la nostra societat, tot i que vostès políticament ho desitgen, 
perquè necessiten tenir arguments on poder-nos atacar amb motiu de la defensa de 
l’escola pública i de l’escola concertada que existeix al nostre país. 
 
Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor Garcia 
Cañizares, qui diu: Breument, realment. Primer, agrair a Entesa l’acceptació de les 
esmenes que hem fet en la part expositiva de la moció. Es pretenia adequar-la, també, 
al nostre pensament. 
 
Segona qüestió. Evidentment, nosaltres entenem que aquesta qüestió que s’està 
plantejant és una qüestió d’una mala voluntat per part d’uns partits polítics que han 
decidit acusar l’escola catalana d’unes qüestions que són absolutament falses. Això és 
una evidència i ho hem vist en aquest Plenari avui, d’una manera molt contundent; i, 
sobre tot, defensar la professionalitat dels docents i l’autonomia dels centres a nivell de 
Catalunya perquè, dient el que s’està dient, s’obliden d’uns professionals que estan 
treballant, cada dia, a les escoles de Primària, a les de Secundària i a les universitats i 
que estan treballant amb tota la seva capacitat docent i amb tota la seva capacitat 
professional i, evidentment, no programats per part de ningú sinó pel que han 
ensenyat, pel que han après, pel què han après críticament i saben separar una cosa 
de l’altra. 
 
Per acabar, de veritat, si jo he fet un estirabot abans, senyor Riera, collons! perdó,  
amb l’estirabot que acaben de fer vostès, eh? Perquè, si jo he parlat del 155, després 
han intervingut i el senyor Reyes ha dit tot el que ha dit, home, diguem que les coses  
ningú no em diu com les haig de fer, primer, per contestar-li i, segon, si el meu és un 
estirabot, el que acaben de dir vostès és una absoluta bestiesa de dalt a baix, tant el 
Partit Popular com el Partit de Ciutadans. I encara els hi dic més, el que va dir el 
nostre diputat a Madrid, en Sergi Miquel: “Si realment l’escola catalana el que ha fet és 
adoctrinar els seus alumnes, ha fracassat, d’una manera estrepitosa, amb la Dolors 
Montserrat i amb l’Albert Rivera. Alguna cosa devem fer bé a l’escola de Catalunya”. 
 
La Presidència diu: Doncs s’ha exhaurit el temps. I, tot seguit dona la paraula al 
portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, com a proponent, qui diu: Veig que no els 
hem convençut amb la moció. Veig que a uns Grups si els hem convençut però, a 
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d’altres, no hem pogut. La nostra moció venia a dir clarament: “Anem a intentar, que 
amb la situació que ja pateix Catalunya i amb la situació social que vivim als nostres 
barris i les nostres ciutats, intentem no generar un element afegit de conflicte social a 
Catalunya”. I els demanem i els tornem a demanar que deixin de parlar 
d’adoctrinament i deixin de conflictivitzar les escoles d’aquest país. I els ho estan 
demanant els equidistants, no els ho estan demanant els independentistes. Els ho 
estan demanant els que defensem que hem d’intentar arribar a espais de negociació, a 
espais de defensa del col·lectiu, a espais de defensa del públic i estan complicant la 
vida a les mestres d’aquest país. A les setanta mil mestres d’aquest país. 
 
Poden haver-hi hagut episodis i errors? No em faci un debat sobre llibres de text, 
perquè en tenim molts, de problemes, amb els llibres de text. Està parlant amb una 
persona que està acostumada a veure llibres de text a casa seva i sap els llibres de 
text que estan ben fets i els que tenen errors i, de llibres d’història, podem fer el que 
vulguin, eh? Debats històrics en podem fer, del que ha passat als llibres de text però 
no facin una elevació, a la major, dels errors pedagògics que hi poden haver i que 
poden haver-se convertit en petites anècdotes que, evidentment, que per a la persona 
que els pateix són greus. No ho negarem. Evidentment, si vostès porten un cas, com 
ja vaig explicar en altres plenaris, per exemple al meu Ajuntament, mai no trobaran 
aquest Grup defensant que no es pugui parlar el castellà a l’escola catalana. Mai no ho 
trobaran. Mai! Nosaltres sempre hem defensat que el castellà ha de poder-se aprendre 
a les nostres escoles. 
 
Per tant, com que vostès han començat dient-me, i crec que en això té raó el senyor 
Tovar, que ja veurà com s’estalviarà la rèplica; li dono la raó, en que no és un debat 
lingüístic, no és un debat lingüístic. Estem parlant de que vostès intenten plantejar-nos 
que hi ha una espècie d’estructuració general del sistema educatiu públic per treure 
ciutadans independentistes i antiespanyols. Com pot veure en aquest Plenari i, 
especialment, en aquest Grup, i agafo les paraules del senyor Cañizares, no ho han 
aconseguit. No ho han aconseguit! I no intentin forçar més la màquina perquè no hi ha 
més espai. Si us plau, deixin de ficar el món educatiu en el debat, suficientment 
complicat, que tenim en aquests moments, com per intentar generar encara més 
conflicte social i per esgarrapar uns quants vots, el que faran al final serà esguerrar les 
relacions socials que hi ha a les escoles, perquè en aquests moments, a les escoles 
estan començant a passar coses que vostès estan inoculant. Ja n’hi ha prou!. Facin un 
esforç per deixar de fer aquest debat. Ho dic en primera persona, se de membres dels 
seus partits que van a les escoles a demanar no sé quines dades que no té sentit fer. 
 
I acabo dient una cosa: quan li hem fet la pirueta, que a vostès no els ha semblat bé, 
sobre la situació del món local, li demano que faci l’exercici de revisar qui va pagar la 
majoria de les escoles públiques de segons quins barris metropolitans als anys 
vuitanta: els ajuntaments. I segurament aquí hi ha molts alcaldes i alcaldesses que 
poden portar factures del que els va costar, als ajuntaments, construir determinades 
escoles i determinats instituts. Per tant, als ajuntaments, sempre ens ha incumbit el 
que ha passat en el món educatiu i sempre ens ha interessat el que passa a les 
nostres escoles perquè són part de les nostres ciutats i dels nostres pobles i, per tant, 
hem d’estar donant suport als professionals. Aquesta moció volia donar suport als 
setanta mil professionals, sense negar que hi poden haver hagut errors, però és una 
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moció per donar suport a la gent que fa un esforç per intentar tenir una educació 
pública de qualitat al nostre país. 
 
La Presidència diu: Crec que el debat s’ha exhaurit. Senyor Tovar, una frase. 
Endavant. 
 
I el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, diu: 
“Símplemente, quiero que no nos acuse, a nosotros, de iniciar una causa general 
contra la educación pública en Cataluña porque es falso. Ahora bien, lo que usted no 
puede definir, como hizo un compañero suyo en Santa Coloma, son casos de acoso 
sobre menores como “disfunciones pedagógicas” y usted los ha llamado “pequeñas 
anécdotas”. Eso son dramas personales de alumnos y, mientras exista eso, tenemos 
la obligación, como poderes públicos, de intentar evitarlo. Simplemente.” 
 
I la presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Queda dit, doncs. Tanquem el debat i, 
per tant, passem a la votació. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per majoria absoluta, amb els vots favorables dels diputats 
i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (13), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (11), Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (8), Entesa (5 ) i CUP - Poble Actiu (2) i el vot en contra dels 
Grups polítics Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el 
resultat definitiu de 39 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
2.- Moció que presenta el Grup CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, 
per declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial Espanyola a la 
demarcació de Barcelona.  
 
“Si aprofundim en el cas espanyol, ens trobarem amb una monarquia que, a més de 
legitimar-se en drets propis de l’Antic Règim, és també directament hereva del règim 
franquista; el mateix dictador, poc abans de la seva mort, elegia a dit el seu successor, 
el rei Joan Carles I de Borbó. 
 
La relació de la dinastia borbònica amb els Països Catalans ha estat una relació 
marcada per la cultura política de la imposició: des de Felip V, primer Borbó que va 
sotmetre els catalans i les catalanes a cop d’autoritarisme polític i militar –com així 
demostra el Decret de Nova Planta que abolia les institucions catalanes, el setge de 
Barcelona, o la crema de Xàtiva- fins el darrer i actual cap d'estat, Felip VI, símbol de 
la unitat d'Espanya, i que tres segles després del final de la Guerra de Successió 
continua negant el dret d'autodeterminació del poble català. 
 
El paper que Felip VI ha pres en l’actual procés de ruptura democràtica engegat per 
una part del poble català envers l’Estat espanyol, ha sigut la continuació de la manera 
de fer de la dinastia borbònica i la corona espanyola al llarg de la història: assenyalar i 
amenaçar el poble i les institucions mobilitzades en favor de la ruptura amb l’Estat 
espanyol. Tot això en un discurs televisat el passat 3 d’octubre en el que, ni tan sols, 
fer cap referència a les persones ferides –algunes molt greus- com a resultat de 
l’actuació dels cossos de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, enviats per l’Estat 
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espanyol per aturar, fos com fos, el Referèndum d’Autodeterminació del passat 1 
d’octubre. 
 
