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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària del 
Ple municipal celebrat el dia 9 de març de 2017, que es publica conjuntament amb el 
registre sonor, és el següent :  

 

ACTA NÚM. 4/2017 ( 1213.03.004 ) DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE 
9 DE MARÇ DE 2017 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP) 
Sra. Mònica Cruz Franch ( GfP ) 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés ( GfP ) 
Sra. Ingrid Bonells Casau ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Narcís Lupón Sala ( CIU ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sra. Àdria Mazcuñán i Claret ( ERC ) 
Sr. David Uró i Vilanova ( ERC ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
Cap dels membres de l’òrgan col.legiat 

 
SR. SECRETARI: 
Josep González Ballesteros, secretari 
 

Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les 18:01 hores del dia esmentat 
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a 
tal efecte, es reuneixen, als efectes de 
celebrar sessió ordinària de 
l’Ajuntament, els senyors/es regidors/es 
al marge ressenyats, sota la presidència 
del Sr. Alcalde-President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència del 
regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, 
declara oberta la sessió, procedint-se 
acte seguit a considerar els assumptes, 
conforme a l’ordre del dia inicialment 
fixat.  
 
El regidor sr Vicenç Llorens Concustell i 
sra Àdria Mazcuñán Claret s’incorporen a 
la sessió durant el punt 9 de l’ordre del 
dia.  
El regidor sr. Tomàs Casero Garcia  
s’absenta de la sessió durant el punt 16, 
prèviament a la votació, i no s’hi 
reincorpora.  
En el desenvolupament de la sessió i per 
així haver-ho acordat per unanimitat les 
membres presents en votació prèvia a 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, 
els punts referents a mocions ( 7, 8 i 
sobrevingut 1) van ser coneguts després 
del punt 16 i abans del punt 17 de l’ordre 
del dia. No obstant, es manté la mateixa 
numeració dels assumptes. 
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ASSUMPTES 
EXPEDIENT 

PÀGINA LOCALITZACIÓ 
TEMPORAL 

1. Aprovació de l’acta de les 
següents sessions del Ple: 
9 de febrer de 2017 
(ordinària) 

167/2017 5 00:01:20 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE 
GOVERN.  

   

2. Donar compte dels Decrets 
dictats per l’Alcaldia des de 
la darrera sessió plenària.  

26/2017 5 00.02:42 

3. Donar compte dels acords 
de la Junta de Govern les 
següents sessions: 23 de 
gener (ordinària) i 6 de 
febrer (ordinària) de 2017 

46/2017 
138/2017 

14 00:30:39 

4. Donar compte de l’informe 
d’avaluació de les 
obligacions trimestrals 
(quart trimestre 2016) de 
subministrament 
d’informació de les entitats 
locals. 

171/2017 14 00:57:45 

5. Informe de les Resolucions 
contràries al reparaments 
efectuats per la intervenció 
l’any 2016 

286/2017 15 00:58:56 

6. Informació de les 
regidories  

- 18 01:07:40 

MOCIONS I PROPOSTES    

7. Moció que presenten tots 
els grups municipals per a 
la sobirania energètica1 

0326/2017 247 02:33:44 

8. Moció que presenten tots 
els grups municipals per 
l’acollida immediata a 
Catalunya de persones 
refugiades i migrants2 

327/2017 250 02:48:38 

 

                                                        
1 Per acord de la Junta de Portaveus de 7 de març de 2017 , la moció es presenta conjuntament per 
tots els grups municipals 

2 Per acord de la Junta de Portaveus de 7 de març de 2017 , la moció es presenta conjuntament per 
tots els grups municipals 
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CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS  

   

9. Aprovació de la 
modificació dels plecs de 
clàusules administratives 
particulars aplicables als 
contractes de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages 
(DCPCAP i PCAP) 

41/2017 18 01:14:13 

10. Aprovació del 
reconeixement extrajudicial 
de crèdit pel pagament de 
factures anteriors a 
l’exercici 2017. 

211/2017 114 01:18:12 

11. Aprovació inicial de 
l’Ordenança municipal 
reguladora dels mercats de 
venda no sedentària 

1076/2016 116 01:19:28 

12. Aprovació definitiva de la 
imposició i ordenació de 
contribucions especials del 
Carrer del Padró, primera 
fase de les obres 
ordinàries de 
reurbanització 

1165/2016 148 01:24:18 

13. Sobre la sol·licitud 
formulada pels regidors del 
Grup Municipal de 
Convergència i Unió per 
canvi de denominació. 

884/2015 174 01:32:31 

14. Modificació del reglament 
orgànic municipal per 
incorporació de l’obligació 
dels regidors per 
relacionar-se 
electrònicament amb 
l’administració – aprovació 
inicial. 

303/2017 (3) 192 01:51:38 

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI    

15. Aprovació inicial de 
l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i les 
vibracions. 

291/2016 192 01:57:35 

                                                        
3 La inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia requerirà ser ratificat pel ple, per no haver 
estat dictaminat per la comissió informativa corresponent. 
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16. Proposta prèvia a inici 
d'expedient d'alteració de 
termes municipals entre 
Manresa i Sant Fruitós de 
Bages 

1370/2016 244 01:58:52 

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA No consten   

PRECS I PREGUNTES     

17. Prec del grup municipal 
ERC-AM sobre els 
Consells Municipals de 
Participació Ciutadana 

344/2017 254 03.07:55 

18. Pregunta del grup 
municipal ERC-AM sobre 
les subvencions FEDER al 
Geoparc 

343/2017 256 03:18:54 

19. Pregunta de l’Alcalde 
sobre l’accés a la 
informació de l’Oficina 
Antifrau que ha tingut la 
regidora sra. Mercè Casals 
Martínez 

351/2017 258 03:31:56 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS     

S1 Moció que presenten tots 
els grups municipals 
d’adhesió de l’ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages a 
la “Xarxa de Memòria i de 
Prevenció del Feixisme. Mai 
Més” 

339/2017 (*) 252 02:56:15 
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1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 9 de febrer de 2017 

(ordinària) (exp. 167/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.  
 

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària (exp. 26/2017) 

 

2017-0114 01/02/2017 1588/2016 

Aprovació de la justificació  i ordenació de 
pagament el conveni subscrit amb l’Associació 
Brogit difonem cultura de Sant Fruitós de 
Bages, exercici 2016. 

2017-0115 01/02/2017 173/2017 
Modificació del pressupost municipal núm. 
2/2017 – Incorporació parcial de romanents de 
crèdit 

2017-0116 01/02/2017 009/2013 
Prendre coneixement del compliment dels 
condicionants de l’acord de Junta de Govern 
Local en la sessió de data 02/09/2013 

2017-0117 01/02/2017 1614/2016 
Incoació de la restauració de la realitat física 
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat i tràmit 
d’audiència 

2017-0118 01/02/2017 884/2015 

Modificació catorzena de les mesures 
organitzatives integrants del cartipàs municipal 
del mandat 2015-2019 respecte a matèries 
competència de l’alcalde. 

2017-0119 01/02/2017 95/2017 

Actualització dels models de documents 
administratius “Instància genèrica” i “Sol·licitud 
de llicència d’obres”, adaptats a la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

2017-0120 01/02/2017 248/2016 
Designació per a compareixença a la Inspecció 
de Treball del dia 8-02-2017. 
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2017-0121 01/02/2017 1090/2014 
Citació per a una revisió mèdica en un centre 
mèdic i psicològic especialitzat. 

2017-0122 01/02/2017 95/2017 

Modificació de la instància de bonificació de la 
taxa per la prestació dels serveis de gestió de 
residus municipals , adaptada a la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques 

2017-0123 02/02/2017 157/2017 
Autorització per la reducció de jornada per tenir 
cura familiar primer grau sol.licitada per una 
funcionària. 

2017-0124 02/02/2017 227/2016 
Tramitació de la sol·licitud d'activació e-Tauler i 
Transparència del Consorci AOC 

2017-0125 02/02/2017 1324/2016 
Incoació de procediment sancionador per danys 
a béns municipals (informe 373/2016) 

2017-0126 02/02/2017 185/2017 
Autorització d'accés a antecedents documentals 
corresponents als expedients de contractació 
en referència a les obres de l'Agrícola SCCL. 

2017-0127 02/02/2017 1638/2014 

Inici d’informació pública de l’acord de Ple de 12 
de gener de 2017, d’aprovació inicial de la 
modificació puntual del pla general de diferents 
zones verdes del terme municipal i ajustament 
de les condicions d’ordenació de la zona 
residencial carrer Pere Clapera. 

2017-0128 02/02/2017 89/2017 
Autorització de la comissió de serveis d’un 
agent de policia local a l'Ajuntament de Roda de 
Berà 

2017-0129 02/02/2017 155/2017 
Aprovació d’un conveni de pràctiques d’una 
alumna de l'Institut Guillem Catà a la biblioteca 
municipal 

2017-01304 02/02/2017 92/2017 
Concessió de llicència per la tinença o 
conducció d’animals potencialment perillosos 

2017-0131 02/02/2017 634/2016 
Prendre coneixement de declaració 
responsable del Pla de desplegament de fibra 
òptica 

2017-0132 02/02/2017 142/2017 

Assignació de funcions per el desenvolupament 
del projecte “Programa de detecció de 
necessitats d’infància, adolescència i joventut, 
en situació de risc social, per a la posterior 
creació de projectes de prospecció, 
sensibilització i dinamització d’aquest col·lectiu”. 

                                                        
4 Aquest decret s’anul.la per haver-se enviat al llibre de decrets una proposta de decret i es 
substitueix pel decret núm.  2017-0165, de 10.2.17. 
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2017-0133 02/02/2017 138/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local pel dia 6 de febrer de 2017 

2017-0134 02/02/2017 683/2016 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagaments de la subvenció en matèria de 
cultura 2016 (Club de la música i la guitarra) 

2017-0135 02/02/2017 184/2013 
Aprovació de la modificació de la composició i 
les Instruccions de funcionament de la Comissió 
de Coordinació d’Activitats en Espais Públics 

2017-0136 02/02/2017 178/2017 
Aprovació d’un conveni de pràctiques d’una 
alumna de l'Institut Gerbert d'Aurillac a la llar 
d'infants municipal 

2017-0137 02/02/2017 111/2016 
Nomenar funcionari de carrera a un agent de 
policia com a caporal de la policia local per 
superació del procés selectiu 

2017-0138 02/02/2017 130/2017 
Cessió de dades del padró municipal 
d’habitants sol·licitada per l’Escola Pla del Puig  

2017-0139 02/02/2017 188/2017 
Convocatòria de la sessió urgent de la Junta de 
Portaveus pel dia 3 de febrer de 2017  

2017-0140 02/02/2017 177/2017 
Aprovació d’un conveni de pràctiques d’una 
alumna de l'Institut Gerbert d'Aurillac a la llar 
d'infants municipal  

2017-01415 02/02/2017 152/2017 

Nomenament interí com a policia local per 
substitució titular de baixa per IT i fins 
finalització procés selectiu creació borsa de 
treball agents policia local  

2017-01412 02/02/2017 162/2017 
Autorització d’assistència a cursos per part de 
personal divers  

2017-0143 03/02/2017 1166/2016 
Aprovació del padró del preu públic dels usuaris 
de la Llar d’infants Les Oliveres corresponents 
al mes de febrer 2017  

2017-0144 03/02/2017 686/2016 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagaments de subvencions en matèria de 
veïnatge 2016 (AAVV Torruella de Baix) 

2017-0145 03/02/2017 130/2017 
Cessió de dades del padró municipal 
d’habitants sol·licitada per l’Escola Monsenyor 
Gibert  

2017-0146 03/02/2017 149/2017 
Denegació de cessió de dades del padró 
municipal d’habitants sol·licitada per l’Escola 
Paidos  

2017-0147 03/02/2017 167/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple 
municipal pel dia 9 de febrer de 2017  

 

                                                        
5 Aquest decret ha estat esmenat pel decret núm.  2017-0148, de 6.2.17 
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2017-0148 06/02/2017 152/2017 
Esmena del decret núm.  2017-0141, de 
02.02.2017, sobre el nomenament interí d’una 
agent de la Policia Local  

2017-0149 06/02/2017 417/2014 

Prendre coneixement del compliment dels 
condicionants de l’acord de Junta de Govern 
Local en la sessió de data 21/07/2014 (UTE 
Sant Fruitós) 

2017-0150 07/02/2017 200/2017 
Modificació de crèdits 3/2017, modalitat per 
transferència de crèdit  

2017-0151 07/02/2017 884/2015 

Modificació quinzena de les mesures 
organitzatives integrants del cartipàs municipal 
2015-2019 respecte a competències de 
l’alcalde 

2017-0152 07/02/2017 154/2017 
Nomenament interí com agent de policia local,  
per substitució del titular, que està en comissió 
de serveis a l'Ajuntament de Roda de Berà  

2017-0153 07/02/2017 184/2017 
Autorització de la compactació per lactància 
d’una treballadora 

2017-0154 08/02/2017 198/2017 
Contractació temporal d’un conserge per 
l'escola Pla del Puig per substitució del titular, 
de baixa per IT 

2017-0155 08/02/2017 202/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 202/2017 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de relació 
O/2017/5 

2017-0156 09/02/2017 1010/2016 
Denegació de llicència d’obres per a instal·lació 
de mòdul per a bar-cafeteria 

2017-0157 09/02/2017 146/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a instal·lar 
dues arquetes tipus M amb 2 sortides de lateral 

2017-0158 09/02/2017 145/2017 
Atorgament de llicència d’obres per a instal·lar 8 
pals de fusta per a realitzar el desplegament de 
fibra òptica 

2017-0159 09/02/2017 1576/2016 
Atorgament de llicència d’obres per a 
instal·lació de tanca publicitària 

2017-01606 09/02/2017 221/2017 
Autorització al titular de la llicència municipal 
d’auto-turisme núm.  3 la substitució del vehicle 
utilitzat pel servei 

 

 

                                                        
6 Aquest decret s’anul.la al contenir un document erroni. Aquest decret s’ha substituït pel 
núm.  2017-0175, de  13.2.17. 
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2017-01617 09/02/2017 181/2017 
Aprovació del padró d’usuaris de la taxa per la 
prestació del servei d'atenció domiciliària, mes 
de gener 2017 

2017-0162 09/02/2017 1502/2016 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa a Grup 
Excursionista Posa't en Marxa, per l’activitat de 
la Marxa del Terme 2016. 

2017-0163 09/02/2017 501/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 i la 
seva factura, corresponents a l’execució de les 
obres contingudes en el “Projecte d’enderroc 
d’una vivenda unifamiliar en testera al C. Padró, 
núm.12” 

2017-01648 09/02/2017 195/2017 
Autorització i ordenació del pagament de la 
renovació dominis santfruitos.cat  i 
santfruitosentitats.cat 

2017-0165 10/02/2017 92/2017 
Concessió de llicència per la conducció i 
tinença d'animals potencialment perillosos 

2017-0166 10/02/2017  1719/2016  
Aprovació del padró d’usuaris del servei de 
teleassistència, mes de febrer  

2017-0167 10/02/2017  1103/2015  

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la Corporació i 
l’assignació mensual als grups municipals 
GENER/2017  

2017-0168 12/02/2017  189/2017  

Suspensió de l’atorgament d’accés per a 
consulta i obtenció de còpies dels expedients 
de l’activitat emplaçada a l’immoble del c. 
Padró, 30 i c. Sant Benet, 29-31.  

2017-0169 12/02/2017  210/2017  
Autorització d’assistència a cursos per part de 
personal divers  

2017-0170 12/02/2017  1348/2016  
inalització de temporada alta d’ocupació de la 
via pública (terrasses) temporada baixa 
2016/2017  

2017-0171 12/02/2017  82/2017  
Atorgament de llicència d’obres per a obrir rasa 
per a estendre línia subterrània   

 

                                                        
7 Aquest decret conté un error material en el títol, que indica que és una “proposta de 
resolució”. 

8 
En aquest decret hi manca la delegació del regidor d’Hisenda.: “L’òrgan municipal competent per a 

l’adopció de la resolució és el regidor d’economia i hisenda, de conformitat amb la competència 
delegada següent: Òrgan delegant: alcalde; Data delegació: 18.6.2015 ; Número Decret: 2015-480; 
Publicació al BOPB: 3.7.2015”
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2017-0172 13/02/2017  946/2016  

Aprovació de la factura 03-17, corresponent als 
honoraris de redacció del projecte per la 
construcció d’una sala office a la planta 
semisoterrani de l’Ajuntament  

2017-0173 13/02/2017  529/2016  

Nova convocatòria per a la concessió de 
llicències d’ús privatiu per a l’ocupació temporal 
de parcel·les, en el marc del projecte “Horts 
socials a Sant Fruitós de Bages”, i convocatòria 
del procediment.  

2017-0174 13/02/2017  15/2017  

Autorització d'accés a antecedents documentals 
mitjançant lliurament de còpia de documentació, 
sol·licitud formulada per Jaume Casals en 
representació l'Agrícola SCCL  

2017-0175 13/02/2017  221/2017  
Autorització al titular de la llicència municipal 
d’autoturisme núm.  3 per la substitució del 
vehicle utilitzat pel servei  

2017-0176 13/02/2017  117/2017  
Incoació  d’expedients sancionador ens matèria 
de trànsit (remeses de la Diputació) 

2017-0177 14/02/2017  1575/2015  

Prendre raó de l’informe de l’enginyer municipal 
sobre Mesures de nivell sonor per a l'avaluació 
de l'aeròdrom Barcelona-Bages en data 17 de 
desembre de 2016.  

2017-0178 15/02/2017  118/2017  

Gratificacions per serveis extraordinàries i hores 
extraordinàries del personal de la corporació i 
dels desplaçaments, corresponents al mes de 
Gener 2017.  