Per tot això, pensem que és més convenient que mai assenyalar i denunciar quin ha 
estat el paper de la dinastia borbònica i la corona espanyola al llarg de la història, el 
que representa i el que simbolitza. Des del sotmetiment dels Països Catalans per dret 
de conquesta, a l'actual model d'estat espanyol, arcaic i antidemocràtic. Tot això 
reafirmat en el discurs referit anteriorment, en el que es va posar al costat del PP i les 
altres formacions que advoquen per l’aplicació de l’article 155 de la CE. 
 
Atès que la institució monàrquica és anacrònica i no representa a la majoria de 
catalans i catalanes. 
 
Atès que l'actual rei ho és per herència del règim feixista encapçalat pel dictador 
Francisco Franco. 
 
Atès que la monarquia espanyola, i en concret, la dinastia borbònica, té clares 
connotacions d'autoritarisme polític envers els Països Catalans, el que es va reafirmar 
el passat 3 d’octubre. 
 
Atès que els catalans i les catalanes tenim la ferma voluntat de construir una 
República independent de la monarquia espanyola i amb plena sobirania. 
 
Atès que l'Estat espanyol és, encara a dia d'avui, una presó per la resta de pobles de 
la Península Ibèrica sotmesos a la corona. 
 
Per aquests motius, el Grup CUP-PA presenta al Ple de la Diputació l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Declarar persona non grata Felip VI i a tota la Casa Reial Espanyola a la 
demarcació de Barcelona. 
 
SEGON.- Retirar totes les medalles, honors i reconeixements que la Diputació de 
Barcelona hagi entregat i/o realitzat a la Casa Reial Espanyola. 
TERCER.- Instar la resta de municipis de la Demarcació de Barcelona a revocar 
qualsevol acord que doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Reial 
Espanyola o als seus membres. 
 
QUART.- Notificar els següents acords als 311 municipis de la demarcació.” 
 
La Presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula a la portaveu del Grup CUP-
Poble Actiu, senyora Rovira, qui diu: Aquesta era una proposta que presentàvem, 
des del Grup CUP-Poble Actiu per al mes d’octubre, que entenem que va ser el 
moment on vam veure com l’Estat espanyol; a través de la monarquia espanyola; a 
través dels seus tribunals, a través dels seus partits del búnquer, com el Partit Popular, 
Ciutadans o el Partit Socialista, se situava en una situació de confrontació màxima 
amb el conjunt de la voluntat popular de votar per esclarir el futur del nostre poble, i, 
per tant, començava una onada repressiva alhora que, també, començava una onada 
mobilitzadora per part del conjunt de persones del Principat de Catalunya; i enteníem 
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que era necessari assenyalar quina era la relació que estava tenint i quin era el paper 
que estaven tenint Felip VI i la monarquia espanyola en relació amb el conflicte 
democràtic que hi ha en el sí de l’Estat espanyol i que hi ha, doncs, en el conjunt del 
Principat de Catalunya. 
 
Nosaltres entenem que el paper que ha pres Felip VI en l’actual procés de ruptura 
democràtica que està començant, per una part del poble català, envers l’Estat 
espanyol ha estat la continuació d’una manera de fer de la dinastia borbònica i de la 
Corona espanyola al llarg de la història. Ha seguit aquesta manera de fer: assenyalar i 
amenaçar el poble i les institucions, mobilitzades en favor de la ruptura amb l’Estat 
espanyol. Tot això, ho vam poder veure, doncs, en un discurs després de la massiva 
vaga general que va haver-hi el tres d’octubre, que reclamava drets polítics i drets 
socials per al conjunt del nostre poble. De fet, però, la relació de la dinastia borbònica 
amb els Països Catalans ha estat una relació nítidament marcada per la cultura 
política de la imposició arreu del territori dels Països Catalans i, de fet, si aprofundim 
en el cas d’aquesta monarquia, en el cas de la monarquia espanyola, ens trobem amb 
una monarquia que, a més de legitimar-se en drets propis de l’Antic Règim és també, 
directament, hereva del règim franquista. 
 
Per tot això, pensem que és convenient assenyalar i denunciar quin ha estat el paper 
d’aquesta dinastia borbònica, i de la Corona espanyola, al llarg de la història i, també, 
en els recents mesos durant el conflicte que estem vivint actualment. Creiem, doncs, 
que aquesta institució monàrquica és anacrònica, que no representa la majoria de 
catalans i catalanes sinó el contrari, que s’ha aliat per tal d’esclafar-nos. També, dir 
que el Rei ho és en herència del règim feixista, encapçalat pel dictador Francisco 
Franco. Massa coses ens queden d’aquell règim feixista, fins i tot, tribunals i 
audiències nacionals actuals que ens estan reprimint i ens estan empresonant; des 
d’aquí, aprofito també per demanar la llibertat del conjunt de presos polítics de l’Estat 
espanyol, tant els d’aquí com els del conjunt de pobles que estan en aquesta presó, 
del conjunt de pobles que representa aquest Estat, i, per tant, entenem que cal que la 
Diputació es posicioni, com ho han fet en d’altres ciutats i com ho estan fent, doncs, 
arreu del territori, també, per plantar cara i per plantejar que les catalanes no tenim rei, 
que no compartim el posicionament que està tenint la monarquia espanyola i, per tant, 
declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial espanyola en el conjunt de la 
nostra demarcació. I que es retirin també, com ja s’ha fet en altres llocs, les medalles, 
els honors i els reconeixements que aquesta Diputació hagi lliurat o realitzat a la Casa 
Reial i, finalment, que s’insti el conjunt de municipis de la demarcació a revocar 
qualsevol acord que doni algun tipus de reconeixements o d’honors, també, a la Casa 
Reial espanyola. 
 
Abandona la sala de sessions la diputada senyora Pérez (Entesa). 
 
Intervé, a continuació, el portaveu adjunt del Grup Partit Popular, senyor Mulleras, 
qui diu: Bé, plenament orgullós de poder defensar, en llengua catalana, el rei 
d’Espanya i la princesa de Girona, que forma part, també, de la Casa Reial, que ara es 
vol declarar non grata per part del Grup de la CUP. 
 
La monarquia parlamentària, com la que tenim a Espanya, és una de les formes de 
govern més democràtiques que tenim a Europa i, de fet, no és cap herència de cap 
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règim anterior. És fruit d’un referèndum que es va produir, i que, precisament, a 
Catalunya, més del noranta per cent de la gent hi va estar a favor. Per tant, no és cap  
herència sinó que és una voluntat política plenament i absolutament majoritària, 
també, del poble de Catalunya. Monarquies que, com ja saben vostès, pràcticament no 
decideixen res sinó que sancionen lleis i que les decisions polítiques estan en mans 
del poder legislatiu i del poder executiu, que són triats periòdicament per la població. 
És un símbol d’unitat, és un símbol de llibertat, de democràcia, és un símbol exterior, 
també, del país. De fet, la monarquia parlamentària és el mateix que volia el senyor 
Artur Mas, en les seves inicials declaracions, per a una hipotètica Catalunya 
independent abans que vostès, senyors i senyores de la CUP, el fessin fora com a 
president de la Generalitat. Els països europeus, com li dic, més avançats, tenen 
monarquies parlamentàries: Dinamarca, Holanda, Regne Unit, Suècia i la seva, tan 
visitada últimament, Bèlgica. 
 
Vostès volen declarar persona non grata el rei Felip VI i, en canvi, després es 
fotografien i defensen individus, per exemple, condemnats per terrorisme, com el 
mateix senyor Otegi. Potser, al senyor Otegi, el mínim que li podrien fer és declarar-li, 
a aquest, sí, persona non grata. Una persona que, pertanyent a una banda terrorista, 
que, com votés saben, va produir matances molt importants, també, a Catalunya.  
 
El rei Felip VI l’únic que ha defensat és la restitució de la legalitat a Catalunya, la fi de 
les polítiques que han dividit i han enfrontat, malauradament, la nostra societat i la 
restitució de la convivència i el benestar dels catalans. Es pot estar o no es pot estar 
d’acord amb el seu posicionament polític però, sincerament, nosaltres no creiem que 
això sigui suficient per votar una declaració i declarar-li persona non grata i no 
entenem com alguns partits polítics, ja no tant la CUP, de qui esperem el que ha 
proposat i, de fet, ja ho ha proposat en altres institucions, no entenem com altres 
partits i grups polítics poden recolzar aquesta proposta i, per tant, des del Grup 
Popular, no entenem que això tingui cap tipus de motiu de declaració de persona non 
grat. A l’inrevés. Potser hauríem d’agrair-li moltes coses, moltíssimes coses, a la 
monarquia parlamentària espanyola i, per això, votarem en contra de la seva 
proposició. 
 
Pren la paraula, tot seguit, el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, qui diu: “Nosotros vamos a ser breves. Indudablemente, 
nos encontramos ante una moción cien por cien CUP y la podemos enmarcar en su 
estrategia política “assenyalem-los: Señalemos al disidente ideológico”. Una política, 
por cierto, en que hemos visto, que han participado también Esquerra Republicana y 
Convergencia en Sant Andreu de Llavaneres, donde declararon personas non gratas a 
Toni Cantó, Inés Arrimadas y Albert Rivera. Hoy tienen ustedes una oportunidad de 
oro para desautorizar a sus regidores en Sant Andreu de Llavaneres. Y, miren, se 
empieza señalando a quienes piensan diferente; se les nombra personas non gratas; 
luego, se continúa atacándoselas desde partidos políticos; se continúa, haciendo 
escraches a alcaldes y alcaldesas, y, al final, se agrede a responsables políticos y a 
personas que piensan diferente. Y no sé, señoras de la CUP, quizá lo siguiente sea 
meternos en trenes y deportarnos. 
 
Miren, nada bueno se puede construir desde el odio y ustedes articulan su discurso 
político desde el odio. Y nosotros no vamos a entrar a valorar ni tan siquiera el sentido 
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de la moción ni el papel del jefe del Estado, ni el del padre del Jefe del Estado, ni el de 
Felipe V, IV, III, II o I. 
 
I. Simplemente, vamos a votar en contra.” 
 
Tot seguit pren la paraula el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: 
Nosaltres creiem que cal condemnar el discurs del Rei dels darrers dies, especialment 
aquell discurs d’aquella nit després de l’1-O. El seu discurs ens va sorprendre 
enormement, en negatiu. Creiem que la neutralitat institucional i tot això que hauria de 
“garantir” el cap de l’Estat, doncs, no ho va fer i esperàvem una intervenció més 
mesurada i més equilibrada, que pogués contribuir una mica a intentar solucionar la 
situació política que viu el nostre país. No ens ho vam trobar. Ens vam trobar un to 
hostil, un to fora del context real on vivíem i que l’únic que va fer va ser alimentar la 
tensió i el conflicte. Ens va semblar que era una intervenció, en aquell moment, aliena 
a la realitat que vivia Catalunya i aliena a la realitat de la gent que acabava de patir 
l’agressió de les forces de seguretat de l’Estat a la porta dels col·legis l’1 d’octubre ,i, 
per tant, ens va semblar que, en aquell moment, el cap de l’Estat, doncs, va  ignorar 
l’existència d’una població que estava patint. 
 
Som una organització que, en el seu moment, quan va abdicar l’anterior rei, el ciutadà 
Joan Carles de Borbó, ja vam demanar un referèndum perquè es triés el cap de l’Estat 
d’una altra manera, evidentment, per eleccions i no per qüestions vinculades a 
l’herència i a la sanguinitat. En aquest cas, nosaltres entenem que hi ha arguments de 
sores per qüestionar l’actuació que va fer el cap de l’Estat, el Rei, però entenem, que 
sent coherents amb el que acabem de dir a la moció anterior, creiem que hi ha debats 
que no ajuden a millorar la situació social i política que viu el nostre país i entenem que 
aquesta moció, la de declarar persona non grata el cap de l’Estat, creiem que no 
ajuda, que és poc oportuna, segurament, i que no té utilitat per intentar resoldre la 
situació que viu el nostre país. Al contrari. Creiem que el que fa és alimentar encara 
més els monstres dels nacionalismes, de les banderes i dels conflictes vinculats a les 
identitats nacionals, que creiem que, en aquests moments, poc estan ajudant el nostre 
país i, per tant, en la mesura que creiem que, en aquests moments, tot i ser 
republicans de naixement, de funcionament i de pràctica, el que correspondria és no 
tenir cap de l’Estat, entenem que aquesta moció, en aquests moments, en el debat 
actual que viu el país, no correspon. Per tant, no li donarem suport i ens abstindrem. 
 
La Presidència dona la paraula a la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, qui diu: Nosaltres aquí no hem 
vingut a declarar persona non grata ni el ciutadà Felip VI ni ciutadà Perico de los 
Palotes, perquè ens entenguem. Nosaltres aquí venim a fer altres coses. Pensem que, 
amb independència del que pensi o del que opini cada persona, cada ciutadà o 
ciutadana, de la seva posició, en el món en què vivim, en la Catalunya que volem, el 
que no volem crear són ghettos o són diferències. Ho és prohibir la vista, prohibir  
l’estada o declarar, com en aquest cas es fa, a qualsevol persona, torno a dir, ciutadà 
o ciutadana. Només no ens agraden o podem condemnar aquelles persones que 
violen els drets humans i que delinqueixen contra conciutadans o conciutadanes. Per a 
nosaltres, això és, sobretot, molt important. No volem tornar, una altra vegada, doncs 
tornar a crear el que es va destruir en altres moments de la Història: tornar a crear 
murs de Berlín ni com es fa en algun país d’Amèrica, crear noves fronteres. Per a 
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nosaltres, és molt important això, amb independència que puguem estar d’acord o no, 
crec que aquesta no és la discussió, no entrarem, amb la posició, o que puguem 
coincidir o no amb els seus discursos, o que pensem que la millor forma és la 
monarquia parlamentària o és la república. Avui no hem vingut a parlar d’això sinó, 
simplement, el que volem nosaltres, abans ho dèiem, en el model de l’escola, és que 
ens agrada la cohesió social i crec que aquest món seria molt avorrit si tots penséssim 
exactament el mateix, diguéssim exactament el mateix, ens pentinéssim exactament 
igual, ens vestíssim exactament igual i és el que té la democràcia: per sort, aquí 
cadascú pensa el que vol, es vesteix com vol, es pentina com li dona la gana. 
 
I, arribat a aquest punt, nosaltres no podem donar suport a aquesta moció, com es 
va fer precisament aquesta setmana en un municipi de Catalunya, com és Sant 
Sadurní, on es va pretendre també declarar persona non grata una senyora amb la 
qual pràcticament no coincidim en els seus postulats polítics, com és la ministra, i que, 
per cert, no va prosperar perquè, no sé si coincidirà amb el vot, perquè encara queda 
per conèixer el vot de les dues formacions polítiques que donen suport al Govern de la 
Diputació, però en aquell cas va ser el mateix alcalde, d’Esquerra Republicana el que 
es va abstenir i, a més a més, en cas d’empat, no va exercir, que sí que el va exercir 
perquè va desempatar clarament, el vot de qualitat que pot tenir un alcalde o una 
alcaldessa. 
 
Només per acabar, perquè s’entengui de manera molt clara: arribarà un dia en què 
vingui aquí un diputat que voldrà declarar persona non grata la senyora Rovira i 
nosaltres, amb la mateixa claredat que farem ara, amb la mateixa fermesa que farem 
ara, també votarem en contra. 
 
Abandona la  sala de sessions la diputada senyora Del Frago (PSC-CP). 
 
Intervé, a continuació, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: Des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, manifestar que votarem a favor d’aquesta moció. Per tant, a les 
companyes de la CUP, dir-les-hi que hi votarem a favor per diversos motius. Primer, 
perquè som republicans i, per tant, nosaltres, com a Esquerra Republicana, el rei i la 
seva família mai no els hem sentit nostres. I actualment entenem, a més a més, que 
representen una institució que avala i que representa un Estat que reprimeix a una part 
important del poble de Catalunya. 
 

Segona qüestió. Escoltin, no és que ens faci cap il·lusió declarar persones non grates, 
eh? Jo hi estaria d’acord. No ens fa cap il·lusió. Però és molt diferent declarar persona 
non grata una persona escollida democràticament, o un càrrec institucional escollit 
democràticament que una persona, que és hereva del feixisme i del franquisme, com 
és la monarquia espanyola. Recordem, perdoni, senyor Tovar, deixi’m que pugui 
intervenir, si us plau, recordem que qui va jurar les lleis fonamentals del Moviment va 
ser precisament el pare de l’actual rei i mai no s’ha retractat d’això. Mai no han 
condemnat el règim franquista. Al contrari, l’han avalat i la seva suposada democràcia 
neix d’un dictador que ha mort tranquil·lament al llit. I qualsevol opció política, i això us 
dic, als grups d’esquerres que se sentin republicans, ho sento, no podem avalar 
l’actual monarquia espanyola. No només no podem avalar-la, perquè, escoltin, 
nosaltres, com a republicans, pensem que qualsevol representant institucional ha de 
ser escollit democràticament pel poble i no per un dret d’herència o un dret de sang, 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

com deia el company d’Entesa i, per tant, nosaltres també pensem que, a sobre, és 
una casa reial que mai no s’ha situat en la mediació del conflicte entre Catalunya i 
Espanya. El normal d’un rei és que busqués la màxima solució del seu poble que ell, 
en teoria, voldria representar, i, per tant, davant d’una situació de conflicte busqués 
una solució pactada, parlada i dialogada, sinó al contrari: vam veure clarament com, 
en els fets ocorreguts el dia ú d’octubre i la mobilització del tres d’octubre, sortia 
clarament en contra de la majoria del poble de Catalunya. 
 