2017-0179 15/02/2017  236/2017  
Modificació del pressupost municipal número 
4/2017, d’incorporació parcial de romanents de 
crèdit  

2017-0180 15/02/2017  125/2017  
Atorgament de permís per targeta d'armes de 
categoria 4B  

2017-0181 15/02/2017  1675/2016  
Atorgament de llicència d’obres per a reforma 
de cuina i bany  

2017-0182 15/02/2017  1607/2016  
Atorgament de llicència d’obres per a construir 
una piscina  

2017-0183 15/02/2017  241/2017  Reconeixement de trienni a un treballador 

2017-0184 15/02/2017  237/2017  
Atorgament de llicència d’obres perna fer una 
cala per tal de reparar una obstrucció   

2017-0185 15/02/2017  1672/2016  
Atorgament de llicència d’obres per a substituir 
barana de pavés i tancament amb porta  
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2017-0186 16/02/2017  95/2017  

Creació dels models de documents 
administratius “sol·licitud de bonificació de 
l’impost de vehicles de transmissió mecànica 
per tipus de combustible”, “sol·licitud de 
bonificació de l’impost de vehicles de 
transmissió mecànica per vehicles 100% 
elèctrics” i “sol·licitud de bonificació de l’impost 
de vehicles de transmissió mecànica per 
vehicles històrics o amb més de 25 anys 
d’antiguitat”, adaptats a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

2017-0187 16/02/2017  193/2017  
Atorgament de llicència d’obres per a 
construcció de paret mitgera enter dos locals  

2017-0188 16/02/2017  204/2017  
Atorgament de llicència d’obres per a canviar 
pals de suport de xarxa telefònica   

2017-0189 16/02/2017  235/2017  
Aprovació dels abonament de rebuts de  l’IBI de 
l’exercici 2016 de terrenys cedits a l’Ajuntament 
com a pàrquings d’ús públic 

2017-0190 16/02/2017  234/2017  

Aprovació dels abonament de rebuts de  l’IBI de 
l’exercici 2015/2016 del terreny cedit a 
l’Ajuntament com a pàrquing d’ús públic (data 
signatura conveni 10/04/2014).  

2017-0191 16/02/2017  889/2016  
Aprovació del padró del curs de preparació per 
a proves de cicles formatius de formació 
professional de grau mitjà, curs 2016-2017.  

2017-0192 16/02/2017  208/2017  
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local pel dia 20 de febrer de 2017  

2017-0193 16/02/2017  836/2015  
Convocatòria del Consell Assessor Urbanístic 
de Sant Fruitós de Bages pel dia 23 de febrer 
de 2017  

2017-0194 17/02/2017  243/2017  
Incoació d’expedients sancionadors en matèria 
de trànsit, segons les relacions remeses per la 
Diputació de Barcelona  

2017-0195 17/02/2017  1235/2016  

Incoació d’expedient sancionador pel 
procediment abreujat contra propietaris i/o 
conductors de gossos, per las presumpta 
infracció comesa segons el que preveu 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals, 
amb efectes de proposta de resolució. 

2017-0196 17/02/2017  37/2017  

Incoació d’expedient sancionador pel 
procediment abreujat contra propietaris i/o 
conductors de gossos, per las presumpta 
infracció comesa segons el que preveu 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals, 
amb efectes de proposta de resolució. 
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2017-0197 17/02/2017  1234/2016  

Incoació d’expedient sancionador pel 
procediment abreujat contra propietaris i/o 
conductors de gossos, per las presumpta 
infracció comesa segons el que preveu 
l’Ordenança municipal de tinença d’animals, 
amb efectes de proposta de resolució. 

2017-0198 17/02/2017  62/2017  

Acceptar la renúncia a llicència per l’exercici de 
venda no sedentària al mercat setmanal dels 
dimarts i dimecres, concedides per decret núm. 
1217 de data 10.12.2015 

2017-0199 17/02/2017  9/2017  
Atorgament de llicència d’obres per a agrupar 
dos habitatges  

2017-0200 17/02/2017  1109/2016  
Aprovació de la factura 20170017, corresponent 
a l’execució de les obres de condicionament 
d’una àrea esportiva a La Rosaleda  

2017-0201 17/02/2017  1611/2016  

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i la 
seva factura, corresponents a l’execució de les 
obres contingudes en la Memòria valorada 
“Obertura de porta per a sortida d’emergència, 
accés i baranes a les grades del Pavelló 
Municipal  

2017-0202 20/02/2017  738/2016  
Prendre coneixement de la comunicació prèvia 
d’obertura de l’activitat de gimnàs  

2017-0203 20/02/2017  1369/2015  

Prendre coneixement de la comunicació prèvia 
ambiental de l’activitat de disseny i fabricació de 
maquinària electromecànica (carrer La Coma, 
31, Pol. Ind. Sta. Anna) 

2017-0204 20/02/2017  1371/2015  

Prendre coneixement de la comunicació prèvia 
ambiental de l’activitat de disseny i fabricació de 
maquinària electromecànica (carrer Coll, 32-34, 
naus 11-12, Pol. Ind. Sta. Anna) 

2017-0205 20/02/2017  1443/2015  

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut dels 
treballs de subministrament de tecnologia per a 
la millora energètica de l’enllumenat públic i 
semàfors.  

2017-0206 20/02/2017  568/2016  
Estimació de recurs de reposició, i declaració 
de caducitat i arxivament del procediment 
568/2016.  

2017-0207 21/02/17 140/2017 
Confirmació del contingut del decret núm.  
2017-0089  

2017-0208 21/02/17 39/2017 

Sol·licitud d’accés al servei de dades padronals 
dels padrons municipals d’habitants (PMH) i del 
Registre de Població de Catalunya (Ajuntament-
IDESCAT) – servei Via Oberta 

2017-0209 21/02/17 39/2017 
Sol·licitud d’accés al servei CORPME del 
Registre Mercantil – servei Via Oberta 
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https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
https://gestiona-03.espublico.com/?x=nZ82iGS4RyGRd6bRTpE6CA
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2017-0210 21/02/17 63/2017 
Aprovació de llicències per atorgament 
d’autorització d’ocupació de domini públic amb 
motiu de venda en mercats no sedentaris 

2017-0211 21/02/17 123/2017 
Aprovació del programa d’actes de la Festa de 
l’Arròs 2017 i la despesa corresponent.  

2017-0212 22/02/17 290/2017 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 290/2017 de 
RELACIÓ DE FACTURES número de relació 
O/2017/15  

2017-0213 23/02/17 270/2017 
Incoació d’expedient núm. 270/2017, amb 
incorporació de la documentació de l’expedient 
568/2016  

2017-0214 23/02/17 511/2016 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa constituïda a favor de 
l’alcalde i del tresorer municipal del mes de 
desembre 2016 i el reconeixement de les 
obligacions resultants.   

2017-0215 23/02/17 686/2016 
Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvencions en matèria de 
veïnatges  - AAVV Pineda de Bages   

2017-0216 23/02/17 527/2015 
Atorgament de pròrroga de llicència d’obres per 
a enderroc parcial de nau industrial  

2017-0217 23/02/17 257/2017 
Aprovació d’assistència a cursos i jornades per 
part de personal divers  

2017-0218 23/02/17 273/2017 
Aprovació de la despesa de la nòmina 
corresponent al mes de Febrer de 2017.  

2017-0219 23/02/17 687/2016 

Aprovació de la factura 17 007, 20% dels 
honoraris contracte menor de serveis del 
projecte executiu d’obres ordinàries 
urbanització del tram de l’avinguda de Sant 
Joan, entre els carrers de Sant Valentí i el 
carrer de Montpeità.  

2017-0220 27/02/17 2009/3 
Declarar la no-necessitat de renovació de 
llicència, i esmena d’error material de l’acord de 
Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2010  

2017-0221 27/02/17 148/2017 
Aprovació de liquidacions tributàries per 
ocupacions de via pública (gener 2017)  

2017-0222 27/02/17 213/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del Territori 
pel dia 2 de març de 2017  

2017-0223 27/02/17 215/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i Serveis 
Centrals pel dia 2 de març de 2017 
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2017-0224 27/02/17 216/2017 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la Ciutadania 
pel dia 2 de març de 2017  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  

 
 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 
23 de gener (ordinària) i 6 de febrer (ordinària) de 2017 (exp. 46/2017  I 
138/2017) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  

 
 

4. Donar compte de l’informe d’avaluació de les obligacions trimestrals 
(quart trimestre 2016) de subministrament d’informació de les entitats 
locals. (exp. 171/2017) 
 

En data 30 de gener de 20176 la Intervenció municipal va procedir a la comunicació de 
dades i signatura de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts per 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, de l’emissió de la qual ha de tenir coneixement el Ple de la Corporació. 
 
De l’esmentat informe es desprèn que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la 
data de la seva emissió preveu complir els següents paràmetres: 
 

 Previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 Previsió de compliment de l’objectiu de la Regla de Despesa. 
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 Previsió de compliment de l’objectiu de deute viu. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  

 
 
 

5. Informe de les Resolucions contràries al reparaments efectuats per la 
intervenció l’any 2016 (exp. 286/2017) 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ  
 

Expedient núm: 286/2017 
Assumpte: Informe de les Resolucions contràries al reparaments efectuats per la 
intervenció l’any 2016  
Informe d’intervenció núm.32/2017 
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Adrián Sánchez Payán, Interventor de fons de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
en  compliment del previst en l’article 218.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
INFORMO 
 
 
PRIMER.- Conforme estableix l'article 218.1 TRLRHL, l'òrgan interventor elevarà 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local 
contràries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i 
finalitats pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions 
d'oportunitat o conveniència de les actuacions que es fiscalitzi.  
 
El precitat informe constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent 
sessió plenària. 
 
 
SEGON.-  S’han pres acords contraris als reparaments dels informes d’intervenció 
emesos durant l’any 2016 que es relacionen a continuació (annexes al present 
informe): 
 

NÚM.  DATA ASSUMPTE 

04/2016 01/02/2016 Aprovació inicial del projecte de pressupost general 2016 

06/2016 01/02/2016 
Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

07/2016 02/02/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2015/236 i O/2015/242  

08/2016 04/02/2016 
Proposta de despesa lloguer anual fonts d'aigua per l'any 
2016 

09/2016 04/02/2016 
Aprovació abonament rebuts IBI/2015 propietaris terrenys 
pàrquings Cedits a l’ Ajuntament exercici 2015 

16/2016 25/02/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2016/17 per import de12.520,29€ 

23/2016 16/03/2016 
Aprovació serveis extraordinaris personal corporació 
desplaçaments per raó del servei mes de febrer 2016 

28/2016 22/03/2016 
Proposta d'acord contracte menor de serveis elements 
protecció contra incendis i robatoris 

32/2016 31/03/2016 
Bonificació de l'impost sobre béns immobles per famílies 
monoparentals 

36/2016 05/04/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2016/39 per import de 9.488,33 € 

61/2016 11/05/2016 
Aprovació abonament rebuts IBI/2015 propietaris terrenys 
pàrquings Cedits a l’ Ajuntament exercici 2015 
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71/2016 30/05/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2016/83  

93/2016 28/06/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2016/98  

98/2016 07/07/2016 
Aprovació serveis extraordinaris personal corporació 
desplaçaments per raó del servei mes de juny 2016 

102/2016 21/07/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2016/116 per import de 11.371,21€ 

106/2016 09/08/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2016/124 i O/2016/125  

119/2016 14/09/2016 
Aprovació de despesa, reconeixement d’obligació i 
ordenació de pagaments corresponents a la relació de 
despeses O/2016/134 

143/2016 20/10/2016 Aprovació inicial del projecte de pressupost general 2017 

144/2016 20/10/2016 
Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostaria 

150/2016 03/11/2016 
Contracte menor de serveis. Edició, maquetació i impressió 
dels calendaris per l'any 2017 

155/2016 08/11/2016 Aprovació ingrés banyada nocturna a la piscina municipal 

158/2016 17/11/2016 Proposta de despesa bugaderia 

186/2016 13/12/2016 
Aprovació abonament rebut IBI/2016 propietari terreny 
destinat a pàrquing municipal cedits a l’Ajuntament 
exercici/2016 

 
 
TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 218.1 del TRLRHL, el President 
de la Corporació podrà presentar davant el Ple informe justificatiu de la seva actuació. 
 
(VEURE ANNEX AL FINAL DE L’ACTA) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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6. Informació de les regidories  

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  

 
  

 
CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS  
  
9. Aprovació de la modificació dels plecs de clàusules administratives 

particulars aplicables als contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages (DCPCAP i PCAP) (exp. 41/2017) 

 
Primer. Per acord de Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2013 i acord del Ple 
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de data 6 de juny de 2013, es van aprovar 
els Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages integrats per:  
 

- Els Plecs de clàusules administratives particulars i Annexes, aplicables als 
contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

- Les Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 
particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

 
Segon. En data 13 de novembre de 2013, per tal de simplificar i facilitar la presentació 
de les proposicions per part dels licitadors als procediments d’adjudicació convocats, 
es va aprovar la modificació del redactat de la clàusula 33.1  
 
Tercer. Atès que es va aprovar la tercera modificació dels referits documents per part 
de la Junta de Govern Local en data 23 de gener de 2017. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
S’ACORDA  
 
Primer.- Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives aplicables als 
contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que s’adjunta com annex 1 a la 
present proposta.  
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Segon.- Aprovar la modificació del document de les Disposicions comuns aplicables 
als plecs de clàusules administratives aplicables als contractes de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, que s’adjunta com annex 2 a la present proposta. 
 
Tercer.- Declarar que:  

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 
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Annex 1: Plecs de Clàusules Tipus de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
modificats integrats per els Plecs de clàusules administratives particulars i 
Annexes, aplicables als contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages; les 
Disposicions comunes aplicables als Plecs de clàusules administratives 
particulars dels contractes de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  
 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número:  
Dependència gestora: Àrea de contractació  
Objecte:   
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la 
prestació que es vol contracte: 
RÈGIM 

Classe9:  
Modalitat10:  
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada11:  
Recurs especial en matèria de contractació12:  
Tramitació13:  
Procediment14:  
Forma de selecció15:  
Admissió de variants16:  
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA 

                                                        
9 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

10 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, concessió d’obra 
pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà 
indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 

11 S’indicarà “sí” o “no” 

12 S’indicarà “sí” o “no” 

13 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 

14 S’indicarà “obert”, “restringit”, “negociat” o “diàleg competitiu”. 

15 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 

16 S’indicarà “sí” o “no” 
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CPA17:       
CPV18: 
Annex II LCSP19: -- 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 

 Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal 
en data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  
14 de gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 
26 de gener de 2010. 

 Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a 
annex seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages” (DCPCAP). 

 Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP). 
 
JUSTIFICACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA O 
D’EMERGÈNCIA 

  

                                                        
17 Per a tots els contractes. 

18 Només als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

19 Només als contractes de serveis. 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ20 
Existència: si 
Enumeració:  
 
INFORMACIONS DE L’ART. 119 DEL TRLCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals) 

Existència:  
Enumeració: 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 120 DEL TRLCSP (sobre subrogació de contractes 
de treball) 

Existència: 
Enumeració: -- 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 

Existència:  
Enumeració:-- 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió21: 
Descripció22: -- 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ (art. 118.1 LCSP mediambientals, 
socials, de promoció de l’ocupació)    

Admissió23:  
Descripció24: 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió25: no 
Descripció26:-- 

                                                        
20 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 

21 S’indica “sí” o “no”. 

22 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 

23 S’indica “sí” o “no”. 

24 Es descriuen quines són. 

25 S’indica “sí” o “no”. 

26 Es descriuen quines són. 
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DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
Obligacions: 

 Són obligacions essencials del contracte les següents:  

 Presentació de la següent documentació: 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC27 

 
RÈGIM PATRIMONIAL28 

Béns de domini públic afectes al servei:  
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió:  
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió:  
Altres béns: 
 
DURADA DEL CONTRACTE 

Durada màxima total:  
Durada del període principal: 
Durada màxima de cada pròrroga: 
Número màxim de pròrrogues: 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència29: 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 
Capital assegurat per víctima: 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat:  
Característiques: conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció. 
 

                                                        
27 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als 
contractes de serveis. 

28 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim 
diferenciades de les legals i de les contingudes a les disposicons generals i es relaciona quins són o 
s’identifiquen genèricament. 

29 S’indica “sí” o “no”. 
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PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: 
Característiques: 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT30  

 

                                                        
30 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat:  
Pressupost de licitació: 

- Sense IVA:  
- Quota estimada de l’IVA 21%:  
- Amb IVA:  

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA:  
- Quota estimada de l’IVA 21%:  
- Amb IVA:  

 
Sistema de preus unitaris: 
Descripció31: 
Partida d’aplicació en l’exercici d’inici de l’execució:  
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió32:  
Descripció i import33: 
Justificació sobre la no divisió en lots: 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes34:  
Tipus de sortida35: 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU36   
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 87.4 del TRLCSP37 

Aplicació38:  

                                                        
31 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 

32 S’indica “sí” o “no”. 

33 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 

34 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistas hauran d’oferir magnituds per determinar el 
preu (p.e.: baixa única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 

35 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui 
una baixa única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 

36 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 

37 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i 
penalitzacions pel seu incompliment. 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 26 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Règim d’aplicació39: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

Any:  
Import (€): 
  

                                                                                                                                                                   
38 S’indica “sí” o “no”. 

39 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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FINANÇAMENT40 

Concepte: 
- Partida41: 
- Denominació: 

Import: 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS42 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS43 

Pagament per certificacions periòdiques 
 
REVISIÓ DE PREUS44 

 
 

                                                        
40 Aplicable només en cas de finançament afectat. 

41 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 

42 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 

43 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de 
recepció” o altra fórmula que s’apliqui. 

44 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Denominació de l’òrgan45:  
Atribució46: per delegació. 
Delegació47: 

- Òrgan delegant:  
- Número de resolució:  
- Data de la delegació:  
- Data de la publicació al BOP de la delegació:  

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució48:  
Composició:   
President: Alcalde 

-   Suplent.- Sr.  
 -  Suplent.-  

Vocals: 
o President de l’Àrea origen del contracte i/o regidor responsable del 

departament origen del contracte. 
o Funcionari Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 

origen del contracte. 
o Secretaria General: 

 Titular: Sr.  
 Suplent 1r: Sr.  
 Suplent 2n: Sr.  
 Suplent 3r: Sr.  

o Intervenció municipal: 
 Titular: Sr.  
 Suplent 1r: Sra.  
 Suplent 2n: Sra.  

Secretària de la mesa:  
Titular.-  

 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 150.2 del 
TRLCSP) 

Constitució49: 

                                                        
45 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En 
el cas dels tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  

46 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 

47 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 

48 S’indica “sí” o “no”. 

49 S’indica “sí” o “no”. 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 29 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Definició50: -- 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE 

Regidoria d’adscripció51:   
Responsable municipal52:  
Director de l’obra53: 
Director de l’execució de l’obra54: 
Coordinador de seguretat i salut55: 

                                                        
50 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 

51 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 

52 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 

53 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al 
servei de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un 
professional liberal amb contracte de servei.  

54 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al 
servei de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un 
professional liberal amb contracte de servei.  

55 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al 
servei de l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un 
professional liberal amb contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 

 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR56 

Exigència57:  
Descripció58: 
 
CLASSIFICACIÓ59 

Exigència60:  
Enumeració61: 
Condicions de solvència addicionals a la classificació: 
Incorporació d’ofici del certificat de classificació (art. 146.3 del TRLCSP)62: 
 
SOLVÈNCIA EN CAS DE NO EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIO 

Solvència econòmica: 
- Requisits: 
- Mitjans d’acreditació: 

Solvència tècnica:  
- Requisits: 
- Mitjans d’acreditació: 

 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 63.2 DEL TRLCSP63 

Règim de solidaritat entre els empresaris els mitjans del qual integren la solvència64: 
Prestacions per a les quals el licitador no pot integrar la solvència amb mitjans de 
tercers65: 
 

                                                        
56 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la 
concurrència d’alguna condició específica de capacitat. 

57 S’indica “sí” o “no”. 

58 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 

59 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 

60 S’indica “sí” o “no”. 

61 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 

62 S’indica “sí” o “no”. 

63 Referit a la disposició de mitjans aliens per integrar la solvència. 

64 Article 63.1, paràgraf 3, de la Directiva 2014/24/UE. 

65 Article 63.2 de la Directiva 2014/24/UE. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 64.1 DEL TRLCSP66 

Exigència67:  
Descripció68: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 64.2 DEL TRLCSP69 

Exigència70:  
Descripció71: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 
80 del TRLCSP)72 

Exigència73: sí 
Descripció74: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL 
(ART. 81 DEL TRLCSP)75 

Exigència76:  
Descripció77: 
 
EMPRESES A LES QUE ES CURSARAN INVITACIONS EN CAS DE TRAMITACIÓ 
DE PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

 
Dades de les empreses a les que es cursaran invitacions per la tramitació de 
procediment negociat sense publicitat: 

                                                        
66 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació 
professional del personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 

67 S’indica “sí” o “no”. 

68 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 

69 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma 
del seu compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions 
provisional i definitiva. 

70 S’indica “sí” o “no”. 

71 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 

72 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

73 S’indica “sí” o “no”. 

74 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 

75 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

76 S’indica “sí” o “no”. 

77 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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Nom o raó social 
NIF 
Adreça 
Telèfon 
Fax 
Persona de contacte 
e-mail 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: documentació administrativa:  
Sobre 278: 
Sobre 3: 79:  
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

Conforme la clàusula 33.1 del DCPCAP el Sobre 1 contindrà la declaració responsable 
de l’annex 11 del DCPCAP (s’adjunta en annex 1 al present) 
 
Quan el licitador l’oferta del qual hagi estat la més avantatjosa se li adreci el 
requeriment previst a l’article 151.2 de la LCSP, dins d'aquest requeriment se'l 
requerirà també perquè aporti la totalitat dels documents que acreditin que compleix 
amb les condicions de capacitat (conforme estableix la clàusula 26 del DCPCAP), 
solvència i no incursió en prohibició exigides per al contracte. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 280 

 

En el sobre núm. 2 no es podrà incloure cap referència a l’oferta econòmica, que 
correspon exclusivament al sobre núm. 3. 

 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 381 

Annex ...... del DCPAC. 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica82: 
 
 
AUTORITZACIÓ A QUÈ L’ADMINISTRACIÓ ACCEDEIXI ALS REGISTRES 
TRIBUTARIS I DE LA SEGURETAT SOCIAL PER COMPROVAR QUE NO 
S’INCORRE EN CAUSA DE PROHIBICIÓ83 

                                                        
78 S’indica “sí” o “no”. 

79 S’indica “sí” o “no”. 

80 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre. 

81 Aquest apartat no es complimentarà quan no s’exigeixi aquest sobre. 

82 S’indica “sí” o “no”. 

83 S’indica “sí” o “no”. En cas afirmatiu, la declaració relativa a no trobar-se incurs en causa de prohibició 
indicarà, a més: “Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, cas que sigui 
proposat com adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social abans de resoldre l’adjudicació. També autoritza a què l’Ajuntament d’ofici pugui verificar que 
es troba al corrent amb la pròpia administració contractant, quant a les seves obligacions tributàries envers 
aquesta.” 
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RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ84 

L’indicat a la clàusula 31.3 del DCPCAP. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat a la clàusula 34.1 del DCPCAP. 
Termini: L’indicat a la clàusula 35 del DCPCAP. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

 
DESPESES PER ANUNCIS OFICIALS/TAXA FORMALITZACIÓ CONTRACTES A 
CÀRREC DEL CONTRACTISTA (€)85 

 
Despeses anuncis oficials: Segons tarifes vigents, amb un import màxim de ...... € 
 

                                                        
84 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- 1: Perfil del contractant i tauler d’anuncis. 
- 2: Perfil del contractant, tauler d’anuncis i BOP. 
- 3: Perfil del contractant, tauler d’anuncis, BOP, BOE i DOUE. 
- 4. Perfil del contractant, tauler d’anuncis, BOP, BOE, DOUE i anunci previ al DOUE. 

85 S’indica l’import màxim. 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 
Puntuació màxima: 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICIS DE VALOR 

Ordre  Descripció  Puntuació màxima   Elements valorables 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

Ordre  Descripció  Puntuació màxima  Fórmula 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència86: 
Quantia (€): 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics87: 
 
DEFINITIVA 

Exigència88: 
Quantia:  
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics89: 
Possibilitat de prestació per retenció del preu90: 
 
TERMINI DE GARANTIA 

                                                        
86 S’indica “sí” o “no”. 

87 S’indica “sí” o “no”. 

88 S’indica “sí” o “no”. 

89 S’indica “sí” o “no”. 

90 Aquesta previsió no s’aplica mai als contractes d’obra. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

Incompliment     Penalitat 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

Incompliment     Penalitat 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 311 DEL TRLCSP91  

 

                                                        
91 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa 
indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES 

 
MODIFICACIÓ 

Causa    Contingut    Abast màxim 
 
En tot cas, la modificació serà possible en els supòsits contemplats a l’article 72.2 de 
la Directiva 2014/24/UE. 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

Percentatge màxim de subcontractació: 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
 
EXTINCIÓ 
Causes92: 
Especialitats de la recepció i de la liquidació:  
 
ALTRES CLÀUSULES 

                                                        
92 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes 
d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA 

S’emet informe favorable sobre el plec. 
 
 
 
 
Secretari municipal 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ 

S’emet informe favorable sobre el plec i en relació amb la seva fiscalització. 
 
 
 
 
Interventor  
 
 
SIGNATURES 

El/la tècnic/a      El/la regidor/a proponent 
 
 
 
 
93       94 
      
 
 
CERTIFICACIÓ D’APROVACIÓ 
Òrgan:  
Data: 
Número de resolució: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
93 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 

94 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
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A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ PER A PROCEDIMENT 
DE SELECCIO DE CONTRACTISTA 

 
EXPEDIENT 

Número:  
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe:  
Modalitat:  
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
Domicili: 
Inscripció registral95: 
Representant: 

- Nom: 
- DNI: 
- Poder: 

o Naturalesa96: 
o Títol representatiu97: 

Telèfon: 
Fax: 
E-mail per la rebuda dels avisos de notificacions electròniques: 
............................................................  
  
Per l’accés a les notificacions marqueu la opció corresponent:  
  L’empresa disposa d’un certificat digital de persona jurídica (el certificat ha estat 

emès amb el CIF de l’empresa) 
  S’habilita a en/na .................................................................. amb NIF 

................................... a ser notificat en nom de l’empresa. 
 

                                                        
95 Si es tracta d’una persona jurídica inscrita en un registre públic, s’indicarà el registre, la seva demarcació 
territorial o funcional i les dades numèriques de la inscripció. 

96 S’indicarà la naturalesa de la representació que s’ostenta (p.e.: administrador únic, conseller delegat, 
apoderat, ...). 

97 S’indicarà l’escriptura pública o altre títol on consti el poder. En el cas d’escriptures s’indicarà el notari 
autoritzant, número de protocol i data de l’escriptura). 
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Els certificats digitals admesos són els que s’indiquen a la plataforma de notificacions 
de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. www.santfruitos.cat 
 
DOCUMENTACIÓ UNIDA98 

  Sobre 1. Documentació administrativa 
  Sobre 2. Oferta: elements valorables per aplicació de criteris d’adjudicació 

consistents en judicis de valor 
  Sobre 3. Oferta: elements valorables per aplicació dels criteris d’adjudicació 

consistents en fórmules matemàtiques 
 
SOL·LICITUD 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma: 
 
- Demana concórrer al procediment de selecció del contractista indicat, ser admès i 
que la seva oferta sigui avaluada conforme als règim preestablert per al contracte per 
mitjà de l’aprovació de l’expedient de contractació, en els termes del qual formula la 
seva oferta. 
- Coneix i accepta el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques particulars que regulen el contracte, com també els 
instruments tècnics que, en el seu cas, delimiten l’objecte contractual.  
- Es compromet a mantenir la seva oferta durant el termini marcat pel plec de 
clàusules administratives particulars. 
  
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                        
98 S’inclourà sempre el sobre 1 i els sobres 2 o 3, en raó a allò que disposi el PCAP. 

http://www.santfruitos.cat/
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Annex 2. Declaració responsable sobre no estar incurs en prohibició per 
contractar amb poders adjudicadors del sector públic99 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ DE 
CONTRACTAR AMB PODERS ADJUDICADORS DEL SECTOR PÚBLIC 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe100: 
Modalitat101: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma: 
 

- Declara responsablement que no es troba incurs en cap de les causes que 
prohibeixen la contractació amb els poders adjudicadors del sector públic, de 
les referides a l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic i altres 
normes concordants de l’ordenament jurídic vigent i, en especial, que contra ell 
no s’ha iniciat cap procediment de constrenyiment per obligacions tributàries o 
de la Seguretat Social. 

 
- Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com 
adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les obligacions 

                                                        
99 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 

100 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

101 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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tributàries i amb la seguretat social abans de resoldre l’adjudicació. També 
autoritza a què l’Ajuntament d’ofici pugui verificar que es troba al corrent amb la 
pròpia administració contractant, quant a les seves obligacions tributàries 
envers aquesta.102 

 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                        
102 Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP. 
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Annex 3. Declaració responsable sobre vigència de la classificació 
empresarial103 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE  
VIGÈNCIA DE LA CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe104: 
Modalitat105: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
CLASSIFICACIÓ SOBRE LA QUAL ES DECLARA 

Registre de classificació:106 
Grup/s i/o subgrup/s i categoria/es107: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara responsablement que la classificació sobre la qual declara i que 
invoca com a condició de solvència per a participar en aquest procediment de selecció 

                                                        
103 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 

104 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

105 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 

106 S’indicarà si es tracta del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o del Registre 
Oficial d’Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunya. 

107 S’indicaran només els grup/s i/o subgrup/s i categoria/es respectives en el seu cas, de les quals disposa el 
contractista, que suposen gaudir de la solvència requerida per al contracte, i en relació als quals es formula la 
declaració. 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 45 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

del contractista es troba vigent i no ha sofert cap variació que suposi que l’empresari 
no reuneixi la condició de solvència requerida.  
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 46 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

Annex 4. Declaració sobre informació continguda al sobre 2 que es considera 
confidencial108 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INFORMACIÓ CONTINGUDA AL SOBRE 2  
QUE ES CONSIDERA CONFIDENCIAL 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe109: 
Modalitat110: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
RELACIÓ DE DOCUMENTS O INFORMACIONS QUE L’EMPRESARI CONSIDERA 
CONFIDENCIALS 

Document/informació     Justificació de la confidencialitat111 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara que considera confidencials els documents o informacions que 
relaciona per les causes justificatives que per a cadascun d’ells s’indiquen.  
 
LLOC I DATA 

 
 

                                                        
108 Aquest model s’inclourà dins del sobre 2. 

109 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

110 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 

111 S’indicaran les causes relacionades amb requisits normatius o amb la propietat industrial, intel·lectual o 
d’altre naturalesa que justifiquen objectivament el caràcter confidencial de la informació. 
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SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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Annex 5. Declaració responsable sobre subcontractació112 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe113: 
Modalitat114: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
SUBCONTRACTACIÓNS COMPROMESES 

Partides/prestacions  Empresari o perfil empresarial      Classificació/solvència        
Percentatge 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, declara responsablement que es compromet a les subcontractacions 
indicades en aquesta manifestació. 
 
Uneix a aquest escrit els contractes amb els subcontractistes, condicionats 
suspensivament i resolutòriament a l’adjudicació.115 
 
LLOC I DATA 

 

                                                        
112 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 

113 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

114 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 

115 Aquest paràgraf només s’inclourà quan el PCAP exigeixi que aquests contractes s’aportin amb la plica, en el 
qual cas s’inclouran al sobre 1. 
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SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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Annex 6. Cessió de drets de cobrament 
(Aquest model haurà de figurar necessariament en la part posterior del cos de la 
factura i mai en foli separat)116 
 

 
A) CEDENT      

 
B) CESSIONARI 

 
El Sr. __________________________ 
amb número de NIF_______________ 
actuant en representació de l’empresa 
_________________________________ 
amb número de CIF_________________ 
i amb poder suficient a l’efecte segons 
consta en l’escriptura de data _________ 
i amb número de protocol ___________, 
atorgada davant el Sr. _______________ 
__________Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
__________transmet els drets de 
cobrament de la present factura a favor 
de _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
________, ____ de ______ de 20 
 
(Signatura i segell) 

 
El Sr. ______________________________  
amb número de NIF_______________ 
actuant en representació de l’empresa 
____________________________________ 
amb número de CIF____________________ 
i amb poder suficient a l’efecte segons 
consta en l’escriptura de data ____________ 
i amb número de protocol ___________, 
atorgada davant el Sr. _________________ 
__________ Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
___________accepta la cessió del dret de 
cobrament, que resulta de la present factura 
i que el seu import s’aboni mitjançant 
transferència  a la següent compte bancària: 
Entitat: 
Oficina: 
DC: 
Núm. de compte: 

 
 ________, ____ de ______ de 20 

 
(Signatura i segell) 

                                                        
116 El present document només serà vàlid amb la pressa de raó per la Intervenció Municipal la qual requerirà 
valoració prèvia pels serveis jurídics municipals. Aquests efectes s’haurà d’aportar les escriptures a que fa 
referència el present document. 
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Annex 7. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació117 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe: 
Modalitat: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT 

Preu sense IVA      Tipus d’IVA       Quota d’IVA        Preu amb IVA         Percentatge 
de baixa118 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest 
escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                        
117 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui 
un criteri d’adjudicació. 

118 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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Annex 8. Oferta econòmica: reducció dels preus unitaris respecte als de 
referència119 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DELS PREUS  
UNITARIS RESPECTE ALS DE REFERÈNCIA 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe: 
Modalitat: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREUS UNITARIS OFERTATS 

Identificació del preu unitari Preu unitari PCAP     Preu unitari ofertat    Percentatge 
de baixa120 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a preus unitaris sense IVA respecte als indicats 
al PCAP els que figuren en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

                                                        
119 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui 
un criteri d’adjudicació. 

120 S’arrodonirà al tercer dígit decimal. 
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Annex 9. Oferta tècnica: reducció del termini d’execució121 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA TÈCNICA: REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe122: 
Modalitat123: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ OFERTAT124 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a termini d’execució total del contracte el que 
figura en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 

                                                        
121 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan la reducció del termini d’execució sigui un criteri 
d’adjudicació. 

122 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

123 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 

124 S’indicarà el termini d’execució total del contracte que s’ofereix expressat en la dimensió que indiqui el 
PCAP (dies naturals, dies hàbils, setmanes, mesos, anys, ...), o, en el seu defecte, en dies naturals. 
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Annex 10. Oferta tècnica: ampliació del termini de garantia125 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA TÈCNICA: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe126: 
Modalitat127: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
TERMINI DE GARANTIA OFERTAT128 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que 
la firma, ofereix irrevocablement com a termini de garantia total del contracte el que 
figura en aquest escrit. Aquest termini és la suma del mínim establert al plec de 
clàusules administratives particulars i de l’addicional ofert pel contractista.  
 
LLOC I DATA 

 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 

 
 

                                                        
125 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, quan l’ampliació del termini de garantia sigui un criteri 
d’adjudicació. 

126 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

127 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, 
concessió d’obra pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En 
aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i 
d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 

128 S’indicarà el termini de garantia total del contracte (suma del termini mínim segons el PCAP i del termini 
addicional que ofereix el contractista) que s’ofereix expressat en la dimensió que indiqui el PCAP (dies 
naturals, dies hàbils, setmanes, mesos, anys, ...), o, en el seu defecte, en anys. 
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Annex 11. Declaració responsable dels licitadors sobre compliment de les 
condicions de capacitat, solvència i no incursió en prohibició per contractar 
previstes legalment i exigides en el contracte 129 
 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Crta de Vic 35-37, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA I NO INCURSIÓ EN PROHIBICIÓ PER 
CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT I EXIGIDES EN EL CONTRACTE  

 
EXPEDIENT 

Número: 
Objecte:  
 
RÈGIM 

Classe130: 
Modalitat131: 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau,per mitjà del representant que 
la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que reuneix els requisit de capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició previstos per a aquest contracte. En relació a la no 
incursió en prohibició, declara específica i responsablement que: 
 

- No es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 
els poders adjudicadors del sector públic, de les referides a l’article 60 de la Llei 

                                                        
129 Aquest model s’inclourà dins del sobre 1. 

130 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 

131 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, gestió de servei públic, concessió d’obra 
pública o de col·laboració entre el sector públic i el privat) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà 
indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 

Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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de contractes del sector públic i altres normes concordants de l’ordenament 
jurídic vigent i, en especial, que contra ell no s’ha iniciat cap procediment de 
constrenyiment per obligacions tributàries o de la Seguretat Social. 