Per tant, no ens el sentim nostre i una part important del poble de Catalunya no se’l 
sent seu. I en el referèndum de 1978 mai no vam votar si havíem o no de tenir un 
monarca: es va votar una Constitució. I per tant nosaltres, com a Esquerra 
Republicana, deia, i aquí acabo, no podem acceptar que aquest continuï sent el 
monarca i, per tant, per a nosaltres és una persona no grata a la nostra demarcació, 
que és on tenim un àmbit competencial, que és la Diputació com a institució. I 
finalment dir-li, presidenta, que, evidentment, a les companyes de la CUP, jo crec que 
el debat sobre la monarquia, com també fem debats d’altres mocions d’altres temes 
que no tenen un lligam directe amb l’àmbit municipalista, també era oportú. Per tant, hi 
donarem recolzament.  
 

Intervé, tot seguit, el portaveu del Grup Convergència i Unió, senyor García 
Cañizares, qui diu: Breument. Realment, les aportacions que va fer el monarca a les 
darreres setmanes són absolutament intolerables. Certament, el discurs a què es feia 
referència abans, amb una situació complicada per a una part molt important dels 
ciutadans de Catalunya, el discurs que va pronunciar el monarca va demostrar que la 
monarquia està caduca, que actua d’una manera autoritària i que és immobilista. Això 
és una evidència i l’hem de constatar, sobretot perquè, en la seva intervenció i també 
en la seva acció, ha separat uns ciutadans d’uns altres i, de fet, d’una manera molt 
evident, va parlar per a una part dels ciutadans de Catalunya i ho va fer expressiu. Per 
tant i agafant les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont: ”Així no, 
majestat. Aquesta no és la manera de defensar un poble com el poble català. No és la 
manera de defensar la monarquia. No és la forma d’actuar d’una monarquia del segle 
XXI”. Per tant, amb aquesta visió absolutament crítica de com està actuant la Corona 
en aquests moments i com ha actuat els darrers mesos. 
 
Però, malgrat aquesta actitud del nostre Grup i aquesta crítica a l’actuació del 
monarca, hi ha dues coses que són imprescindibles posar damunt la taula. Una i molt 
important, que a nosaltres no ens agrada, a ningú no ens agrada, faltar al respecte ni 
ens agrada nomenar persona o declarar persona non grata a ningú, sigui el Rei o sigui 
qualsevol dels ciutadans de la demarcació. Aquesta és una qüestió i la segona, i molt 
important: si la Diputació de Barcelona, per les seves característiques, fa declaració de 
non grata alguna persona, està obligant els ajuntaments a acceptar un acord que la 
Diputació de Barcelona ha posat damunt del territori. Aqueta administració no té 
competències territorials en el sentit de territori i, per tant, seria bastant complicat que 
nosaltres declaréssim persona non grata el Rei i que els 311 municipis de la 
demarcació as veiessin en l’obligació d’acceptar allò que hem aportat nosaltres. I per 
tant a declarar persona non grata a cada un dels seus municipis. Per tant, davant 
d’aquesta diferència, d’aquesta dicotomia de criteris, el que farà el Grup de 
Convergència, en aquest cas del PDeCat, serà abstenir-se en aquesta moció. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Moltes gràcies. Després dels diferents 
posicionaments, veiem que es produeix un empat en el posicionament. No sé si la 
senyora Rovira vol rèplica. 
 
I la portaveu del Grup CUP-Poble Actiu, senyora Rovira, diu:  Sí. Per contestar molt 
breument diferents qüestions que s’han dit. Pel que fa al Partit Popular, els hi tornarem 
a repetir que ens passejarem amb el senyor Otegi quan calgui i per on calgui. Als 
companys d’Entesa, dir que això no és un conflicte de banderes; això no és un 
conflicte de nacionalisme; això és un conflicte amb un Estat profundament 
antidemocràtic i amb un Estat que no és només el Partit Popular ,sinó que també és el 
Partit Socialista, també Ciutadans, també la monarquia espanyola, també tot l’entramat 
juridicopolític de la Fiscalia i dels seus tribunals, hereus del franquisme; d’un Estat 
hereu directe d’aquest franquisme i d’una transició que mai no es va produir, i per tant 
no intentin amagar el que és un conflicte democràtic amb un Estat antidemocràtic amb 
el que és un conflicte de banderes, que potser és el que els agradaria a vostès que 
fos, per tal de no haver-se der posicionar i estar en aquesta situació tan incòmoda en 
què es troben. I senyors del Partit Socialista, tothom pot pensar el que vol? Ho estan 
dient quan estan prohibint els llaços grocs? Ho estan dient quan estan prohibint el 
color groc a les fonts? Ho estan dient quan estan empresonant gent pel fet de pensar 
coses diferents a les que el règim vol que pensem? Si us plau, mirin-se la realitat i 
després poden fer anàlisis i discursos que siguin més o menys adients amb el que està 
passant en el nostre poble, amb el que està passant en els nostres carrers i a les 
presons d’aquest Estat profundament antidemocràtic, com és l’Estat espanyol. 
 
La Presidència diu: No sé si hi ha més intervencions. Si he fet bé els càlculs, entenc 
que hi ha un posicionament contrari a la moció per part de tres Grups, que sumarien 
tretze vots, i un posicionament favorable per part de dos Grups, que sumarien també 
tretze vots, perquè hi ha dos Grups que fem abstenció, que serien el Grup de 
Convergència i Unió i el Grup d’Entesa. Per tant, entenc que correspon dirimir, eh? 
Hem de procedir. Demano la votació. 
 
Sotmesa la moció a votació es produeix el resultat següent: vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acord Municipal (11) i CUP - Poble Actiu (2), vots en contra dels Grups polítics Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (7), Partit Popular (3) i 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i abstenció dels Grups polítics Convergència i 
Unió (13) i Entesa (4), sent el resultat de 13 vots a favor, 13 vots en contra i 17 
abstencions. 
 
I la Presidència diu: Queda un empat i entenc que s’ha de tornar a votar. Si hi ha 
segon empat, és quan actua el vot de la Presidència. Doncs, demano el vot de nou. 
 
Repetida la votació, es produeix el resultat següent: vots favorables dels diputats i 
diputades assistents dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (11) i CUP - Poble Actiu (2), vots en contra dels Grups polítics Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (7), Partit Popular (3) i Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (3) i abstenció dels Grups polítics Convergència i Unió (13) i 
Entesa (4), sent el resultat de 13 vots a favor, 13 vots en contra i 17 abstencions. 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: En produir-se, de nou, l’empat, em 
posiciono en contra de la moció presentada per part de la CUP. Crec que no correspon 
a aquesta administració i organització i institució posicionar la voluntat de cadascun 
dels municipis al territori, ni posicionar la voluntat en relació amb la llibertat de les 
persones. 
 
He aplicat aquest criteri no només des de la Presidència de la Diputació sinó, també, 
en el cas del meu municipi. Mai, en el meu mandat, no nomenaré ni declararé persona 
non grata a ningú. Crec que no en tinc la potestat ni és la meva funció fer-ho i no he 
fet, tampoc amb el senyor Núñez i Navarro, perquè vegin, que va ser proposat que fos 
declarat persona non grata en el meu municipi, atès que vol edificar en una zona que 
la ciutat ha decidit protegir, com a zona no urbanitzable. No ho faré. Crec que no és la 
nostra funció i, per tant queda doncs exhaurit el debat.  
 
I el Ple, repetida la votació per l’empat produït a la primera votació, i en repetir-se 
l’empat a la segona votació, amb el vot de qualitat de la presidenta, acorda rebutjar la 
Moció.  
 
3.- 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 
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència, 
compresos entre els números 9721 al 11515 ambdós inclosos; Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 9720 al 11004, 
ambdós inclosos; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre els números 
9722 al 11394, ambdós inclosos, Àrea de Territori i Sostenibilitat, compresos entre els 
números 9610 al 11369 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 
9628 al 11407 ambdós inclosos tots ells de l’any 2017, i dels acords adoptats per la 
Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries de data 5 i 26 d’octubre de 
2017. 
 
4.- Precs. 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), diu: Passem al punt de precs. Hi ha un prec 
per escrit, presentat pel Grup Entesa, que diu:  
 
PREC DEL GRUP D’ENTESA INSTANT EL GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA A DONAR SUPORT A LES DIPUTACIONS GALLEGUES PER FER 
FRONT A LES GREUS CONSEQÜÈNCIES DELS INCENDIS FORESTALS 
D’AQUEST OCTUBRE  
 
Galicia ha viscut els darrers dies una veritable catàstrofe. Més de 270 incendis 
forestals han suposat la crema de més de 35.500 hectàrees. Es tracta de gairebé el 
triple de les 12.600 hectàrees cremades fins aleshores a l’exercici del 2017. Així, 
aquest any, és el pitjor des del 2006 quan la superfície calcinada va ser de 95.880 
hectàrees. 
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Cal lamentar també la mort de 4 persones, a més a més de pèrdues econòmiques 
multimilionàries. Els efectes més devastadors es van centrar al sud de Galícia, a la 
franja inferior de les províncies de Pontevedra i Ourense, així com a la zona oriental de 
Lugo. 
 