 
- Autoritza a què l’Ajuntament pugui accedir als registres de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, de l’Agència Tributària de Catalunya i de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com 
adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la seguretat social abans de resoldre l’adjudicació. També 
autoritza a què l’Ajuntament d’ofici pugui verificar que es troba al corrent amb la 
pròpia administració contractant, quant a les seves obligacions tributàries 
envers aquesta.132 

LLOC I DATA 

 
 

                                                        
132 Aquest paràgraf només s’inclourà quan expressament es prevegi al PCAP. 
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DISPOSICIONS COMUNS APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTS ELS CONTRACTES   
  
CAPITOL PRIMER. OBJECTE I RÈGIM JURIDIC 
   
Clàusula 1. Objecte  
  
1. Aquestes estipulacions disposen les regles aplicables a tots els PCAP dels 
contractes administratius i privats que concerti l’Ajuntament,  inclosos els contractes 
mixtos, els quals s’incorporaran als seus plecs tipus. Tenen per tant la consideració de 
PCAP i no de PCAG. 
  
2. El títol primer del DCPCAP s’aplicarà a tots els contractes inclosos en el seu àmbit.  
  
3. Els capítols respectius del títol segon del DCPCAP s’aplicaran a aquells contractes 
que específicament s’hi refereixen.   
 
4. El DCPCAP s’aplicarà sempre amb subjecció a allò que disposi el PCAG. En cas de 
discrepància, s’aplicarà preferent el PCAG, llevat que el DCPCAP sigui l’efecte de 
modificacions legislatives que alterin allò previst al PCAG. 
 
5. El DCPCAP no regula específicament els procediments menor, restringit i de diàleg 
competitiu.  
 
6. Els annexos del DCPCAP són obligatoris quant a la seva informació que han de 
contenir les ofertes que els hagin d’aplicar segons el PCAP, si bé els empresaris tenen 
llibertat quant a la seva forma. 
 
Clàusula 2. Fonts del dret  
  
1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels 
contractes, la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a 
continuació:  
  

a. En primer lloc, el Dret de la Unió Europea en matèria de contractació pública 
que tingui efecte directe. Les directives no transposades seran d’aplicació en tant 
que presentin efecte directe, conforme als tractats i a la jurisprudència comunitaris.  
  
b. En segon lloc, les normes de caràcter bàsic dictades en matèria de contractació 
del sector públic i de règim local.  
  
c. En tercer lloc, les normes de desenvolupament de la normativa bàsica dictades 
per al territori de Catalunya, en matèria de contractació del sector públic i de règim 
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local.  
  
2. Aquests grups normatius es podran veure afectats pels següents, les disposicions 
dels quals prevaldran:  
  

a.  Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral.  
  
b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya que és 
aplicable directament al contingut de les prestacions del contracte.  
  
c. En el cas de les prestacions d’obra, sigui quina sigui la classe del contracte, els 
serà d’aplicació la legislació sobre obres públiques dictada per la Generalitat de 
Catalunya i la regulació sobre obres municipals continguda a la legislació catalana 
de desenvolupament de la normativa bàsica sobre règim local. Supletòriament, 
se’ls aplicarà la Llei d’ordenació de l’edificació. En tot cas, dins del seu àmbit 
material, serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació.  
  
d. Els contractes administratius especials que constitueixin o trametin drets sobre 
el patrimoni municipal de sòl i habitatge tindran la consideració de contractes 
administratius especials i es regiran, en primer lloc, pel grup normatiu del Dret 
urbanístic de Catalunya.  

  
3. Les fonts dels apartats 1 i 2, que tindran el caràcter de preferents, s’articularan amb 
el sistema de fonts especials i supletòries que incideixin sobre cada grup normatiu.  
  
4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de procediment 
administratiu comú i les normes supletòries estatals dels grups normatius enunciats als 
apartats 1 i 2, amb l’abast deduïble de la doctrina fixada a la sentència 61/1997, de 20 
de març, del Tribunal Constitucional.  
  
5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicaran, en primer lloc, la resta 
disposicions de Dret administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat.  
  
6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i 
convencions de Dret Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin sobre el 
contracte.  
  
7. Els grups normatius es relacionen entre sí segons els vincles de competència, 
especialitat, jerarquia i cronològic, amb preferència del posterior; per aquest ordre.  
  
8. Les referències normatives recollides al DCPCAP s’entendran sempre relatives a les 
disposicions vigents en el moment en què correspongui la seva aplicació, sens 
perjudici d’allò que es derivi de les seves normes sobre dret intertemporal.  
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CAPÍTOL SEGON. ELS INSTRUMENTS DE LA CONTRACTACIÓ  
 
Clàusula 3. Perfil del contractant.  
  
1. En compliment del que estableix l’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
amb la finalitat d’assegurar la transparència, la publicitat i la concurrència de licitadors, 
l’Ajuntament  Sant Fruitós de Bages difondrà a través d’internet la informació relativa a 
les contractacions en el perfil del contractant de la seva pàgina web 
www.santfruitos.cat  
 
2. Les insercions al perfil del contractant les executarà el secretari, o per delegació 
seva l’instructor competent en matèria de contractació, a partir de les resolucions de 
l’òrgan de contractació i del director de l’execució del contracte, en raó a la fe pública 
que legalment se li reserva, i se subjectaran a les mateixes garanties per a la seguretat 
jurídica que legalment es preveuen per a la firma electrònica reconeguda, a més de 
complir el requisit de l’article 53.3 del TRLCSP.   
   
3. Al perfil del contractant, es publicaran en tot cas:   
  

a. Els anuncis d’informació prèvia de l’article 141 del TRLCSP.  
  
b. Els anuncis de licitació i de negociació.  
  
c. Els requeriments d’esmenes de deficiències.  
  
d. Les peticions d’aclariment i informacions complementàries formulades durant els 
procediments de selecció dels contractistes i les respostes que hi proporcioni 
l’administració.  
  
e. Les actes de la mesa de contractació i els informes que aquesta demani per a 
l’exercici de les seves funcions. 
 
f. Els requeriments de l’article 151.2 del TRLCSP.  
  
g. Les adjudicacions i les resolucions que declarin desert un procediment de 
selecció del contractista. 
 
h. La formalització de tots els contractes no menors, sens perjudici del règim de 
publicitat de l’article 154 del TRLCSP.  
 
i. El PCAG.  
 
j. El DCPCAP.   
  
k. Els PCAP.  
  

http://www.santfruitos.cat/
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l. Els PPTP.  
  
m. Els instruments de qualsevol classe definitoris de la prestació i les altres 
informacions a disposició dels empresaris per a la formulació de les seves ofertes.  
  
n. La interposició i la resolució dels recursos especials en matèria de contractació 
administrativa i de les mesures provisionals acordades.  
 
o. Qualsevol altre document que per mandat normatiu hagi de ser publicat al perfil 
de contractant. 

 
 4. Les publicacions d’actes de tràmit al perfil del contractant es mantindran durant els 
terminis en els quals hagi de produir efectes, mentre que les resolucions romandran 
fins que no finalitzi el termini per a la seva impugnació contenciosa administrativa.  
  
5. De tot el publicat al perfil del contractant, es deixarà constància certificada a 
l’expedient de contractació.  
 
Clàusula 4. Actes sobre la contractació.  
  
1. L’expedient de contractació s’aprovarà per resolució de l’òrgan de contractació i 
contindrà els documents següents:  
  

1. El document d’iniciativa que disposi l’inici de la contractació, defineix la seva 
proposta i justifiqui les seves determinacions. 
  
2.  PCAP.  
  
3.  PPTP .  
  
4. Certificat sobre l’existència de crèdit pressupostari disponible, adequat i suficient 
i, quan es tracti de projecte de despesa d’inversió, sobre la disponibilitat del 
finançament.  
   
5. Informes del secretari i del l’interventor sobre el PCAP.  
  
6. Informe de l’interventor que fiscalitzi la totalitat de l’expedient.  
  
7. Instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista. 

  
2. Quan el PCAP es refereixi als instruments de la clàusula 3.3.m i aquests continguin 
un PPTP o realitzin la seva funció, no caldrà la incorporació d’un document separat 
d’aquesta naturalesa a l’expedient de contractació.  
  
Als contractes que presentin escassa complexitat tècnica, el contingut del PPTP podrà 
recollir-se dins del PCAP, però les clàusules pròpies d’aquest no podran contenir-se en 
cap cas dins del PPTP.  
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Els PPTP podran remetre’s a disposicions administratives generals aprovades per 
l’administració contractant o per altres administracions públiques que delimitin les 
prestacions.  
  
3. L’expedient no haurà de contenir el document del subapartat 5, apartat 1, d’aquesta 
clàusula, si l’aprovació de l’expedient de contractació no comporta l’autorització d’una 
despesa.   
  
4. L’expedient contindrà o no el document del subapartat 7, apartat 1, d’aquesta 
clàusula, en raó la subjecció o no de l’expedient a la funció interventora, segons la 
delimitació que efectua l’article 213 de la TRLHL.  
  
5. Els documents integrants de l’expedient de contractació que comportin l’exercici de 
funcions reservades a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional podran acumular-
se en un únic per a cadascun dels titulars d’aquestes funcions o contenir-se en 
diligències normalitzades aplicades sobre les actuacions corresponents. 
  
6. La resolució aprovatòria de l’expedient disposarà:  
   

1.  Aprovar l’expedient amb enunciació dels documents que l’integren.  
  
2.  Obrir la licitació o la negociació, indicant, en aquest darrer cas, la identitat dels 
possibles contractistes amb els quals es negocia i ordenant la publicació del 
procediment de selecció del contractista.  
  
3. Aprovar l’autorització de la despesa, quan sigui inherent al contracte, llevat dels 
supòsits de l’article 150.3.a del TRLCSP, amb indicació de l’aplicació 
pressupostària i de la referència que la vinculi amb la Comptabilitat General, a 
banda de la resta de mencions que s’estableixin a les disposicions generals sobre 
comptabilitat local i a les bases d’execució del pressupost.  
  
4. Aplicar motivadament els procediments d’urgència o d’emergència, quan així es 
determini: la motivació es contindrà al PCAP.  
  
5. Aplicar motivadament, als contractes de regulació harmonitzada, la reducció del 
termini de presentació d’ofertes quan s’hagi publicat anunci previ.  
  
6. Nomenar el responsable del contracte, si no ha estat designat anteriorment, 
llevat que la seva identitat hagi de determinar-se per un altre procediment de 
selecció del contractista no adjudicat o per un procediment selectiu per a l’ingrés al 
personal de l’administració contractant.  

  
7. El requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP es disposarà per l’òrgan de 
contractació per mitjà de resolució motivada, amb el contingut següent:  
  

1. Identitat del contracte.  
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2. Identitat del destinatari del requeriment.  
  
3. Requeriment al contractista que, en el termini de 10 dies hàbils, a la tramitació 
ordinària, i 5 dies hàbils, a la tramitació d’urgència:  

  
3.1. Constitueixi la garantia definitiva a la tresoreria de l’administració 
contractant.  
  
3.2. Satisfaci l’import els anuncis oficials al seu càrrec a la Tresoreria de 
l’administració contractant i les despeses de formalització del contracte. 
 
3.3. Acrediti el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
  
3.4. Acrediti la disposició efectiva dels mitjans adscrits que hagi ofert (article 
64.2 del TRLCSP).  

 
8. El compliment de la circumstància del subapartat 3.3 de l’apartat 7 d’aquesta 
clàusula es realitzarà aportant certificacions vigents que així ho acreditin, expedides 
pels òrgans corresponents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de l’Agència 
Tributària de Catalunya i de la Tresoreria de la Seguretat Social. El PCAP podrà 
disposar que sigui obligatori per als empresaris concurrents autoritzar per escrit i 
irrevocablement en el moment de formular la seva proposició a què l’Ajuntament pugui 
accedir als registres administratius corresponents a efectes d’acreditar aquesta 
circumstància. 
  
Quant a l’acreditació de trobar-se al corrent dels tributs locals, l’administració 
contractant requerirà a l’ens local o a l’administració en qui es trobi delegada la 
competència que dins del mateix termini expedeixi d’ofici certificació sobre aquest 
extrem.   
  
El destinatari del requeriment de l’article 151.2 del TRLCSP es trobarà obligat a més a 
aportar el document d’alta a la matrícula de l’IAE, el rebut corresponent al darrer 
exercici que hagi estat liquidat i una declaració responsable de trobar-se al corrent de 
les obligacions per aquest concepte, llevat que es trobi exempt d’aquest tribut. En 
aquest darrer cas, es trobarà obligat a presentar una declaració responsable 
expressiva de la causa de l’exempció i del precepte legal que l’empara.  
  
9. L’adjudicació es disposarà per l’òrgan de contractació per mitjà de resolució 
motivada, amb el contingut següent:  

  
1. Identitat del contracte adjudicat.  
  
2. Identitat de l’adjudicatari.  
  
3. Circumstàncies del contracte que es precisen a l’acord d’adjudicació, com a 
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efecte de les ofertes, en especial, el preu i l’acceptació de variants.  
  
4. Aprovació la disposició de la despesa, quan sigui inherent al contracte, amb 
indicació de l’aplicació pressupostària i de la referència que la vinculi amb la 
Comptabilitat General, a banda de la resta de mencions que s’estableixin a les 
disposicions generals sobre comptabilitat local i a les bases d’execució del 
pressupost.  
  
5. Requeriment al contractista perquè atorgui l’instrument de formalització del 
contracte en document públic administratiu amb les característiques previstes a la 
clàusula següent: 

 
a. Quan el contracte sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: en 
el termini de 5 dies naturals, en la tramitació ordinària, i de 3 dies naturals a la 
tramitació d’urgència, comptats des del quinzè hàbil posterior a la remissió de 
la notificació de l’adjudicació als licitadors o candidats, en els termes de l’article 
151.4 del TRLCSP. A aquests efectes, es publicarà al perfil del contractant la 
data en què finalitza aquesta remissió. 
 
b. Quan el contracte no sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: 
en el termini de 15 dies naturals, a la tramitació ordinària, i 8 dies naturals, a la 
tramitació d’urgència, comptats des que se li notifiqui l’adjudicació.  

  
10. Les adjudicacions es: 
 

a. Motivaran amb la incorporació de totes les actes de la mesa de contractació o 
amb la menció suficient de les valoracions recollides en ella o la valoració d’ofertes 
per part de l’òrgan de contractació als procediments negociats on no es constitueix 
mesa de contractació. En tot cas, aquests documents units contindran almenys les 
mencions de l’article 151.4 del TRLCSP. Quan les actes es remetin o incorporin 
informes de qualsevol naturalesa, aquests informes també constaran com annexos 
de les resolucions d’adjudicació. 
 
b. Notificaran a tots els empresaris que hagin participat al procediment de selecció 
del contractista.  

  
11. Quan l’adjudicació definitiva tingui lloc a l’exercici anterior al de l’execució, queda 
sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a 
finançar les obligacions derivades del contracte a l’exercici corresponent.  
  
12. Els acords sobre contractes als quals s’apliqui la tramitació d’emergència seguiran 
sempre que sigui possible allò que es disposa en aquesta clàusula, d’acord a com 
s’estableix a l’article 113 del TRLCSP.  
 
13. Un cop finalitzat el procés d’adjudicació, la documentació que acompanya a les 
proposicions presentades quedarà a disposició dels interessats que no resultin 
adjudicataris per tal que sigui retirada en el termini d’un mes, comptador des de la 
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finalització dels terminis per la interposició de recursos sense que se n’hagin presentat 
o des de la fermesa de la resolució dels recursos administratius o les sentències 
judicials que recaiguin. Cas que un cop finit el termini d’un mes no s’hagi retirat la 
documentació, es procedirà a la seva destrucció sense cap notificació prèvia als 
interessats. En el cas del contractes harmonitzats, aquesta posada a disposició no es 
produirà a més en tot cas fins que no hagin transcorregut tres anys des de 
l’adjudicació. 
 
Clàusula 5. Formalització  
  
1. Els contractes es formalitzaran en document públic administratiu autoritzat per qui 
ocupa el lloc de treball de secretaria, en tant que titular de la fe pública municipal, el 
qual document s’integrarà per una acta de formalització, amb les indicacions següents:  
  

1. Identificació del secretari autoritzant.  
  
2. Identificació del representant municipal i la competència actuada i, si escau, la 
delegació en raó de la qual obra.  
  
3. Identificació del contractista, tot acreditant que reuneix les condicions 
subjectives de capacitat i solvència per al contracte formalitzat.  
  
4. Identificació del representant del contractista, quan obri per mitjà d’aquest, amb 
expressió del poder que actua.  
  
5. Indicació que s’atorga la formalització contractual i de la conformitat de les parts 
amb tots els termes del contracte.  
  
6. Identificació del contracte que es formalitza, amb expressió de l’aprovació de 
l’expedient de contractació i indicació de l’òrgan de contractació, de la competència 
atribuïda i, si escau, delegació que actua, data en la qual fou conferida i mitjà i data 
de la seva publicació.  
  
7 Referència a l’acord de l’òrgan de contractació que ha disposat l’adjudicació, 
amb les mateixes especificacions realitzades per l’acord d’aprovació de l’expedient 
de contractació.  
  
8  Referència a l’aplicació del PCAG i a la seva publicació oficial.  
  
9. Lloc i data de l’atorgament.  
  
10.  Annexos que integren l’instrument i que seran:  

  
10.1. PCAP i DCPCAP. 
  
10.2. PPTP, quan formi part de l’expedient de contractació com a document 
separat.  
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10.3. Oferta de l’adjudicatari, quant a aquelles parts que presentin naturalesa 
contractual, conforme a l’apartat 4 d’aquesta clàusula.  
  
10.4. Certificat de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
10.5. Certificat de l’acord d’adjudicació.  
  
10.6. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, llevat que s’hagi 
eximit al PCAP.  

  
2. Cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldran, per aquest ordre, 
sens perjudici del compliment en tot cas de la tramitació que resulta de la integració de 
l’article 278.4 del TRLMC amb l’article 115.3 del TRLCSP:  
  

a. PCAP, quant a les disposicions singulars del contracte.  
  
b. PCAG.  
  
c. PPTP.  
  
d. Acord d’adjudicació.  
  
e. Oferta del contractista.  

  
Quan concorrin contradiccions entre els documents tècnics aprovats per l’Ajuntament, 
prevaldran les expressions gràfiques sobre les alfanumèriques, llevat que l’aplicació 
d’aquesta regla incrementi el preu del contracte, cas en el qual prevaldran les segons, 
sempre que l’increment no tingui lloc. 
 
3. El preu serà sempre aquell que hagi presentat el contractista, en el seu cas, per a 
l’oferta amb la variant o variants determinades a l’adjudicació.  
  
4. De l’oferta, tenen naturalesa contractual les declaracions que completen la 
delimitació de les prestacions contractuals.   
  
No tenen la consideració d’estipulacions contractuals aquelles justificacions que hagi 
aportat el contractista dins de la seva oferta només per acreditar la seva veracitat, 
correcció o caràcter fundat.  
  
5. Totes les formalitzacions de contractes no menors es publicaran al perfil del 
contractant.  
  
En el termini de 30 dies naturals, es publicaran al BOP totes les formalitzacions del 
contractes de quantia igual o superior a 100.000 euros i, si es tracta de contractes de 
gestió de serveis públics, quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui 
igual o superior a aquest import o el seu termini de durada excedeixi de cinc anys.  
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Es publicaran, a més, al DOUE i al BOE les adjudicacions definitives dels contractes 
subjectes a regulació harmonitzada. La tramesa del primer d’aquests anuncis i la 
publicació del segon s’hauran de fer dins del termini de 30 dies naturals.   
  
Clàusula 6. Contingut del plec de clàusules administratives particulars.  
  
1. El PCAP presentarà el contingut mínim previst normativament i també als contractes 
de concessió d’obra pública aquells que es contempla a l’article 131 del TRLCSP. 
  
2.  Entre els instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista, es 
trobaran els estudis de viabilitat i l’avantprojecte de construcció i explotació de l’obra 
dels articles 128 i 129 del TRLCSP, a les concessions d’obra pública, i la memòria 
sobre serveis públics, aprovada en aplicació de l’article 132 del TRLCSP, 
desenvolupat pels articles 243.2.b del TRLMC i 146 del ROAS. 
 
Clàusula 7. Documentació de l’execució 
 
1. L’execució del contracte es constatarà en certificacions d’execució, les quals 
acreditaran de forma acumulada o successiva el seu compliment. 
  
2. Les certificacions seran expedides pel director facultatiu de l’execució. Quan 
l’execució no disposi d’aquest director, serà el responsable del contracte qui les 
expedirà. 
  
3. Les certificacions s’emetran amb la periodicitat que s’estableixi al PCAP als 
contractes d’obra i de concessió d’obra pública durant l’etapa de construcció de l’obra, 
de subministrament i de serveis que consisteixin en lliuraments o prestacions periòdics 
o en activitats continuades.  
  
A la resta de contractes, les certificacions s’emetran amb la periodicitat o en els 
moments que determini el PCAP.   
Quan les prestacions a càrrec del contractista s’hagin d’efectuar en diferents fases no 
periòdiques, es podrà establir la correspondència entre les certificacions i aquestes 
fases.  
 
CAPÍTOL TERCER. ESTATUT COMÚ DEL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 8. Obligacions generals  
  
1. El contractista estarà obligat al règim de drets i obligacions dimanades de les fonts 
de dret aplicables al contracte i del reglament del servei, quan es tracti de contractes 
de gestió serveis públics, una vegada aquest vigeixi, en la forma en què hagi estat 
concretada al contracte. En tot cas, aquest règim comprendrà les obligacions 
següents:  
  
A. Executar el contracte per sí mateix:  
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a. Sens perjudici de les subcontractacions legítimes.  
  
b. Amb continuïtat, en els terminis previstos a les seves clàusules o al programa de 
treballs que se’n derivi, llevat dels supòsits de força major, fins i tot en el cas que 
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionessin una subversió a 
I’economia contractual i sense més interrupcions que les que es produirien si la 
prestació la realitzés directament l’administració, sempre que això fos possible.  La 
continuïtat en l’execució del contracte abastarà la pròrroga del mateix si en el 
moment en que fineix, encara no es disposa del nou adjudicatari, de tal manera 
que el mateix s’entendrà prorrogat fins que es formalitzi el nou contracte. Aquesta 
pròrroga tindrà les següents limitacions: 
- No podrà superar el termini màxim de vigència establert legalment per al tipus 

de contracte que correspongui. 
- No podrà superar la meitat de la vigència del contracte. 
- Haurà de tenir un termini màxim de 6 mesos. 
  
c. Desenvolupant les seves prestacions d'acord amb la manera disposada en el 
contracte formalitzat o ordenada posteriorment per l’administració contractant, 
sense modificar el seu contingut  o la seva forma de realització. si no es modifica el 
contracte o ho autoritza de l’administració contractant, segons correspongui.  
  
d. Segons els estàndards de qualitat que es deriven de la seva definició de les 
prestacions i de les exigències de l’evolució científica, tecnològica, jurídica i social 
que resultin exigibles en raó a la naturalesa del contracte.  
  
e. Aportant els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a l’execució del 
contracte.  
  
f. Actuant en tot moment d'acord amb les indicacions i les observacions de 
l’administració contractant sobre l’execució, exercida per mitjà dels òrgans 
previstos en el contracte o establerts a les normes aplicables.  
  
g. Permetent i facilitant les inspeccions que disposi l’administració contractant 
respecte als treballs, materials i equips.    
  
h. Sotmetent-se al risc i ventura inherent al contracte, en els termes definits a la 
clàusula 21.  
 
i. Iniciant la prestació, si altra cosa no s’estableix al PCAP: 

 
- Quant es tracti de contractes d’obres, a partir de l’expedició de l’acta de 

comprovació del replanteig, la qual s’emetrà en el termini d’un mes com a 
màxim. 
 

- Quan es tracti d’altres contractes: 
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- El primer dia natural del mes posterior al de la formalització del contracte, si 
aquest té lloc entre els dies 1 i 15. 

- El dia 16 del mes posterior al de la formalització del contracte, si aquest té 
lloc entre els dies 16 i darrer. 

  
B. Complir els reglaments, les ordenances i els bans que aprovi l’ens local o les 
disposicions generals de les entitats supramunicipals a les quals l’ens local s’integri, en 
qualsevol matèria que els sigui d'aplicació.   
  
C. Respondre dels danys que es derivin de l’execució del contracte, llevat que s'hagin 
produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula, disposició o resolució 
imposada per l’administració contractant amb caràcter ineludible o per vicis presents al 
contracte format per l’administració.  
  
D. No alienar cap dels actius que hagin de revertir a l’administració contractant a 
I'extinció del contracte, ni tampoc gravar-los.   
  
E. Als contractes de serveis públics, de concessió d’obra pública i de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat:  
  

a. Informar l’administració contractant del funcionament i també del compte 
d'explotació i de la situació patrimonial dels béns i drets adscrits, afectes o 
vinculats al contracte i mantenir aquests béns en bon estat de funcionament i de 
neteja.  
  
b. Si I'actuació empresarial del contractista abasta altres activitats diferents de les 
d’execució del contracte, portar una comptabilitat separada per a I'explotació 
contractada.  

 
F. Complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la Seguretat 
Social i les de seguretat i salut en el treball, integració social de disminuïts, sanitat, 
medi ambient, i qualsevol altre matèria sectorial en tots els seus aspectes, restant 
l’administració contractant exempta de qualsevol responsabilitat per I'incompliment de 
les esmentades normes i altres infraccions en què incorri el contractista, llevat que la 
legislació corresponent disposi altra cosa, en el qual cas s’estableix en tot cas el dret 
de l’Ajuntament de repercutir-li les indemnitzacions a què hagi hagut de fer front des 
del seu reconeixement, a títol d’estipulació contractual. A més tindrà l’obligació 
d’acreditar el compliment sempre que l’Ajuntament li ho requereixi. 
 
G. Aportar a l’administració contractant en el termini de 10 dies hàbils des que es 
formulin les declaracions de naturalesa fiscal i de seguretat social i els documents 
sobre prevenció de riscos laborals de tot ordre que hagi de disposar preceptivament i 
que es relacionin amb el contracte, així com la pòlissa d’assegurances, quan així 
s’especifiqui al PCAP, o sigui requerit pel responsable del contracte. 
  
H. Fer-se càrrec de les despeses remunerades amb la retribució i, en tot cas, les 
següents:   
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a.  Les de caràcter tributari que es desprenguin de I'activitat desenvolupada.   
  
b.  Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta execució 
del contracte.  
  
c. Les derivades de la contractació i ús dels serveis d'aigua, IIum, gas i de les 
Iínies i subministraments de telecomunicacions.  
  
d.  Les derivades del manteniment i neteja de les instal·lacions i espais afectats per 
l’execució del contracte.  
  
e. Qualsevol altra despesa que es derivi del contracte i legalment no hagi de 
recaure sobre l’administració contractant o un tercer.   

 
I. Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi 
el compliment de l’objecte del contracte.  
  
J. Les obligacions derivades de I'exercici de les potestats que corresponen a 
l’administració contractant i les previstes al contracte.  
  
2. Llevat de previsió en contrari al PCAP, l’administració contractant no lliura al 
contractista cap material, maquinària, subministrament, servei,  eina o equip per a 
l’execució del contracte, si bé li atorgarà un accés permanent als antecedents 
documentals que resultin útils existents als registres i arxius municipals i aquells que, 
dipositats en altres dependències administratives, requereixin de l’autorització 
municipal per a l’accés, amb els límits previstos a legislació vigent i a la clàusula 11.  
 
3. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral 
o funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i la 
Corporació. 
 
El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació del servei 
contractat, disposant, a aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors en 
plantilla per poder fer front, sense detriment del servei, a qualsevol situació que pugui 
originar-se com a conseqüència de vagues legals, baixes, vacances o permisos del 
personal que intervingui en l’execució del contracte. 
 
El contractista haurà d'especificar les persones concretes que executaran les 
prestacions i acreditar la seva filiació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament 
a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar 
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 
acreditar que la situació laboral s'ajusta a dret. 
 
El contractista s’obliga  a què tot el personal que participi a l’execució del contracte 
compleixi durant l’execució del contracte els principis de l’acció preventiva recollits a la 
normativa general de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les 
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tasques o activitats i assumint les obligacions contingudes en els desenvolupaments 
reglamentaris d’aquella. 
 
Aquests efectes l'Ajuntament podrà designar un tècnic competent en matèria de 
prevenció de riscos laborals que assumirà les funcions de coordinació d'activitats 
empresarials a què fa referència la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció 
de riscos laborals. 
 
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels equips, materials i procediments subministrats o utilitzats en l’execució 
de les prestacions contractades, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i 
perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, 
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra 
ella. 
 
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets 
de propietat intel·lectual, ja sigui en la seva vessant moral o econòmica, sobre els 
continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin 
directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del 
contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa 
general de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada 
públicament i/o transformada per qualsevol medi o suport existent, tangible o 
intangible, i aquell haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que 
per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les 
despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
Clàusula. 9 Pòlissa d’assegurances  
  
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits 
especificats a les regles següents:  
  
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi 
la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els 
tercers a conseqüència de la prestació.   
  
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà l’establert al 
PCAP per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització 
dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia 
no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat 
culpable. El sublímit mínim per víctima serà aquell que s’estableixi en el PCAP.  
 
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  
 

a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels 
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja 
sigui la responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 71 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

haurà de cobrir les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional 
post treball i patronals.  
  
b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.  
  
c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la 
responsabilitat civil.  

 
Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador renuncia 
als possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra l’administració 
contractant per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut d’indemnitzar.   
 
Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del 
pagament de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el 
moment de la signatura del contracte.   
 
Sisena. Si es tracta de contractes d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari acrediti 
estar al corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa.  
 
Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant en 
qualsevol moment de l’execució, si el PCAP no imposa al contractista l’obligació 
d’aportar-la a l’administració contractant sense necessitat d’intimació. 
 
Clàusula 10. Idioma en l’execució del contracte  
  
1. Les pliques seran presentades en llengua catalana o castellana.  
  
2. El contractista ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres 
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb les prestacions 
objecte del contracte, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei de política 
lingüística i a les disposicions administratives generals que es dictin per al seu 
desenvolupament o per a la seva aplicació, incloses les ordenances i reglaments 
municipals.  
  
3. El contractista tindrà l’obligació de traduir al castellà els documents vinculats al 
contracte, quan sigui requerit per l’administració contractant o així es disposi al PCAP, 
als efectes de tramitacions que hagin de produir-se fora de Catalunya o per garantir 
l’assoliment dels efectes d’interès públic als quals serveix el contracte. 
 
Clàusula 11. Utilització de les dades pel contractista  
  
1. L’accés per part de l’adjudicatari a les dades necessàries per a l’execució del 
contracte no té la consideració de comunicació de dades i se subjecta a l’article 12 de 
la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Les obligacions en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal afecten tant al contractista com a 
totes les persones que participin en l’execució del contracte, inclosos els treballadors, 
els subcontractistes i aquells que posin a disposició del contractista els seus mitjans 
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per a integrar-li la solvència, conforme a l’article 63 del TRLCSP. Les obligacions en 
aquesta matèria subsistiran fins i tot quan s’hagi executat el contracte i hagi estat rebut 
i liquidat.  
 
Tota dada de caràcter personal que reculli el contractista per a l’execució del contracte 
s’ajustarà quant el seu tractament allò que disposa la legislació orgànica corresponent 
i aquest extrem haurà de ser acreditat davant de l’administració per mitjà d’una 
declaració responsable quan li ho requereixi el responsable del contracte i en tot cas, 
abans de la seva recepció. No es procedirà a aquesta si el contractista no ha presentat 
aquesta declaració. 
  
2. L’adjudicatari únicament tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del 
responsable del tractament. No les aplicarà per a una finalitat diferent al compliment 
del contracte. Tampoc no podrà comunicar-les a un tercer, ni que sigui per a la seva 
conservació.  El contractista haurà de mantenir confidencialitat absoluta i secret 
estricte en relació a les dades de caràcter personal que utilitzi per raó del contracte. 
  
3. Un cop s’hagi complert la prestació contractual, les dades de caràcter personal i 
qualsevol suport o document que les contingui han de ser destruïts o retornats a 
l’administració contractant.  
  
4. En cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les 
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte serà considerat també 
responsable del tractament donat, responent de les infraccions en les quals hagués 
incorregut.  
  
5. En tot cas, l’encarregat del tractament haurà d’adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter 
personal i evitin la seva alteració, pèrdua, i tractament o accés no autoritzat. Aquesta 
obligació comporta que el contractista hagi d’adoptar i aplicar les mesures de seguretat 
del nivell bàsic/mig/alt, previst d’acord amb la legislació vigent, d’índole tècnica i 
organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que 
provenen dels fitxers de titularitat de l’administració contractant, responsable del fitxer, 
i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la 
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan 
exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.  
 
 6. L'administració contractant disposarà les instruccions pertinents per al compliment 
de la legalitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal i efectuarà la 
inspecció, la comprovació i la vigilància del compliment d’aquesta clàusula per a la 
realització correcta dels treballs contractats. Específicament comprovarà la inclusió de 
la descripció tècnica sobre el nivell de seguretat que compleix el producte de 
programari utilitzat per l’encarregat del tractament de les dades, sempre que sigui 
adequat al compliment de la legalitat vigent. 
 
7. Els fitxers de caràcter personal que es posen a disposició del contractista 
s’identifiquen nominativament al PCAP.  
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8. Els licitadors queden informats que, d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 
orgànica de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament 
les seves dades personals s’incorporen al fitxer “Gestió econòmica i Contractes”, del 
qual és responsable l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i seran objecte de 
tractament per gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació 
administrativa, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides  a persones físiques 
i jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una 
llei. Els legitimats activament podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició adreçant-vos al correu electrònic , al fax  o al correu postal Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages. 
 
Clàusula 12. Pla de seguretat i salut en el treball  
  
1. Als contractes on no sigui normativament preceptiu, quan el PCAP així ho disposi, el 
contractista en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte, i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva 
execució, restarà obligat a elaborar i trametre al responsable del contracte un pla de 
seguretat i salut en el treball en tots els casos en els quals l’execució suposi la 
intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista en espais de titularitat 
municipal, el qual: 
 

a. Haurà de ser real i ajustat a tots els tipus de treballs i situacions de risc que es 
prevegi que es puguin produir en el decurs normal de l’execució de les prestacions 
contractades. 
 
b. Reflectirà les valoracions de riscos dels llocs de treball corresponents. 

 
c. Implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, per a les funcions i tasques a 
desenvolupar pels treballadors implicats en l’execució de les prestacions 
contractades.   

 
2. El pla, informat pel responsable del contracte, serà aprovat mitjançant decret.  
 
3. El pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball per a les funcions i tasques 
a desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als treballs d’execució 
esmentats.  
  
4. En tot cas, durant l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
del pla i als principis generals i normes imperatives previstos a la legislació sectorial 
corresponent.  
  