La situació va evidenciar greus mancances en la gestió del territori, fortament 
condicionada pels interessos econòmics d’un monocultiu d’eucaliptus, però també per 
una manca d’efectius pel control dels incendis (efectius fortament reduïts per polítiques 
de retallades) així com una incapacitat de gestió de la crisi per part del govern de la 
Xunta. 
 
Davant la greu situació viscuda a Galícia, molts són els municipis que han manifestat 
la seva voluntat de coordinar accions que puguin ajudar a superar la tragèdia viscuda.  
 
En virtut d’aquests consideracions el grup d’Entesa de la Diputació de Barcelona, 
reitera i formula els següents precs:  
 
La implicació d’aquesta Diputació en els següents aspectes: 
 

1) Posar a disposició de les diputacions provincials gallegues l’ajut que pugui aportar 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, amb experiència 
acumulada al llarg de dècades de treball amb els ens locals. Aquesta pot ajudar 
en l’adopció de mesures de prevenció, col·laboració tècnica en els plans 
d’ordenació i execució dels treballs necessaris per a la seva conservació i 
manteniment de la biomassa del sòl i de les plantes en les condicions adequades, 
l’assistència en la planificació la protecció contra incendis dels nuclis rurals, cases 
i infraestructures, etc. Tot plegat per col·laborar en una gestió del territori que ajudi 
a evitar que no es tornin a viure episodis com els d’aquesta tardor. 

 
2) Ajudar a establir una xarxa de municipis col·laboradors que aglutini no només els 

agermanaments existents entre municipis de la nostra demarcació i municipis de 
les zones afectades, sinó que estimuli les col·laboracions i la solidaritat entre tots 
els municipis  

 
3) Col·laborar en tot allò que les administracions gallegues puguin necessitar amb 

l’objectiu de revertir els efectes i adoptar les mesures necessàries per a que no es 
tornin a produir els tràgics esdeveniments  

 
Intervé el portaveu del Grup Entesa, senyor Funes, qui diu: És un prec fet per escrit 
i, en tot cas, demanaria al vicepresident que, en relació amb els municipis gallecs, ens 
expliqués la gestió feta en relació als municipis gallecs, ja que ens n’ha fet còpia de la 
resposta que ha enviat als municipis afectats pels incendis. Recordaran, que ho vam 
deixar... 
 
I el vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
senyor Guiteras (ERC-AM), diu: De fet, el que hem fet ha estat posar a disposició, de 
les diferents diputacions de Galícia, els nostres coneixements en regeneració de 
boscos. La nostra Oficina de prevenció d’incendis és una Oficina que és un referent a 
Europa sobre com es pot fer la bona feina de regenerar i el que s’ha fet és, davant el 
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drama que va patir Galícia aquest estiu, posar-nos a la seva disposició i donar-los-hi 
tot el nostre suport, si ells ho consideren evidentment, per poder-los-hi donar. 
 
Tot seguit es reprodueix el text de la carta enviada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat a les quatre diputacions gallegues: 
 

Estimado Vicepresidente, 
 
Como vicepresidente primero y presidente del Área de Territorio y Sostenibilidad de la 
Diputación de Barcelona, me dirijo a usted para expresarle mi solidaridad en relación a los 
lamentables incendios que han asolado su territorio el pasado mes de octubre. 
 
Aprovecho también para brindarle nuestro apoyo y la ayuda de nuestros técnicos de la 
Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales, a través de la Sección de 
Restauración y Mejora Forestal (OTPMIF). 
 
En este sentido, dicha Oficina puede compartir con la Diputación de …. las experiencias de 
las actuaciones posteriores al incendio y el modelo de proyecto conjunto a desarrollar en la 
zona quemada, así como los documentos que se usan. La colaboración técnica que 
podemos ofrecer es de 2 ingenieros forestales durante un periodo de 5 días en las fechas 
que se concreten. 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
Tot seguit, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dona la paraula al president del 
Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui diu: Tornar a demanar la dimissió de la 
vicepresidenta cinquena, Núria Parlon, per manca d’atribucions.  
 
I la senyora Conesa diu: Doncs queda registrat i li tornem a donar la mateixa 
resposta, eh?. Vostè pot demanar sempre i nosaltres podem respondre sempre.  

 
5.- Preguntes. 
 
Intervé el president del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Ibáñez, 
qui diu: El Secretariado de Registro de Transferencia Europeo, en respuesta a una 
pregunta formulada por un eurodiputado, el treinta y uno de octubre, informó que el 
llamado DIPLOCAT había sido  disuelto y expulsado de las instituciones de la Unión 
Europea. Concretamente, del Registro de lobbies y grupos de interés de la Unión. Por 
otro lado, las llamadas “embajadas”, que habían sido abiertas en algunos países, han 
sido cerradas, quedando, por tanto, inoperativo a todos los efectos, con la única 
excepción de la Oficina de representación permanente de España en la Unión 
Europea, y en la que cuentan todas las autonomías españolas con una representación 
por igual. 
 
Dado que, en el Plan estratégico de relaciones internacionales 2017-2020 de la 
Dirección de Relaciones Internacionales de esta Diputación de Barcelona, que está 
integrada en el Área de Presidencia, se establece el objetivo de la protección 
internacional del municipalismo y de la gobernanza local, preguntamos cuál es la 
incidencia que tiene todo lo anterior en la ejecución del citado Plan estratégico 2017-
2020 y si tienen previsto reformularlo para reconducir las acciones que se habían 
asignado al extinto patronato del DIPLOCAT. 
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I la Presidència diu: Li donarem resposta. Ho estem treballant. Evidentment, doncs, 
nosaltres ho haurem d’analitzar, vostè sap que, des de la Diputació de Barcelona, 
tenim un àrea internacional que treballa en diversos projectes i, per tant, entenc que li 
donarem resposta molt aviat.  
 
La senyora presidenta indica que, finalitzada la formulació de preguntes orals, de 
conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, s’indicarà, per part de la Secretaria 
General, el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la 
darrera sessió del Ple, indicant si han estat respostes, incorporant-se la totalitat del 
text de les preguntes i de les respostes a l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta, formulada en data 3 de maig pel portaveu adjunt del Grup Partit 

Popular, que diu: 
 
Amb data 2 de febrer vaig fer la pregunta següent: “Quins acords, contractes o 
convenis va subscriure la XAL, durant el període 2013-2016, amb altres mitjans de 
comunicació, empreses de producció audiovisual o agències de notícies, per a 
l’intercanvi de continguts? Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les 
contraprestacions econòmiques que se’n derivaven”. 
 
Amb data 22 de febrer vaig rebre, del diputat Sr. Jaume Ciurana, una resposta en el 
sentit que l’òrgan més adient per atendre les qüestions que demano és la Comissió de 
Seguiment de la XAL, la qual no em consta que, d’ençà, s’hagi celebrat. 
 
Entenc que la qüestió de la fiscalització de la gestió econòmica d’uns recursos que 
provenen, principalment, de la Diputació de Barcelona també pot ser plantejada en el 
marc del seguiment ordinari del govern de la corporació. 
 
Per tot això, el diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic 
de la Diputació de Barcelona, REITERA L’ESMENTADA PREGUNTA i exigeix una 
resposta en el termini legalment establert, tot reservant-se prendre les mesures 
oportunes en el cas que segueixin negant-li la resposta. 
Quins acords, contractes o convenis va subscriure la XAL, durant el període 2013-
2016, amb altres mitjans de comunicació, empreses de producció audiovisual o 
agències de notícies, per a l’intercanvi de continguts.  
 
Detallar l’abast dels acords, contractes o convenis i les contraprestacions 
econòmiques que se’n derivaven. 
 

Pregunta pendent de resposta. 
 
2. Pregunta, formulada en data 22 de juny pel portaveu del Grup Partit Popular, que 

diu: 
 
El Diputat que subscriu, Portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona, de 
conformitat amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de l’esmentada entitat, presenta, 
per ser contestada, amb lliurament de la documentació que correspongui, la següent 
pregunta: 
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Sol·licitem relació, en suport Excel, dels pagaments realitzats, des del 1r. de gener de 
2013 fins al 1r. de juliol de 2017, a membres adherits de la XAL, detallant any per any 
els imports i diferenciant la compra de notícies per als serveis informatius i la compra 
de programes que es col·loquen en el sistema de la XAL. 
 
Així mateix i amb el mateix rang de dates, demanem que se’ns traslladi qualsevol 
aportació realitzada per tota mena de producció especial. 
 
Pregunta pendent de resposta. 
 
3. Pregunta, formulada en data 19 de juliol de 2017 pel president del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu:  
 
MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, diputado presidente 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 la última convocatoria que ha hecho el Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat, dentro del Programa de Fomento de la Ocupación Local de la Diputación de 
Barcelona 2017-2018, se estableció un período de inscripción desde el día 9 de junio 
de 2017 a partir de las 00.00 horas hasta el día 12 de junio de 2017, es decir, de sólo 
dos días hábiles completos, restringiéndose la presentación de solicitudes mediante 
presentación telemática. En el Pleno del pasado mes de junio del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat, el Grupo Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ya presentó 
una moción cuestionando dicha convocatoria. 
 