5. La redacció del pla de seguretat i salut i la implementació de les mesures que en ell 
es preveuen es troben incloses en el preu i correran a càrrec del contractista. 
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Clàusula 13. Personal d’interlocució tècnica del contractista  
  
El contractista designarà una o diverses persones amb la capacitat i la titulació 
requerides al PCAP i, en el seu defecte, aquelles que resultin suficients, amb la funció 
de disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i 
també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb 
l’administració contractant. 
 
Clàusula 14. Resolució d’incidències   
  
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan 
de contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions 
preceptuades a la normativa general de contractació.  
  
2. Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament 
executives, sens perjudici de la seva impugnació.  
  
3. Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització 
a càrrec del contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de 
penalitats per incompliments contractuals.  
  
4. Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del 
contracte, incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta 
convencional que expressi l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, 
quan afecti els aspectes del contingut tècnic de les prestacions.  
  
Aquest apartat no podrà servir en cap cas per a l’incompliment dels procediments 
sobre modificació del contracte. 
 
Clàusula 15. Efectes del desconeixement per part del contractista  
  
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que 
l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat no eximirà el 
contractista de l’obligació del seu compliment. 
 
Clàusula 16. Subjecció a fiscalització  
  
Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de Comptes 
i del Tribunal de Comptes i les seves prestacions es troben subjectes a la intervenció 
material de l’interventor municipal.  
 
CAPÍTOL QUART. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 17. Classificació estadística del contracte  
  
1. Les prestacions contractuals es classificaran a efectes estadístics segons els 
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epígrafs que corresponguin de la Classificació de Productes per Activitats (CPA). 
  
2. Quan el contracte se subjecti a regulació harmonitzada, a més es classificaran a 
efectes estadístics segons el Vocabulari comú de contractes públics (CPV). 
  
3. Als contractes continguts a l’annex II del TRLCSP, es farà constar la categoria que 
se’ls assigna en aquest annex. 
  
Clàusula 18. Àmbit  
  
1. Segons quina sigui l’administració contractant, l’àmbit territorial del contracte serà el 
terme municipal o l’àmbit territorial de competència de l’organisme autònom, si bé, en 
raó a la naturalesa, funció i incidència territorial, podrà executar-se afectant només part 
d’aquest territori o fora d’aquest.  
  
2. L’àmbit funcional del contracte inclou totes les prestacions que constitueixen el seu 
objecte.  
  
Els contractes comprenen totes les prestacions prèvies a la contractada i 
imprescindibles per a la seva realització i la retribució del contractista retribueix també 
aquelles prestacions prèvies, sense que gaudeixi del dret a percebre una retribució 
complementària per aquest concepte. L’expedient de contractació detallarà quin són 
aquests treballs i justificarà la suficiència del preu per a la seva cobertura. 
 
Clàusula 19. Variants  
  
1. El PCAP determinarà les variants admissibles, delimitarà el seu contingut i 
característiques i fixarà el seu número màxim per a cada element del contracte.  
  
2. Les variants ofertes pel contractista que es trobin dins de les admeses pel PCAP 
només podran ser excloses per l’acord d’adjudicació si expressament es preveu al 
mateix PCAP.  
  
Les variants permeses en el PCAP i ofertes pel contractista s’entendran que sempre 
constitueixen estipulacions del contracte, llevat que es disposi la seva exclusió a 
l’acord d’adjudicació.  
  
3. Només es podrà oferir una única variant per a cada element que en sigui 
susceptible, llevat que s’estableixi la possibilitat de més d’una variant per element al 
PCAP. En aquest cas, el PCAP establirà el número màxim de variants per a cada 
element.  
  
L’oferta econòmica serà sempre única i no es podran proposar ofertes econòmiques 
diferents en raó a les diverses variants ofertes. Únicament es podran formular una 
pluralitat d’ofertes econòmiques fins al número màxim que prevegi el PCAP quan el 
preu es quantifiqui per preus unitaris.  
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4. Si no es disposa el contrari al PCAP, les variants podran ser rebutjades 
motivadament i en aquest cas no puntuaran quan es valorin com a criteri d’adjudicació. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 20. Retribució del contractista  
  
1. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, sens perjudici del dret a 
l’equilibri econòmic, tal i com es configura a la normativa reguladora, en aquest plec, 
en especial a la clàusula 21, i eventualment es matisarà al PCAP, i, per tant, la seva 
retribució és la contraprestació única per totes les obligacions de qualsevol naturalesa 
que hagi de suportar per raó del contracte, incloses, a títol enunciatiu i no limitatiu, les 
despeses generals de l’empresa imputables al contracte, les de personal, seguretat i 
salut en el treball, direccions facultatives, sens perjudici de les direccions d’obra a 
càrrec de l’administració contractant, controls de qualitat i altres treballs tècnics, 
materials, propietats immaterials, consums de subministraments i serveis d’aigua, gas, 
electricitat, transports, telecomunicacions i combustibles, despeses administratives, 
incloses les de licitació, formalització, inscripcions registrals i legalitzacions, tributs, 
inclòs l’impost sobre el valor afegit, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles, 
amortitzacions, serveis preparatoris, complementaris i addicionals i altres despeses 
d’explotació, les indemnitzacions de tot ordre que li siguin imputables i el benefici 
industrial ordinari, sense que es tingui dret a cap contraprestació addicional. Resten 
fora d’aquest caràcter únic, les obligacions econòmiques que neixin a càrrec de 
l’administració contractant per mandat de norma.  
  
2. La retribució meritada pel contractista en raó a l’execució és només aquella que es 
correspon amb les prestacions que han estat efectivament efectuades de conformitat 
amb el contracte a favor de l’administració contractant o dels usuaris de les 
prestacions i que no hagin estat rebutjades per l’Administració contractant o 
invalidades per l’autoritat competent, sens perjudici de les indemnitzacions a què el 
contractista tingui dret per raó del desistiment del contracte. La liquidació del preu 
meritat a favor del contractista es farà aplicant el sistema de preus unitaris o del preu 
per cada fase o prestació. Quan per a tot el contracte o per una fase o prestació del 
mateix es fixi un preu alçat i l’execució només sigui parcial, el preu es meritarà en 
proporció al valor de l’executat determinat contradictòriament pel procediment de 
resolució d’incidències, llevat que l’execució parcial comportés un producte sense 
utilitat per a l’administració i la no execució completa sigui imputable només al 
contractista, en el qual cas no es meritarà el preu. 
  
3. A les ofertes i a tots els documents contractuals, s’expressarà el preu desglossant la 
part corresponent a l’IVA. En cas de no indicar-se aquesta circumstància, s’entendrà 
que la quantitat consignada no inclou aquest impost.  
  
4. El PCAP indicarà els supòsits en què el preu es satisfà en una moneda diferent de 
l’euro, sens perjudici que sempre fixarà el valor estimat del contracte en euros. 
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Clàusula 21. Modificacions de la retribució  
  
1. La retribució només es modifica per revisió o per variació.  
  
2. La retribució del contractista només variarà quan concorri alguna de les 
circumstàncies següents que, a més, trenqui l’equilibri econòmic del contracte:  
  

a. Alteració de les prestacions a càrrec del contractista, per disposició de 
l’administració contractant, en exercici de les seva potestat d’”ius variandi”.  
  
b. Producció d’un acte qualificable com a “factum principis”.  
  
c. Risc sobrevingut i imprevisible.  

  
3. No tindran la consideració de trencament de l’equilibri econòmic del contracte que 
doni lloc a la variació del seu preu les modificacions que experimenti el benefici del 
contractista quan siguin degudes a una evolució dels costos derivats del contracte 
retribuïts pel preu, quan puguin ser previstos com a “aleas” normal del contracte 
integrat dins del risc i ventura que presideix l’execució del contracte i, en cap cas, no 
rebran aquesta qualificació:  
  

a. Les alteracions dels salaris per negociació col·lectiva o per una altra 
circumstància o de les altres despeses que hagi de suportar per raó del contracte, 
quan derivin d’una evolució normal de la conjuntura econòmica.  
  
b. Les substitucions de membres del personal per qualsevol circumstància, 
incloses les degudes a l’exercici del dret de vaga, a les incapacitats temporals, a la 
maternitat de la dona treballadora o situacions equivalents o assimilables, i als 
permisos i llicències del personal.  
  
c. Les substitucions temporals o definitives dels elements afectes a l’execució.  
  
d. Els errors imputables al contractista en la formulació de la seva proposició 
econòmica.   
  
e. L’evolució dels mitjans i procediments d’execució de les prestacions delimitada a 
la clàusula 8.A.d del DCPCAP, sempre que no es deguin a un “factum principis” de 
l’administració contractant que no es pugui qualificar com a previsible segons 
l’objecte del contracte.   
  
f. Qualsevol circumstància que d’acord amb la jurisprudència no sigui constitutiva 
d’una de les causes de variació.  

  
En concret, no s’aplicaran les doctrines del “factum principis” i del risc imprevisible a 
aquells contractes en què la implementació successiva de noves tecnologies més 
avançades sigui inherent a la seva naturalesa o així es prevegi al contracte.  
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4. El trencament de l’equilibri del contracte per les causes de modificació es podrà 
produir tant a favor del contractista com a favor de l’administració contractant i l’òrgan 
de contractació disposarà les resolucions pertinents per a la seva restauració. La 
restauració únicament operarà fins al punt que es restableixi l’equilibri trencat, sense 
que la compensació ultrapassi aquest llindar.  
  
Aquesta restauració es realitzarà:  
  

a. Quan es degui al “ius variandi” o un “factum principis” disposat per 
l’administració contractant, totalment a càrrec d’aquesta administració, en un sentit 
de compensació, quan l’alteració sigui negativa per al contractista, i de reducció del 
preu, a càrrec exclusivament del contractista, quan sigui positiva.  
  
b. Quan es degui a un “factum principis” no disposat per l’administració contractant 
o a un risc imprevisible, es compartirà a parts iguals pel contractista i 
l’administració contractant. 

 
CAPÍTOL SISÈ. ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRATANT   
 
Clàusula 22. Direcció de l’execució del contracte  
  
1. La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de 
direcció, inspecció i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre 
règim local atribueix als presidents de les entitats locals i no forma part de les 
atribucions reservades a l’òrgan de contractació.  
  
2. La direcció de l’execució del contracte l’exercirà l’òrgan que ostenti la competència 
legal o els seus delegats. 
  
Clàusula 23. Responsable del contracte  
  
1. L’administració contractant designarà un membre del personal al seu servei i amb la 
titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte. Amb els mateixos 
requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable del contracte un 
contractista administratiu de servei, el qual podrà ser una entitat col·laboradora de 
l’administració degudament acreditada, l’objecte de la qual es correspongui amb les 
funcions que hagi de desplegar al contracte, segons l’objecte d’aquest i amb els límits 
que fixi la normativa reguladora d’aquestes entitats.  
  
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es 
notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas 
d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici 
de les actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que 
pogués haver rebut la notificació.  
  
Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del 
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i 
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sense necessitat de notificació prèvia al contractista.  
  
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no 
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys 
els objectius i les funcions següents:  
  
A. Objectius:  
  

a. Garantir l’execució conforme al contracte.  
  
b. Precisar els termes de l’execució.  
  
c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 
contractada.  
  
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui.  
  
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes 
i actes generals pressupostaris.   

  
B. Funcions:  
  

a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.  
  
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació.  
  
c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, 
segons correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la 
presa d’altres mesures.  
  
d. Actuar com a interventor tècnic a l’empresa concessionària, quan correspongui.  
  
e. Emetre les certificacions de l’execució, llevat que correspongui al director 
facultatiu.  
   
f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.  
  
g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i la 
direcció de l’execució del contracte  

  
4. Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista que no ho sigui 
d’un contracte d’obres s’instrumentaran en un llibre d’ordres el qual tindrà el format 
que es determinarà reglamentàriament o per resolució de la direcció de l’execució del 
contracte, amb les característiques fonamentals que es defineixen a la clàusula 48 per 
al contracte d’obres.   
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5. La relació entre el responsable del contracte i el director facultatiu als contractes 
d’obra se subjecta al que disposa l’article 52.2 del TRLCSP. 
 
CAPÍTOL SETÈ. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Clàusula 24. Mesa de contractació 
  
1. La mesa de contractació és un òrgan de composició i funcionalitat tècnica, el qual 
s’integrarà per un número imparell de membres, no inferior a tres i en formaran part, el 
secretari i l’interventor municipals. A la determinació dels seus membres, l’òrgan de 
contractació vetllarà per garantir que l’especialització tècnica i professional del seus 
membres sigui l’adequada en raó a la naturalesa del contracte que ha de ser adjudicat.  
  
2. Podran formar-ne part membres electes de l’administració contractant, personal 
funcionari de carrera o laboral indefinit i fix integrats dins de la plantilla municipal, 
inclosos els titulars de llocs de treball de col·laboració reservats a funcionaris 
d’habilitació de caràcter estatal i personal de la Diputació que tingui una relació de 
serveis o laboral com la indicada per als empleats municipals. El responsable del 
contracte, sempre que reuneixi els requisits per ser membre que acaben de ser 
indicats, i es trobés ja designat, formarà part de la mesa de contractació.  
  
3. En serà secretari de la mesa de contractació, un funcionari degudament qualificat 
diferent del secretari municipal.  
   
4. A la mesa de contractació, li seran d’aplicació les previsions normatives sobre 
òrgans administratius col·legiats diferents del ple i de la junta de govern local.  
 
Clàusula 25. Regles comuns sobre mitjans d’acreditació de les condicions 
subjectives dels empresaris  
 
1. L’acreditació de classificació empresarial, quan aquesta sigui exigida o quan la seva 
possessió justifiqui la possessió de les condicions de solvència exigides pel contracte, 
serà suficient per acreditar la capacitat d’obrar i la solvència del contractista. 
  
2. Quan no sigui possible l’acreditació de les condicions subjectives dels licitadors o 
empresaris que participen a la selecció del contractista i d’aquest pels mitjans 
establerts al DCPCAP i al PCAP, aquesta es podrà realitzar per qualsevol mitjà 
admissible en dret. 
  
Tanmateix, quan la classificació empresarial sigui legalment necessària no s’admetrà 
la prova de reunir les condicions de solvència en substitució de l’acreditació de posseir 
la mateixa classificació, sens perjudici d’allò que es disposa legalment per a les 
empreses comunitàries no espanyoles. 
  
3. No es podran exigir documents addicionals a aquells que nominativament es 
refereixen a l’article 146 del TRLCSP si al PCAP no s’enuncia. 
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Clàusula 26. Capacitat d’obrar.  
 
1. La capacitat d’obrar s’acreditarà pels mitjans següents:  
 

a. Si es tracta d'empresari individual, s’acreditarà per mitjà del DNI no caducat i 
NIF (aquest últim document no caldrà quan el DNI ja contingui la lletra del NIF), 
quan sigui espanyol, i amb el document que acrediti fefaentment la identitat en 
termes equivalents quan es tracti d’un estranger.  
 
b. Si es tracta de societats, s’acreditarà amb l'escriptura de constitució de la 
societat, acompanyada de les seves modificacions, degudament inscrites al 
Registre Mercantil.   
 
c. Si es tracta d’una altra mena de persona jurídica s’acreditarà amb el títol 
constitutiu original, acompanyat, si s’escau, dels de les alteracions ulteriors que 
hagi experimentat, i de la inscripció al registre públic on sigui preceptiva per a la 
contractació amb l’administració.  
  
d. Les empreses no espanyoles nacionals d’estats membres de la Unió Europea 
hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció 
en els registres, o la presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del 
RLCAP, en els termes de l’article 84 del TRLCSP.  
   
e. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran d’aportar davant de l’òrgan 
de contractació un informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o Oficina 
Consular d’Espanya del lloc de domicili de l’empresa, en el qual consti:  

  
e.1. Que l’empresa gaudeixi de la capacitat i l’habilitació suficients segons la 
seva llei nacional per concertar el contracte.  
  
e.2. Que l’Estat de la seva nacionalitat admet la concurrència a la contractació 
pública d’empreses espanyoles en circumstàncies equivalents.  

  
Aquesta darrera manifestació no serà preceptiva, als contractes subjectes a 
regulació harmonitzada, per a les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre 
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, segons disposa l’article 
55.1 del TRLCSP.  

  
f. Les empreses citades a la lletra e, quan concorrin a contractes d’obres, hauran 
de tenir sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o representants 
per a les seves operacions inscrites al Registre Mercantil.  

  
2. Quan es tracti de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar que l’objecte social o 
l’activitat econòmica té relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els 
estatuts o regles fundacionals.  
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3. S’entendran per empreses, a efectes de la contractació, les persones físiques o 
jurídiques capacitades per a contractar amb l’administració contractant.  
  
4. Quan s’exigeixi una habilitació empresarial o professional específica per a la 
realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte, l’acreditació 
es realitzarà per mitjà del títol o certificació que acrediti la seva possessió. L’exigència i 
els mitjans d’acreditació constaran necessàriament a una norma sectorial o al PCAP 
perquè siguin exigibles. El PCAP les consignarà en tot cas. Per a les empreses 
comunitàries no espanyoles i per a l’exigència d’habilitació, s’aplicarà l’article 58 del 
TRLCSP.  
 
Clàusula 27. Prohibició de contractar  
  
1. Per al compliment del requisit de no trobar-se incurs en prohibició de contractar, es 
consignarà a les proposicions una declaració responsable, la qual expressarà que el 
contractista no es troba incurs en cap de les causes de prohibició previstes a 
l’ordenament jurídic vigent i, en especial, a l’article 60 del TRLCSP, sens perjudici dels 
mitjans de prova de l’article 62 de la mateixa llei.  
  
2. La declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sens 
perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se per 
l’adjudicatari abans de l’adjudicació definitiva. 
 
Clàusula 28. Solvència  
  
1. La solvència dels contractistes consistirà en la classificació empresarial, quan sigui 
preceptiva, i, en defecte d’aquesta obligatorietat, per la concurrència de les 
circumstàncies que discrecionalment establirà el PCAP.  
  
2. Quan la solvència econòmica i financera no s’acrediti per mitjà de la classificació (i 
en els supòsits de contractes que no tinguin per objecte serveis professionals), 
l’acreditació de la citada solvència serà el volum de negoci del licitador o candidat, 
referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, i haurà de ser una 
vegada i mitja: 
 

- El valor estimat del contracte, quan la seva durada no sigui superior a un any. 
- El valor anual mitjà del contracte, quan la seva durada sigui superior a un any. 

 
Pel que fa a la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica referent als 
contractes de serveis professionals s’acreditaran pels mitjans previstos en l’article 11.4 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme (RLU) 
 
Als contractes a què es refereix l’article 11.5 del (RLU), no serà preceptiva l’acreditació 
de la solvència , no obstant quan es tracti de serveis professionals que hagin de ser 
efectuats per professionals titulats o amb una habilitació professional, aquests hauran 
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d’acreditar la seva possessió, llevat que aquesta ja consti a l’Ajuntament en raó de 
contractes adjudicats dins del darrer any. 
 
Els mitjans per a l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica per als 
diferents tipus de contractes són els que s’especifiquen a continuació. El PCAP de 
cada procediment de licitació s’indicaran els mitjans concrets d’entre els que s’indiquen 
a continuació: 
 
Solvència econòmica i financera: 
 
La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar per un o diversos 
dels mitjans següents:  
 
Mitjà 1. Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  
 
Mitjà 2. Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres 
oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat 
degudament legalitzats.  
 
Mitjà 3. Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit  d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a 
màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de 
les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències del volum 
de negocis.  
Si, per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de presentar les 
referències sol·licitades, se l’ha d’autoritzar a acreditar la seva solvència econòmica i 
financera per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 
apropiat.  

  
Solvència tècnica en els contractes d’obres:  
 
En els contractes d’obres, la solvència tècnica de l’empresari es pot acreditar per un o 
diversos dels mitjans següents 
 
Mitjà 1.Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 
certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van 
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  
Mitjà 2.Declaració que indiqui els tècnics o les unitats tècniques, integrades o no a 
l’empresa, dels quals disposa aquesta per a l’execució de les obres, especialment els 
responsables del control de qualitat, acompanyada dels documentsacreditatius 
corresponents.  
Mitjà 3.Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, 
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en particular, del  responsable o responsables de les obres.  
Mitjà 4. En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que 
l’empresari pot aplicar en executar el contracte.  
Mitjà 5. Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu 
personal  directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent.  
Mitjà 6.Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposa 
per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa 
pertinent. 
 
Solvència tècnica en els contractes de subministrament:  
En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris s’acredita 
per un o diversos dels mitjans següents:  
Mitjà 1.Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, 
indicant-ne l’import, les dates i el destinatari públic o privat d’aquests. Els 
subministraments efectuats  s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el 
destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si 
manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.  
Mitjà 2.Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, 
dels quals es disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del 
control de qualitat. 
Mitjà 3.Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per 
garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.  
Mitjà 4.Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en nom seu, per un 
organisme oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, sempre 
que hi hagi acord de  l’organisme esmentat, quan els productes a subministrar siguin 
complexos o quan,  excepcionalment, hagin de respondre a un fi particular. Aquest 
control ha de versar sobre la capacitat de producció de l’empresari i, si és necessari, 
sobre els mitjans d’estudi i recerca de què disposa, així com sobre les mesures 
utilitzades per controlar la qualitat.  
Mitjà 5.Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat 
de les quals es pugui certificar a petició de l’entitat del sector públic contractant.  
Mitjà 6.Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes 
perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o 
normes.  
En els contractes de subministrament que requereixin obres de col·locació o 
instal·lació, la prestació de serveis  o l’execució d’obres, la capacitat dels operadors 
econòmics per prestar aquests serveis o executar la instal·lació o les obres es pot 
avaluar tenint en compte especialment els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat. 
 
Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis: 
 En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels 
empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, 
experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar, segons  l’objecte del contracte, per 
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un o diversos dels mitjans següents:  
 Mitjà 1.Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres 
anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o 
treballs efectuats s’han d’acreditar  mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han 
de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  
Mitjà 2.Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a 
l’empresa, participants en el contracte, especialment els encarregats del control de 
qualitat.  
Mitjà 3.Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per 
l’empresari per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.  
Mitjà 4.Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin 
de respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom 
d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui 
establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de l’organisme esmentat. El control ha 
de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans 
d’estudi i de recerca de què disposa i sobre les mesures de control de la qualitat.  
Mitjà 5.Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 
directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del 
contracte.  
Mitjà 6.En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que 
l’empresari pot  aplicar en executar el contracte. 
Mitjà 7.Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu 
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent.  
Mitjà 8. Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa 
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent. 
Mitjà 9.Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de 
subcontractar.  
 
Solvència tècnica o professional en la resta dels contractes: 
L’acreditació de la solvència professional o tècnica en contractes diferents dels 
d’obres, serveis o  subministrament es pot acreditar pels documents i mitjans que 
s’indiquen a l’article anterior. 
 
3. L’article 63 del TRLCSP s’aplicarà a la llum de l’article 63 de la DCSP i de la 
doctrina que dimana de la sentència de l’assumpte C-176/1998, cas “Holst Italia SpA 
contra Comune di Cagliari, amb la intervenció de Ruhrwasser AG International Water 
Management”, de 2 de desembre de 1999, del Tribunal de Justícia de la Comunitat 
Europa.  
 
4. La classificació haurà de concórrer als licitadors i als empresaris amb qui es negociï 
en el moment de presentar les proposicions i al contractista en el moment de les 
adjudicacions i de la formalització.   



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 86 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
5. Per als contractes patrimonials sobre béns immobles, la solvència consistirà en la 
propietat del títol per disposar o administrar necessari per concertar el negoci 
corresponent. 
 
Clàusula 29. Representació  
  
1. Quan s’actuï per mitjà de representant, aquest haurà de ser òrgan societari 
competent o apoderat i el seu poder acreditat haurà de ser vàlid, eficaç, i suficient.   
  
2. Si el licitador fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit al registre on sigui 
preceptiva o sigui possible aquesta inscripció, llevat que es tracti de poder per a acte 
concret. 
  
Clàusula 30. Unions d’empresaris  
  
1. Si dues o més empreses pretenen ser contractistes conjuntament, únicament ho 
podran fer sota la forma de la unió d’empresaris prevista a l’article 59 del TRLCSP. 
Només s’exceptua quan aquesta concurrència ho és a una concessió d’obra pública i 
els empresaris ofereixen el compromís de constituir una societat que serà titular de la 
concessió, segons la previsió de l’article 57.2 del TRLCSP.  
  
2. Cada una de les empreses integrades a la unió haurà d’acreditar la seva capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició.  
  
3. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es realitzarà en els 
termes de l’article 52 del RLCAP.  
   
4. Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 59 del TRLCSP i 24 
del RLCAP, i a aquests efectes:  
  

a. Indicaran la identitat i les circumstàncies de cadascun dels membres de la unió 
en els termes exigits per a la resta de licitadors.  
  
b. Declararan la voluntat de concórrer formant la unió temporal d’empreses i el 
compromís de constituir-se formalment, en escriptura pública, cas de resultar 
adjudicataris del contracte.  
  
c. Indicaran la participació de cada empresari a la unió.  
  
d. Designaran un representant únic amb poders generals, sens perjudici de 
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantia significativa.   

  
5. En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la constitució de 
la unió temporal d’empreses en escriptura pública davant l'òrgan de contractació en 
l’acte de formalització i actuaran sota el principi de responsabilitat solidària dels seus 
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socis.   
  
6. La durada de la unió temporal d’empresaris ha de ser coincident amb la del 
contracte fins que s’extingeixi.  
  
7. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers 
que sí que gaudeixin d’aquesta nacionalitat, els dos primers grups hauran d’acreditar 
la classificació i els dos últims la seva solvència.  
  
8. La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió temporal 
d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa abans 
de l’adjudicació definitiva, i l’extinció del contracte, si es fa  després d’aquesta. 
 
Clàusula 31. Publicitat dels processos de selecció del contractista  
  
1. Per a tots els processos de selecció del contractista que es tramitin per procediment 
obert o negociat, els anuncis previs de l’article 141 del TRLCSP i els anuncis de 
licitació es publicaran també al perfil del contractant i al tauler d’edictes.  
  
La publicació dels anuncis previs es realitzarà al tauler d’edictes i al perfil del 
contractant dins del mes de gener, sempre que el pressupost entri en vigor el dia 
primer de l’any natural. En cas de prorroga del pressupost, aquesta publicació es 
produirà dins del mes següent a la vigència del nou pressupost.  
  
2 La tramesa d’anuncis al DOUE es realitzarà sempre per mitjans telemàtics i 
prèviament a la publicació dels altres anuncis.  
 
3. S’estableixen els següents règims de publicitat de les contractacions: 
 

1: Perfil del contractant i tauler d’edictes. 
 
2: Perfil del contractant, tauler d’edictes i BOP. 
 
3: Perfil del contractant, tauler d’edictes, BOP, BOE i DOUE. 
 
4: Perfil del contractant, tauler d’edictes, BOP, BOE, DOUE i anunci previ al DOUE. 

 
El règim 1 s’aplicarà als procediments negociats sense publicitat i als oberts als quals 
s’apliqui el règim de mesures de gestió eficient en la tramitació previstes a l’article 8 
del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.  
 
El règim 2 s’aplicarà als procediments oberts i negociats amb publicitat no 
corresponents a contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
 
Els règim 3 i 4 s’aplicarà als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
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4. Totes les notificacions per a les qual no s’estableixi expressament al TRLCSP la 
notificació individualitzada o la publicació en diaris oficials, es publicaran només al 
perfil de contractant i aquesta publicació tindrà efectes de notificació. 
 
Clàusula 32. Obtenció d’informació sobre els processos de selecció dels 
contractistes  
  
Els plecs de i la resta de la informació a disposició dels empresaris s’obtindrà a través 
del perfil del contractant.  
 
Clàusula 33. Contingut de les proposicions i efectes de la seva presentació 
  
1.El sobre 1 es retolarà “documentació administrativa” i contindrà la declaració 
responsable de l’annex 10 d’aquest DCPCAP o el formulari normalitzat del document 
europeu únic de contractació i l’acreditació d’haver constituït la garantia provisional, 
quan sigui obligatòria. Quan el licitador l’oferta del qual hagi estat la més avantatjosa 
se li adreci el requeriment previst a l’article 151.2 de la LCSP, dins d'aquest 
requeriment se'l requerirà també perquè aporti la totalitat dels documents que acreditin 
que compleix amb les condicions de capacitat, solvència i no incursió en prohibició 
exigides per al contracte. 
 
El sobre 2 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en judicis de valor”, i contindrà el documents que ofereixin i/o 
justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
El sobre 3 es retolarà com “oferta: elements valorables per aplicació de criteris 
d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques”, i contindrà el documents que 
ofereixin i/o justifiquin segons corresponguin aquests elements. 
 
Tots els documents dels sobres es presentaran també en suport digital, separadament 
per a cada sobre, en format pdf o aquell que fixi el PCAP. 
 
Cadascun dels sobres contindrà un document independent que relacionarà de forma 
indexada cadascun dels documents que l’integren.   
  
La instància de presentació i els sobres a l’anvers indicaran la referència al 
procediment de contractació en el qual es participa, el nom, NIF i domicili a efectes de 
notificacions de l’empresari que hi participa i també a l’anvers els signarà l’empresari o 
el representant que actuarà dins del procediment en nom seu, amb indicació del nom i 
els cognoms i el número de NIF de qui signa. La instància de presentació també 
indicarà expressament que s’acompanyen els dos o tres sobres amb la seva 
identificació individualitzada.  
 
3. Dins del sobre 1, es contindrà una declaració de l’empresari sobre submissió als 
òrgans jurisdiccionals espanyols, quan es tracti d’empresaris estrangers, en relació a 
les qüestions que es derivin del contracte, amb renúncia expressa a la competència 
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dels òrgans jurisdiccionals estrangers que li puguin correspondre.   
  
4. El PCAP determinarà els documents que composaran cada sobre de l’oferta. 
Preferentment, al PCAP es farà correspondre cada document amb un únic criteri 
d’adjudicació.  
  
5. Quan el PCAP estableixi l’obligació de constituir garantia provisional, i llevat que el 
mateix PCAP fixi una altra cosa, l’import de la garantia serà del 3 % del pressupost de 
licitació IVA exclòs. En aquest cas, el PCAP es limitarà a fer la remissió aquesta 
clàusula. 
 
6. La presentació de l’oferta implica la declaració del licitador que les manifestacions 
sobre capacitat, solvència i no incursió en prohibició de contractar són certes i vigents, 
que  accepta íntegrament i sense cap reserva o condició la totalitat de les estipulacions 
contingudes als plecs del contracte i que s’obliga al compliment de les obligacions que 
se’n derivin com a licitador i, si escau, com a contractista, en especial en aquest darrer 
cas, pel que fa al compliment del contracte en els termes de la seva oferta amb les 
concrecions, inclosa l’acceptació o rebuig de variants, que hagi inserit l’òrgan de 
contractació a l’acord d’adjudicació definitiva en els termes admesos pels plecs.  
  
Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri 
causa justificada. 
 
7. Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de 
l’adjudicació i a la informació que s’ha de facilitar als licitadors, aquests podran 
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les 
seves proposicions, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als 
aspectes confidencials dels mateixos. L’Ajuntament no podrà fer-ne difusió d’aquesta 
informació sense el consentiment del licitador. 
 
Clàusula 34. Lloc de presentació de les proposicions  
  
1. La proposició es presentarà al registre electrònic de l’administració contractant, el 
qual es troba a l’adreça indicada a l’apartat següent i pot ser accedit a través de la seu 
físic de l’Ajuntament, o en qualsevol altre dels registres previstos a la legislació sobre 
procediment administratiu comú.  
  
2. Quan la documentació no es presenti als registres de l’administració contractant, 
hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’adreça: crta. de Vic 
35-37 08272 de Sant Fruitós de Bages, i el licitador haurà de justificar la data i l’hora 
de la imposició de la tramesa en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de 
contractació la remissió de l’oferta mitjançant un tèlex, fax 93876.04.86, telegrama o 
correu electrònic a ajuntament@santfruitos.cat en el mateix dia i en qualsevol cas dins 
del termini establert per la presentació d’ofertes. El tèlex, fax, telegrama o correu 
electrònic haurà de contenir el títol complert del contracte, el nom i altres dades del 
licitador, la data i número de certificat de la tramesa i al qual s’haurà d’adjuntar el 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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certificat d’imposició a correus. Si no es compleixen els anteriors requisits, les ofertes 
que es rebin fora del termini abans esmentat no seran admeses 
  
3. Transcorreguts, tanmateix, els 10 dies naturals següents a la data de finalització del 
termini de presentació de proposicions sense haver-se rebut la documentació, aquesta 
no serà admesa en cap cas. 
 
Clàusula 35. Terminis de presentació de les proposicions  
  
1. Els terminis de presentació de proposicions seran aquells que s’estableixin al PCAP.   
  
2. En raó al règim de publicitat citat a l’article 31.3, el termini de presentació de 
proposicions serà, llevat que altra cosa disposi el PCAP, expressat sempre en dies 
naturals i referits als anuncis de licitació, llevat que s’indiqui el termini en mesos: 

 
1. Règim de publicació 1: Des de la publicació al perfil de contractant: 
 

1.1. Negociats: 
1.1.1. Tramitació ordinària: 10 dies. 
 
1.1.2. Tramitació urgent: 5 dies. 
 
1.2. Oberts d’obres: 
 
1.2.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
1.2.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
1.3. Oberts de subministraments o serveis: 
 
1.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
1.3.2. Tramitació urgent: 8 dies. 

 
2. Règim de publicació 2: Des de la publicació al BOP: 

  
2.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
2.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
2.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
2.2. Contractes de servei públic: 
 
2.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
2.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
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2.3. Contractes d’altres classes: 
 
2.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
2.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 
 

3. Règim de publicació 3: Serà el que resulti de l’acumulació dels dos terminis 
següents: 

 
A. 35 dies des de la tramesa de l’anunci al DOUE. 
B. Des de la darrera de les publicacions al BOP i al BOE: 

 
3.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
3.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
3.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
3.2. Contractes de servei públic: 
 
3.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
 
3.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
3.3. Contractes d’altres classes: 
 
3.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
3.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 

 
4. Règim de publicació 4: Serà el que resulti de l’acumulació dels dos terminis 
següents: 

 
A. 15 dies des de la tramesa de l’anunci al DOUE. 
B. Des de la darrera de les publicacions al BOP i al BOE: 

 
4.1. Contractes d’obres i de concessió d’obres públiques. 
 
4.1.1. Tramitació ordinària: 26 dies. 
 
4.1.2. Tramitació d’urgència: 13 dies. 
 
4.2. Contractes de servei públic: 
 
4.2.1. Tramitació ordinària: 1 mes. 
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4.2.2. Tramitació urgent: 15 dies. 
 
4.3. Contractes d’altres classes: 
 
4.3.1. Tramitació ordinària: 15 dies. 
 
4.3.2. Tramitació d’urgència: 8 dies. 

 
3. Quan a la publicació al perfil de contractant s’afegeixi la publicació en diaris oficials, 
la primera es realitzarà des de la publicació al BOP en el règim de publicació 2 o des 
de la remissió de l’anunci al DOUE en els règims de publicació 3 i 4, i es mantindrà en 
tot cas fins a la finalització del període de presentació d’ofertes. 
 
La publicació al tauler d’edicte municipal serà simultània a la del perfil de contractant. 
   
4. Durant el termini de presentació de proposicions, els licitadors gaudiran dels drets 
d’accés a la informació sobre la contractació que es preveu a l’ordenament vigent i en 
aquest plec.  
  
5. Seran admissibles les ofertes presentades des de la primera publicació.  
  
6. Els terminis de presentació de proposicions són improrrogables per disposició 
posterior a l’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
7. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions finalitzés en dissabte, 
diumenge o festiu al municipi on té el domicili l’administració contractant, s’entendrà 
ajornat fins al primer dia hàbil posterior.  
  