Al ser dicho programa un programa de la Diputación de Barcelona y teniendo en 
cuenta las leyes, normas y códigos de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, solicitamos que se nos informe si, desde esta Diputación, hay 
habilitado algún seguimiento, requerimiento o condición que permita que la situación 
descrita en el párrafo anterior no se pueda producir y, en el caso que no lo haya, 
sugerimos que, en la aceptación de los encargos de gestión que hagan las entidades 
locales, se añada el cumplimiento de unas determinadas normas de plazos, 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como por cierto 
recoge en parte el Código de Buen Gobierno y Calidad Institucional de la Diputación 
de Barcelona. 
 
Pregunta pendent de resposta. 
 
4. Pregunta, formulada en data 8 de setembre de 2017 per la portaveu del Grup 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que diu:  
 
El Grup Socialista de la Diputació de Barcelona ha tingut coneixement que a partir del 
dia 4 de setembre començarà a emetre’s el programa “CATALUNYA EN DIRECTE” de 
8tv. Un magazín d’entreteniment, amb seccions fixes i connexions pel territori, 
presentat per Quim Morales, dirigit per Àlex Navarro i produït per la productora 
VERANDA. Davant d’aquesta informació que hem rebut, voldríem saber: 
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1. Quina és l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona? 
2. Quin capteniment té la Diputació de Barcelona per subvencionar una televisió 

privada, quan la DIBA ja finança un mitjà propi? 
3. Aquest programa serà emès per 8tv i les televisions locals que el vulguin 

emetre? 
4. Quin serà el funcionament de les col·laboracions de les televisions adherides a 

la Xarxa? 
5. Es faran connexions en directe des del territori personalitzades per la pròpia 

televisió, amb un presentador i una possible interacció amb el presentador del 
programa? 

6. Es demana que el presentador de cada televisió sigui sempre el mateix però es 
respectarà si hi ha canvis segons necessitats del canal? 

7. Es podran fer peces enregistrades de temes diversos? 
8. S’estableixen un mínim o un màxim de connexions per cada televisió? 
9. Les televisions han d’oferir propostes a la Coordinació de la Xarxa? 
10. Les televisions hauran de posar presentador i operador de càmera? 
11. Aquestes col·laboracions es pagaran directament des de la Xarxa? 
12. Aquestes connexions en directe es faran amb les motxilles de la Xarxa i, per 

tant, s’hauran de distribuir pel territori i coordinar la disponibilitat? 
13. Es respectaran tots els territoris de les televisions adherides? 

 
Pregunta pendent de resposta. 
 
5. Pregunta, formulada en data 27 de setembre de 2017 pel portaveu del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciutadania, 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 de los siguientes 
apartados: 
 
SOLICITAMOS información sobre las ayudas, concedidas o coordinadas por la 
Diputación de Barcelona o por cualquiera de sus entidades vinculadas en el ámbito de 
la provincia, de los fondos de la Unión Europea (FEDER, FSE, ayudas o programas de 
la UE, etc.) de los ejercicios 2016 y 2017 (hasta tramitar septiembre) que contenga, en 
concreto: 
 

- Fondo que subvenciona; 
- Fecha de la convocatoria; 
- Objetivo de la convocatoria; 
- Nombre de la ayuda, a quien va dirigida (ayuntamientos, ONGs, etc.); 
- Total de la ayuda y tanto por ciento subvencionado (un 50%, 40%, etc.). 

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, va ser lliurada el 25 d’octubre de 2017 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit del dia 27 de setembre, us envio la relació de subvencions 
comptabilitzades, i us annexo documents amb la informació sol·licitada, d’acord amb les 
dades enviades per les àrees corresponents. 
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2016/21/UE/0210 Xarxa Europa Direct 2013-2017. Anualitat 2016 
2017/21/UE/0220 Xarxa Europa Direct 2013-2017. Anualitat 2017 
2009/21/UE/0229 Suport a la competitivitat FEDER 
2013/21/UE/0181 Projecte EUQUUS 
2017/21/UE/0222 Projecte Bleu TourMed 
2015/21/UE/0191 Projecte Guiding Cities 
2017/21/UE/0208 Projecte KEYWAY 
2014/21/UE/0165 Projecte LIFE+  2013 
2016/21/UE/0318 Projecte LIFE TRITÓ MONTSENY 
2013/21/UE/0182 Projecte Roll-out 50/50 
2014/21/UE/0146 Projecte MAYORS IN ACTION 
2015/21/UE/0183 Projecte SPP Regions-HORIZON 2020 
2016/21/UE/0255 Projecte LIFE CLINOMICS 
2017/21/UE/0247 FEDER-Calderes Biomassa 
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6. Pregunta, formulada en data 16 d’octubre de 2017, 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 de los siguientes 
apartados: 
 

1. Sería de nuestro interés conocer, de cada una de las aplicaciones 
presupuestarias del Presupuesto de gastos de 2017 relacionadas a 
continuación, a fecha de 30.09.2017, acerca de su presupuesto final 
(incluyendo las modificaciones) y las obligaciones reconocidas. 
 

G/13200/94100/45000 
G/10500/94100/45000 
G/1B000/94100/75000 
G/10500/94100/75100 
G/10500/94100/45001 
G/1B000/94100/45001 
G/10500/94100/45100 
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G/10500/94100/45101 
G/10500/94100/45330 
G/10500/94100/45331 
G/10500/94100/45333 
G/10500/94100/45370 
G/50400/94100/45370 
G/14301/94100/82020 
G/50500/17210/76500 
G/50500/17210/76262 
 

2. Sería de nuestro interés conocer, de cada una de las aplicaciones 
presupuestarias del Presupuesto de gastos de 2017 relacionadas a 
continuación, a fecha de 31.12.2016, acerca de su presupuesto final 
(incluyendo las modificaciones) y las obligaciones reconocidas. 
 
G/13200/94100/45000 
G/10500/94100/45000 
G/1B000/94100/75000 
G/10500/94100/75100 
G/10500/94100/45001 
G/1B000/94100/45001 
G/10500/94100/45100 
G/10500/94100/45101 
G/10500/94100/45330 
G/10500/94100/45331 
G/10500/94100/45333 
G/10500/94100/45370 
G/50400/94100/45370 
G/14301/94100/82020 
G/50500/17210/76500 
G/50500/17210/76262 
 

3. Sería de nuestro interés conocer a fecha de 30.09.2017, el importe total de la 
deuda (relacionada por tipología, antigüedad y la fecha esperada de extinción 
de la misma), contraída por la Generalitat de Catalunya o cualquiera de las 
entidades que conforman su sector público, con la Diputación de Barcelona o 
cualquiera de las entidades que conforman su sector público. 
 

4. Sobre el convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y la 
Diputació de Barcelona para el desarrollo del “Plan Extraordinario de Asistencia 
Financiera Local 2017”, sería de nuestro interés conocer, a fecha de 
30.09.2017, el importe total que ha aportado la Diputación de Barcelona y el 
importe total que la Generalitat de Catalunya ha devuelto a la Diputación de 
Barcelona en virtud de dicho convenio. 

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 20 de novembre de 2017 i diu: 
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En resposta al vostre escrit del 16 d’octubre, us informo que, pel que fa als punts 1 i 2, 
s’adjunten totes les operacions de les aplicacions sol·licitades excepte una, que no està 
donada d’alta a la comptabilitat. Igualment, en altres dos casos s’aporta informació de les 
aplicacions que entenem se sol·licitaven, atès que creiem que la numeració era incorrecta. 
 
Sobre el punt 3, es faciliten totes les operacions d’aquelles entitats que entenem formen part 
del sector públic de la Generalitat, sense que es pugui afirmar amb certesa que hi siguin 
totes, atès que no disposem de suficient informació. 
 
En relació amb el punt 4 de la seva consulta, a data 20 d’octubre de 2017, el pendent de 
cobrament resultant és de 2.801.554,14 euros, atès que ja s’han rebut ingressos per valor 
de 42.357.711,38 euros. 
 
Tota la informació va referida únicament i exclusivament a a Diputació de Barcelona. No 
s’ha incorporat cap informació relativa als ens que formen part del sector públic de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 

 
* No es reprodueixen a l’acta les fitxes lliurades, per la seva excessiva extensió. 
 
7. Pregunta, formulada en data 13 de novembre de 2017 pel portaveu del Grup 

Partit Popular, que diu:  
 
El passat dimarts 7 de novembre, uns dos-cents alcaldes catalans van anar a 
Brussel·les per participar en un acte polític organitzat per l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Cal tenir en compte que el Ministeri d’Hisenda va advertir aquests alcaldes que no 
podien carregar a l’ajuntament les despeses originades per aquest desplaçament, atès 
que no acudien a un acte institucional en representació del seu poble. 
 
En relació amb aquest tema, el diputat que subscriu, portaveu del Grup Popular a la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de 
l’esmentada entitat, presenta, per tal de ser contestada per escrit amb lliurament de 
documentació, si s’escau, la següent PREGUNTA: 
 
En relació amb el viatge a Brussel·les del passat 7 de novembre, promogut per 
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, 
aquest diputat vol conèixer si la Diputació de Barcelona ha pagat alguna despesa per 
qualsevol concepte a qualsevol dels alcaldes o altres participants. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, va ser lliurada el 28 de novembre de 2017 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit del passat dia 9 (entrat en el Registre el dia 13) de novembre, us 
traslladem que segons informa la Intervenció General a data d’avui, no consta en aquesta 
Intervenció que s’hagi produït cap pagament que faci referència a viatges a Brussel·les de 
responsables polítics de la Diputació de Barcelona, ni de personal eventual, directiu o 
funcionaris de l’entitat, en la data del dia 7 de novembre o dates properes. 
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Els viatges a l’estranger que hagi de realitzar qualsevol persona que formi par de la 
institució són autoritzats, en tot cas, per la Presidència de la Corporació. 
 
Qualsevol pagament a persona aliena a la Corporació, per realitzar qualsevol desplaçament 
a l’estranger, no està prevista en la normativa vigent, i en tot cas només es podria articular 
mitjançant una subvenció a l’entitat corresponent. En aquest cas no consta que aquest fet 
s’hagi produït. 
 
Totes les anteriors consideracions queden subjectes a una comprovació que es pogués 
realitzar amb posterioritat. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
8. Pregunta, formulada en data 20 de novembre de 2017, pel portaveu del Grup 

Partit Popular, que diu: 
 
El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Barcelona que subscribe, de 
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad, 
presenta, para ser contestada por escrito) con entrega de la documentación que 
corresponda las siguientes PREGUNTAS: 

 
1. Solicitamos que se nos faciliten, en formato EXCEL, los créditos 

comprometidos y liquidados, a cada una de las corporaciones locales de la 
provincia de Barcelona, por la Diputación de Barcelona desde el 15.07.2015 
hasta el 01.12.2017. 

 
2. Asimismo, solicitamos la relación de peticiones que hayan hecho los entes 

locales de la provincia de Barcelona, detallando la finalidad y la cantidad 
pedida, así como la fecha de entrada en el Registro de la Diputación. 

 
3. Finalmente, solicitamos la relación de peticiones que hayan sido rechazadas 

por la Diputación de Barcelona a los entes locales, en el marco del Protocolo 
General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, desde la aprobación de 
este Protocolo hasta la fecha de 1.12.2017, detallando la finalidad, la cantidad 
pedida y el motivo de rechazo que ha sido aducido. 
 

La resposta, signada pel Coordinador General de la Diputació de Barcelona, va ser 
lliurada en data 29 de novembre de 2017, i diu:  
 

Per indicació del diputat Joan Carles Garcia Cañizares, pel present procedim a respondre 
les preguntes presentades pel seu Grup amb números de registre 1700011081, 
1700025819, 1700025820, 1700026170, 1700026171, 1700026702 i 1700040813, 
formulades totes elles respecte dels ajuts adreçats als ens locals de la demarcació i que, per 
part d’aquesta Corporació, bàsicament es vehiculen a través dels instruments de cooperació 
compresos en el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.  
 
La informació sol·licitada li facilitem en la relació presentada en els quatre volums adjunts a 
la present resposta. Si bé les dades s’hi troben adientment sistematitzades, li destaco les 
notes metodològiques exposades en la primera pàgina del primer volum d’informació. Així 
mateix, ens posem personalment a la seva disposició per solventar qualsevol dubte que se li 
generi en l’anàlisi de la documentació facilitada. 
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Amb la documentació lliurada (quatre volums i més de 1300 pàgines que no 
s’incorporen a l’Acta per la seva excesiva extensió) es completa la informació donada 
en una reunió amb el Grup Partit Popular en relació a diverses preguntes formulades 
amb anterioritat i detallades en l’escrit de resposta. 
 
9. Pregunta, formulada en data 20 de noviembre de 2017 pel portaveu del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente 
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 

- Sería de nuestro interés conocer las subvenciones recibidas por sociedades 
mercantiles otorgadas durante el ejercicio 2017 y las que se hayan podido 
planificar para el ejercicio 2018 referente a la siguiente materia: 

- Promoción turística en la provincia de Barcelona. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat de Turisme, ha estat lliurada, avui dia 30 de 
novembre de 2017 i diu:  
 

En relació a la seva sol·licitud de 20 de novembre de 2017 referida a conèixer les 
subvencions rebudes per Societats Mercantils atorgades durant l’exercici 2017, i les que 
s’hagin pogut planificar per a l’exercici 2018 referides a la PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA,  

 
Exposo,  
 

 Que des de la Delegació de Turisme s’ha concedit, durant l’any 2017, una única 
subvenció a una societat mercantil, concretament a BARCELONA ACTIVA S.A., que és 
una societat mercantil d l’Ajuntament de BCN, per al programa FUTURISME. L’import és 
de 12.000€. 

 Per a l’exercici 2018, de moment, no tenim cap previsió.  
 

10. Pregunta, formulada en data 20 de novembre de 2017 pel portaveu del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 

 
SALVADOR TOVAR FUNES, diputado portavoz del Grupo Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente 
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 

- Sería de nuestro interés conocer las subvenciones recibidas por sociedades 
mercantiles otorgadas durante el ejercicio 2017 y las que se hayan podido 
planificar para el ejercicio 2018 referente a las siguientes materias: 

 
- Promoción de la cultura en la provincia de Barcelona. 
- Promoción de la cultura gastronómica en la provincia de Barcelona. 
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La resposta, signada pel diputat delegat de Cultura, va ser lliurada el 29 de 
novembre de 2017 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit de data 20 de novembre de 2017 en el que sol.liciteu informació 
de les subvencions rebudes per Societats Mercantils, destinades a promoció de la cultura i 
promoció de la cultura gastronòmica, us adjunto document amb la informació que demaneu.  
 
Som a la vostra disposició per fer qualsevol aclariment al respecte. 

 
RELACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES A SOCIETATS MERCANTILS. ANY 2017 

Orgànic Entitat Activitat subvencionada Import Concessió 

G.S.Cultura PLANETA MED, SL Festival Internacional Cinema 
Documental BCN 2017 

16.000 € Convocatòria 
2017/0004105 

G.S.Cultura NOUCINEMART, SL d'A Film Festival Barcelona 2017 19.400 € Convocatòria 
2017/0004105 

G.S.Cultura SITBACK PRODUCTIONS, SL VIDA 2017, Fest. Intern. Vilanova i la 
Geltrú 

8.500 € Convocatòria 
2017/0004105 

G.S.Cultura MAGO AUDIO VISUAL 
PRODUCTION, SL 

Cinema lliure a la platja 2017 3.900 € Convocatòria 
2017/0004105 

G.S.Cultura SUN MUSIC BCN SL CanetRock2017 20.000 € Convocatòria 
2017/0006638 

G.S.Cultura RUVA PRODUCTIONS SLU Festival Acròbates 2017 10.000 € Convocatòria 
2017/0006638 

G.S.Cultura GOIATS, SL Organització difusió d'un disc i llibre 
Ma. del Mar Bonet 

12.000 € Directa 

G.S.Cultura ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS, S.A.L 

Gira d’Òpera “Manon Lescaut” i 
“Carmen” a diversos municipis de la 
província de Barcelona   

50.000 € Directa 

          

Àrea  / 
Biblioteques 

SOM, SCCL Digitalització i impuls de la Col·lecció 
“Bernat Metge”, de clàssics grecs i 
llatins en llengua catalana 

24.000€                            
26.000€ 

Directa 

      
 
EMPRESES MUNICIPALS       

Orgànic Entitat Activitat subvencionada Import Concessió 

G.S.Cultura VILADECANS QUALITAT, SL Festival Int. Teatre i animació al 
carrer 

20.000 € Convocatòria 
2017/0006638 

G.S.Cultura BADALONA COMUNICACIÓ, 
SA 

43 Edició Filmets de Badalona 15.000 € Convocatòria 
2017/0006638 

G.S.Cultura BADALONA CULTURA, SL 17è. Festival Internacional de Màgia 
Li-Chang 

8.000 € Convocatòria 
2017/0006638 

G.S.Cultura EMPRESA MPAL. PROCIÓ 
SOCIAL URBANA (Cornellà) 

Espectacle rebotiga de l'òpera  5.000 € Directa 

G.S.Cultura MANRESANA 
D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS  

Celebració 10è. Aniversari Teatre 
Kursaal Manresa 

11.500 € Directa 

G.S.Cultura VILADECANS QUALITAT, SL Ateneu de les Arts 8.000 € Directa 

           
 
RELACIÓ DE SUBVENCIONS  PREVISTES  A SOCIETATS MERCANTILS. ANY 2018 

     Orgànic Entitat Activitat subvencionada Import Concessió 

G.S.Cultura Convocatòries de concurrència 
competitia. Diverses entitats 

Festivals   Convocatòria 
conc.competitiva 

Àrea SOM, SCCL Digitalització i impuls de la 
Col·lecció “Bernat Metge”, de 
clàssics grecs i llatins en llengua 
catalana 

50.000 
€ 

Nominativa 

     11. Pregunta, formulada en data 20 de novembre de 2017 pel portaveu adjunt del 
Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
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JUAN MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, diputado del Grupo Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente 
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 

- Sería de nuestro interés conocer, para el período 2017-2019, la relación 
anualizada de los acuerdos y preacuerdos (con la fecha de formalización, el 
importe y la descripción), que se hayan podido establecer entre la Diputación 
de Barcelona y el Ayuntamiento de Badalona, en el marco de las Mesas de 
negociación del Plan XGL, en relación con el mantenimiento de edificios y 
espacios urbanos. 

 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, va ser lliurada en 
data 29 de novembre de 2017 i diu:  
 

En resposta al seu escrit de 20 de novembre, en el que demana conèixer, per al període 
2017-2018, la relació anualitzada dels acords i preacords que s’hagin pogut establir entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona en el marc de de les Meses de 
Negociació del Plan XGL, en relació al manteniment d’edificis i espai urbà, li informo que els 
preacords establerts amb l’Ajuntament de Badalona en l’àmbit d’Equipaments i Espai Públic 
són els següents: 

 
Actuació Import Data aprovació Estat tramitació 

Nova inversió pel foment de la 
sostenibilitat energètica i la 
mobilitat a Badalona 

1.700.000  € 28/07/2017 
Pendent de 
formalitzar 

Adequació i millora dels edificis 
municipals 

2.200.000 € 28/07/2017 
Pendent de 
formalitzar 

 
Fins a data d’avui l’Ajuntament de Badalona no ha iniciat el tràmit de formalització d’aquests 
preacords i, per tant, es desconeix les actuacions concretes que es preveuen en cadascun 
d’ells.  

 
12. Pregunta, formulada en data 21 de novembre de 2017 pel portaveu adjunt del 

Grup Partit Popular, que diu: 
 
El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta, per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació, si s’escau, la següent PREGUNTA: 
 
Quin és l’import i el detall dels crèdits compromesos i liquidats amb l’empresa Fòrum 
Gastronòmic, SL, per part de la Diputació de Barcelona i cadascuna de les seves 
empreses, entitats i organismes, en cadascun dels anys des del 2013 fins el 2017 
(ambdós inclosos)? 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, va ser lliurada en data 28 de novembre de 2017 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit del dia 14 de novembre de 2017, us informo de l’import i el detall 
dels crèdits que la Diputació de Barcelona ha compromès i liquidat amb l’empresa Fòrum 
Gastronòmic SL en cadascun dels anys del 2013 fins al 2017. 
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

Data Concepte Import Aplicació Pressupostària 

18/12/2014 
LLOGUER ESPAI EXPOSITORS XARXA 
PRODUCTES DE LA TERRA  19.423,80 G/30100/439A0/22606 

14/05/2015 
CONTRACTACIÓ MOBILIARI FÒRUM 
GASTRONÒMIC 2.990,00 G/30202/43200/22606 

27/10/2016 Espai per a expositors F. Gastronònic'16 19.316,00 G/30202/43200/22606 

25/11/2016 
PRESÈNCIA LOGOTIP DIBA 
F.GASTRONÒMIC'16 14.520,00 G/11100/92050/22713 

25/11/2016 
Serveis adequació mat. tècnic Fòrum 
Gastronòmic'16 968,00 G/30103/43300/22606 

 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 
13.  Pregunta formulada en data 23 de novembre de 2017, pel portaveu adjunt del 

Grup Partit Popular, que diu: 
 
El diputat que subscriu, d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació, si s’escau, la següent PREGUNTA: 
Desitja conèixer el detall dels crèdits reconeguts i liquidats, any darrere any, des del 
2012, a l’entitat Plataforma per la Llengua. 
 
La resposta, signada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, ha estat lliurada avui dia 30 de novembre de 2017 i diu:  
 

Us fem trasllat de la informació sol·licitada referent a l’entitat Plataforma de la Llengua i que 
es deriva de les dades que recull la comptabilitat de la Diputació de Barcelona. 
 

Descripció Import Exercici 

2n pag. subv La llengua eina d'inclus. OS1204038460 4.041,81- 2013 

LIQUIDACIO DEL CONTRACTE REFERENT AL TREBALL ADJUD  18.657,01- 2013 

1r PAGO_50% PUNT 20 BASES CONVOCATORIA 3.052,67- 2013 

LIQUIDACIÓ DE MAQUETACIÓ DE RECURSOS I PECES FORMA 2.787,82- 2013 

2n pag_subv_Intercult_i llengua-OS 1304031303 3.052,66- 2014 

Bestreta 50%_base 20 ConvocatòriaSubvEntitas_2014 3.069,51- 2014 

CORREFOC PER A LA LLENGUA 970,00- 2014 

PREMI MARTI GASULL I ROIG A L'EXEMPLARITAT EN DEFE 13.000,00- 2014 

2n pag_50%_El català eina inclus. soc-OS 1404024974 3.069,51- 2015 

COMPRA LLIBRE 20 ANYS PLATAFORMA PER LA LLENGUA 2.496,00- 2015 

PREMI MARTÍ GASULL 13.000,00- 2015 

CORREFOC PER A LA LLENGUA 1.477,00- 2016 

EL CATALÀ COM A EINA D'INCLUSIO SOCIAL 5.952,25- 2016 

PREMI MARTI GASULL I ROIG A L'EXEMPLARITAT EN DEFE 13.000,00- 2016 

CORREFOC PER LA LLENGUA 1.636,00- 2017 

 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

14. Pregunta, formulada en data 23 de novembre de 2017, pel portaveu del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 

 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

En relación con las ayudas para la rehabilitación del Programa d’arranjament 
d’habitatges a la demarcació de Barcelona, solicitamos los datos, desde 2009 hasta la 
actualidad, sobre: 
 

1. El importe que la Diputación ha destinado a los ayuntamientos de L’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona, Sabadell y Terrassa. 

 

2. El número de actuaciones que se han subvencionado con ese dinero, desglosado 
por ayuntamientos. 

 

La resposta, signada per la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, va ser lliurada en data 29 de novembre de 2017 i diu:  
 

En resposta al vostre escrit presentat el dia 23 de novembre de 2017 i amb número de 
registre 1700041196 us fem arribar la informació sol·licitada: 
 
 

 
NOMBRE D'ARRANJAMENTS 

 
2014/2015 2016/2017 

L'Hospitalet de Llobregat 104 117 

Badalona* 0 0 

Sabadell 62 89 

Terrassa 66 75 

       
 

IMPORTS 

 
2014/2015 2016/2017 

L'Hospitalet de Llobregat 130.930,68 € 164.986,42 € 

Badalona --- --- 

Sabadell 64.620,24 € 106.441,52 € 

Terrassa 64.759,44 € 95.309,27 € 

 
*L’Ajuntament de Badalona no ha sol·licitat aquest recurs de catàleg durant les edicions 
2014/2015 i 2016/2017. 

 

15. Pregunta, formulada en data 23 de novembre de 2017, 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: 
 

Nos gustaría saber si la Diputación de Barcelona ha participado en o tiene a su 
disposición un estudio sobre el “Crecimiento económico y empresarial en el Bages”, 
realizado por la Cámara de Comercio de Manresa. En caso afirmativo y si se dispone 
de ese estudio, sería de nuestro interés que se nos facilitara una copia del mismo. 
 
 
 
 

La resposta, signada pel vicepresident segon, i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, ha estat lliurada avui, dia 30 de novembre de 
2017 i diu:  
 



 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

En resposta al seu escrit de data 23 de novembre de 2017, amb número de registre: 
1700041255, li comunico que aquest estudi l’ha fet la Cambra de Comerç de Manresa. La 
Diputació no ha participat en la seva confecció. 
 

Aquest estudi està “penjat” en la web de la Cambra de Comerç de Manresa i el podeu 
“baixar” des de l’adreça següent: 
https://www.cambramanresa.cat/wp-content/uploads/2017/10/CREIXEMENT-
ECON%C3%92MIC-I-ACTIVITAT-EMPRESARIAL-AL-BAGES-Index-Dinamisme-
Empresarial-1.pdf 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 15 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i pel secretari accidental que en dóna fe. 
 
Vist i plau 
La Presidenta,     El secretari accidental, 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats 
des del número 545232 al 545393. 
 
Barcelona, 18 de desembre de 2017 
La secretària general, 
 
 
 
Petra Mahillo García 
 

https://www.cambramanresa.cat/wp-content/uploads/2017/10/CREIXEMENT-ECON%C3%92MIC-I-ACTIVITAT-EMPRESARIAL-AL-BAGES-Index-Dinamisme-Empresarial-1.pdf
https://www.cambramanresa.cat/wp-content/uploads/2017/10/CREIXEMENT-ECON%C3%92MIC-I-ACTIVITAT-EMPRESARIAL-AL-BAGES-Index-Dinamisme-Empresarial-1.pdf
https://www.cambramanresa.cat/wp-content/uploads/2017/10/CREIXEMENT-ECON%C3%92MIC-I-ACTIVITAT-EMPRESARIAL-AL-BAGES-Index-Dinamisme-Empresarial-1.pdf