8. S’inclou dins del termini de presentació de proposicions tot el dia darrer, sense que 
els PCAP puguin establir una hora anterior a la fi del dia.   
  
Aquesta previsió no suposa el dret a presentar les ofertes davant dels registres 
corresponents fora del seu horari d’atenció al públic.  
  
Clàusula 36. Esmena de deficiències i exigència d’aclariments  
  
1. L’esmena de deficiències, limitada als documents integrants del sobre 1, es 
requerirà als licitadors, s’anunciarà verbalment a la sessió de la mesa, es publicarà al 
tauler d’edictes i al perfil de contractant i es notificarà.  
  
2.  L’òrgan de contractació o la mesa de contractació podran exigir als licitadors o 
empresaris que participin en la negociació aclariments sobre tots els documents 
presentats i requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, sense que això 
pugui suposar una infracció de la clàusula 25.3 ni alteració de l’oferta. 
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Clàusula 37. Criteris d’adjudicació 
 
1. Per als criteris d’adjudicació consistents en l’aplicació d’una fórmula matemàtiques, 
es fixen els següents criteris d’adjudicació tipus, als quals es remetran els PCAP, tot 
indicant la puntuació que revesteix la magnitud M indicada a les fórmules que 
s’expressen tot seguit, la qual serà, en tot cas, la puntuació màxima atribuïble per 
cadascun dels criteris respectivament. Els criteris d’adjudicació s’aplicaran segons les 
fórmules que en cada cas s’expressen a continuació: 
 
Tipus 1. Reducció del preu o d’una magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. Es 
valorarà segons la fórmula: 
  
M x (Pref-Pval) ÷ (Pref-Pmin) 
 
On: 
- Pref serà el tipus de sortida del preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. 
 
- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora. 
 
- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els 
concurrents. 
 
La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de P. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Pval 

expressada en la dimensió indicada. 
 

L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document, llevat que el PCAP ho exclogui. 
 
Es considerarà incursa en possible temeritat la proposta que per aquest criteri presenti 
els percentatges previstos a l’article 85 de la RGLCAP. 
 
Tipus 2. Increment del cànon o d’una altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Cval-Cref) ÷ (Cmax-Cref) 
 
On: 
- Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament que es valora. 
 
- Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. 
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- Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament més gran entre els concurrents. 
 
La dimensió de C serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de C. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Cval 

expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document. 
 
Tipus 3. Reducció dels terminis d’execució. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Tref-Tval) ÷ (Tref-Tmin) 
 
On: 
- Tref serà el tipus de sortida del termini d’execució. 
  
- Tval serà el termini d’execució que es valora. 
 
- Tmin serà el termini d’execució més petit entre els concurrents. 
 
La dimensió de T seran els dies naturals, llevat que el PCAP indiqui una altra 
dimensió. La dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de T 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
cronograma per fases i, si s’escau, diversos nivells de desglossament de les fases 
d’execució amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de 
l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques d’aquest document. 
 
Tipus 4. Increment dels terminis de garantia. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Gval-Gref) ÷ (Gmax-Gref) 
 
On: 
- Gref serà el tipus de sortida del termini de garantia. 
 
- Gval serà el termini de garantia que es valora. 
 
- Gmax serà el termini de garantia més gran entre els concurrents. 
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La dimensió de G seran els anys, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de G. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
2. L’oferta del licitador que no cobreixi els salaris i complements salarials del personal 
que executi el contracte d’acord amb els convenis col·lectius que resultin d’aplicació 
serà considerada anormal o desproporcionada. 
 
3. També es podran considerar anormals o desproporcionades les ofertes que per 
qualsevol circumstància es consideri motivadament que no poden ser acomplertes per 
qui les ofereix. 
 
4. En els procediments negociats s’utilitzaran els mateixos criteris establerts en 
aquesta clàusula per procedir a la selecció del contractista.  
 
5. A l’efecte, si s’escau, es podrà realitzar una negociació per part de la mesa de 
contractació, o be per part del responsable del programa i tècnic competent/s assistits 
de lletrat, si aquella no s’ha constituït. En particular, es negociarà amb els interessats els 
termes de les seves ofertes i vetllarà perquè tots rebin el mateix tracte i, en particular, 
no es facilitarà de forma discriminatòria informació que pugui donar avantatges a 
determinats interessats respecte de la resta.  
 
 
CAPITOL VUITÈ. INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS 
CONTRACTUALS  
  
Clàusula 38. Naturalesa  
  
1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, 
se subjectaran a les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i 
s’aplicaran en exercici d’una potestat pública irrenunciable.  
  
2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals 
acceptades per les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la 
potestat sancionadora.   
  
Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix 
una infracció administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la 
sanció ni vulneració del principi de “non bis in idem”.  
   
3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos 
a la legislació reguladora de la potestat sancionadora per a graduar la responsabilitat a 
les infraccions administratives.  
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4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.   
  
La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del 
contractista i la seva irresistibilitat.   
  
No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals 
no exclouen l’incompliment.   
  
A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les 
delimitacions dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa 
hagi caracteritzat de forma consolidada.  
  
5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com 
un únic aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents.  
 
6. Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin 
d’accions, omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, 
als seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que 
per qualsevol vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara que obrin contra 
el seu consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no es 
consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les penalitats 
contractuals. 
 
Clàusula 39. Procediment d’aplicació  
  
1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per 
mitjà del procediment de resolució d’incidències ordenat a la clàusula 14, sempre que 
la legislació no estableixi un altre.  
  
Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà 
el procediment previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  
  
2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, 
la causalitat en una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació 
de l’incompliment i de la penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat 
proposada. 
 
Clàusula 40. Competència  
  
Les penalitats seran imposades per la direcció de l’execució del contracte quan 
normativament no es disposi l’atribució d’aquesta competència a un altre òrgan. 
 
Clàusula 41. Tipificació d’incompliments i penalitats. 
 
1. Sens perjudici del règim d’incompliments que pugi fixar el PCAP, s’estableix el règim 
d’incompliments i penalitats general recollit en aquesta clàusula i aplicable al contracte, 
llevat exclusió per part del mateix PCAP. 
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2. Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis totals 
o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa degudament 
justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els arts. 212 i 213 del 
TRLCSP, fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 8,00 € per cada 1.000,00 € 
del preu del contracte. 
 
Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o podrà 
imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat de l’incompliment que 
no serà superior al 10% del preu del contracte. 
 
3. S’imposaran penalitats per incompliment defectuós si, al temps de la recepció, les 
prestacions objectes del contracte no es trobin en estat de ser rebudes per causes 
imputables al contractista o s’han  executat amb incompliment dels criteris 
d’adjudicació. La seva quantia es fixa en un 1% del pressupost del contracte, excepte 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o molt 
greu, en aquest cas es podrà arribar fins a un 5% o fins el 10%, respectivament. 
 
Clàusula 42. Rescabalament a favor de l’administració per manca de compliment  
  
1. A més de les penalitats aplicables:  
  

a. El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 
seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte a la 
contractada no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no adeutarà el preu 
corresponent.  
  
b. El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment.  

  
2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i 
perjudicis per l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre 
que no existeixin normes de procediment que impedeixin la seva acumulació. 
  
CAPÍTOL NOVÈ. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 43. Causes extintives  
  
A més de les establertes a la TRLCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes 
extintives dels contractes:  
  

a. Haver hagut de respondre administrativament o haver hagut de fer front 
l’administració contractant o l’ens local al règim de recàrrec previst a l’article 164 
del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, per causes imputables al 
contractista.  
  
b. La impossibilitat de restablir l’equilibri econòmic amb els mitjans previstos en el 
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contracte.  
  
c. La utilització de les dades contravenint la clàusula 11 o la legislació orgànica 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
   
d. L’extinció del contracte principal, quan es tracti de contractes accessoris, 
circumstància aquesta que es farà constar en el PCAP. 
 
e. La cessió irregular del contracte. 

 
Clàusula 44. Recepció  
Conclosa l’execució per compliment de qualsevol contracte, s’expedirà una acta de 
recepció.  
 
 
TÍTOL SEGON. DISPOSICIONS APLICABLES ESPECÍFICAMENT A CADA 
CLASSE DE CONTRACTES 
  
CAPÍTOL PRIMER. CONTRACTES D’OBRA  
 
SECCIÓ PRIMERA. RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA 
  
Clàusula 45. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat. També comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic 
específicament competent en aquesta matèria.  
  
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la 
direcció de l’obra, amb independència  que comptin amb col·laboradors, i assumeixen 
davant l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, 
amb tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior. 
  
Clàusula 46. Cap d’obra  
  
1. El contractista ha de designar abans que s’iniciï l’execució un cap d’obra, tècnic 
competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del 
personal, qui també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 
director facultatiu. El cap d’obra haurà d’ésser acceptat per l’administració contractant, 
qui podrà denegar-ho en raó a la manca de titulació adequada o la inhabilitació del 
professional. Cas que es produeixi aquesta denegació, el contractista està obligat a la 
substitució del cap d’obra en el termini de 2 dies hàbils. Idèntica obligació i termini 
regiran si el cap d’obra quedés inhabilitat per a la seva funció sobrevingudament.  
  
2. Les funcions de l’interlocutor tècnic definides a la clàusula 13 corresponen, en el 
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contracte d’obres, al cap d’obra.  
  
3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions 
primordialment tècniques, correspon al cap d’obra i la signatura d’aquest actuant 
aquesta representació equival a la del contractista. 
  
SECCIÓ SEGONA. DOCUMENTS DE L’OBRA 
  
Clàusula 47. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de l’obra 
durant l’execució  
  
1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant 
lliurarà al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport 
digital del projecte que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels 
projectes, estudis i documents complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica 
del contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà 
signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu 
defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti 
la correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut 
acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a 
disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del 
contracte, i de la direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa 
sense recepció, aquests documents es retornaran a l’administració contractant.  
 
Clàusula 48. Llibre d’ordres  
  
1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat 
per l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres 
exemplars de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les 
còpies restaran sota la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   
  
3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre 
qui anoti lliurarà còpia a l’altre.  
  
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens 
perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   
  
5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà 
amb l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec 
del director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.   
  
6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a 
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la possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en 
qualsevol moment, en els termes de la legislació sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
  
7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d’ordres en suport telemàtic, 
sempre que es mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. 
Específicament, les inscripcions hauran de formular-se amb signatura digital 
reconeguda, conforme a la legislació reguladora d’aquesta matèria.  
  
Clàusula 49. Llibre d’incidències  
  
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la 
direcció facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a 
l’obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra 
mentre aquesta es trobi en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les 
persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de 
la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model 
oficial de Catalunya dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa 
l’obra, aquest llibre passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el 
llibre d’ordres. 
 
Clàusula 50. Projecte “as built”  
  
El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports 
paper i digital que reculli el resultat final de l’execució de l’obra, sempre que es tracti 
de projectes compresos dins de l’article 123.1.a. del TRLCSP i per als quals sigui 
preceptiu l’informe de supervisió. 
  
Clàusula 51. Llibre de l’edifici  
  
Quan l’obra sigui una edificació, el contractista lliurarà, simultàniament a la recepció, el 
llibre de l’edifici, en els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos 
supòsits en què hauria estat preceptiu si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
   
SECCIÓ TERCERA. MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 
 
Clàusula 52. Materials  
  
1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció 
facultativa, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 
l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats 
abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a 
la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser 
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realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la 
direcció de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la 
urgència, podrà imposar inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció 
dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, 
quant al compliment de les característiques que en disposi el PPTP.   
  
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos al PPTP, la direcció de l’obra pot 
ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que 
s’emetin els informes específics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses 
que s’originin seran a càrrec del contractista fins al dos per cent (2%) del valor estimat 
del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el límit esmentat, 
seran a càrrec de l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del 
contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser 
emprats pel contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de 
l’òrgan de contractació, seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la 
direcció, si bé les despeses suplementàries, de transport, vigilància i 
emmagatzemament seran a càrrec de l’administració contractant. En absència 
d’aquesta decisió, el contractista actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme 
a la legislació sobre residus.  
  
4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per 
garantir la conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. 
Seguirà, a aquest efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  
  
5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la 
policia de l’obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  
  
Clàusula 53. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  
  
1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals 
establerts en el contracte.   
  
2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi 
d’emprar-se, no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i 
haurà de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis 
del programa de treball.   
  
3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les 
altes i les baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a 
disposició de l’administració contractant durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan 
conclogui l’obra o quan cessi abans el director facultatiu.   
  
4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que 
consideri inadequat per al treball.   
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5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada 
concloguin les unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   
  
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la 
insuficiència de dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a 
l’execució de l’obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents 
del projecte. 
 
Clàusula 54. Troballes  
  
1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la 
direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra 
es consideraran propietat de l’administració contractant i seran traslladats pel 
contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les lleis, en 
especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració 
contractant, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les 
troballes mentre s’executi l’obra.  
2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes 
arqueològiques es tractarà com a risc imprevisible.  
 
Clàusula 55. Senyalització de l’obra  
  
1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres 
que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o de modificació 
dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, 
i de la liquidació, si fos necessari.  
 
2. En els supòsits d’execució d’obres d’import igual o superior a 60.000 euros, el 
contractista instal·larà, a les immediacions de l’àmbit de les mateixes un cartell 
identificatiu de les mateixes, amb el contingut i característiques que s’indiquin pels 
serveis tècnics municipals.  
 
Quan les obres tinguin associada una subvenció per al seu fiançament, el cartell 
indicatiu de les mateixes  serà de les mides i característiques que assenyalin les bases 
de la subvenció corresponent. 
 
3. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i 
està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 
càrrec. 
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Clàusula 56. Anuncis  
  
1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols 
anunciadors de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions 
que financin el projecte, segons aquestes ho preceptuïn, i també quan així s’estableixi 
al PCAP.   
  
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà 
instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de 
l’administració contractant. 
 
Clàusula 57. Oficina de l’obra  
  
1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant 
tota l’execució del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, 
prèvia conformitat del director d’obra.  
  
2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a 
l’oficina de l’obra.  
  
3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la 
direcció de l’obra.  
  
4. En funció de les característiques de l’obra, en especial, la seva petita dimensió, el 
PCAP podrà eximir d’aquesta obligació. 
  
Clàusula 58. Instal·lacions auxiliars i provisionals  
  
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a 
l’execució de l’obra.  
  
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents 
de transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista.  
  
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que 
fixin les administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  
durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
    
Clàusula 59. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  
  
1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant 
dels serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció 
dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el 
projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades 
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obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del 
contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   
  
2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres 
seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec.  
   
3 El PCAP haurà de preveure el termini per al compliment d’aquestes obligacions. Als 
efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no 
imputables al contractista en la tramitació de la legalització corresponent. 
  
SECCIÓ QUARTA. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
  
Clàusula 60. Obligacions essencials del contractista. 
 
Són obligacions essencials del contractista d’obres: 
 
a) El cap d'Obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és 

de UN (1) tècnic de grau mig amb competències i dedicació acords a la naturalesa 
del contracte.  

 
b) L'encarregat de les obres tindrà dedicació suficient per a les obres objecte del 

present contracte. 
 
c) Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i 

obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del 
contracte. 

 
d) Quan l’obra afecti la mobilitat,  s'hauran d'organitzar els treballs de manera que les 

obres es desenvolupin amb una interferència mínima en el desenvolupament 
normal de l'activitat en el carrer. D'aquesta forma, haurà d'assegurar-se en tot 
moment l'entrada segura i còmoda dels veïns als seus domicilis i dels vehicles als 
guals, així com garantir-se l'accés de vehicles d'emergències durant les vint-i-
quatre hores del dia. Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems 
hauran de ser aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en els 
preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent. 

 
e) El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels 

materials, la qualitat dels acabats de l'obra i la capacitat de resposta als 
imprevists per disponibilitat de recursos propis lliures per a assignar a l'obra 
objecte de licitació. 

 
f) El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb Ia 

Direcció facultativa de l'obra, i els Serveis Tècnics Municipals mitjançant telefonia 
mòbil, correu electrònic i fax. 

 
g) El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 

runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals 
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que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 
treballs necessaris perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 
h) Prèviament a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la 

Direcció facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: 
 

1. Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  

2. Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els 
assajos i proves que preveu el Pla de Control de Qualitat inclòs al projecte (fins 
un 1,5% del pressupost d’execució material a càrrec del contractista), i 
s’entregaran els resultats dels assajos corresponents, cartes de garantia dels 
diferents subcontractats, i certificats dels materials emprats per a l’execució de 
les obres de conformitat amb la legislació vigent, i qualsevol altra consideració 
per decisió de la Direcció Facultativa. 

i) Totes les esmentades al DCPCAP en relació al contracte d’obres. 
 
Clàusula 61. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  
  
1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista 
haurà de presentar  el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de 
l’obra i del coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena 
de deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils.  
  
2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, 
tot introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que 
seran obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini 
parcial de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la 
càrrega de prova recau sobre el contractista.  
  
El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres.  
  
3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 
d’aquesta clàusula, i dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte, s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la 
conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte.   
  
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en 
aquesta acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director 
decidirà  l’inici o la seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els 
motius que justifiquen el seu pronunciament.   
  
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director 
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de l’obra.   
  
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a 
les que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  
  
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es 
tramitaran segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
 
 
Clàusula 62. Desenvolupament de l’execució de les obres  
  
1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que 
li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director 
de l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions 
d’obra, sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes 
del sector públic, pugui correspondre a l’administració contractant.  
  
2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per 
a l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del 
règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del 
sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a 
l’obra s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o 
deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la 
direcció de l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la 
recepció.  
  
3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons 
fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà 
mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què 
es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència 
d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el règim de 
distribució de despeses de la clàusula 52.2.  
  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
patents a la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. 
 
4. Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de 
jardineria, aquestes constituiran sempre una fase separada d’execució, si és que el 
període en què s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la 
consolidació de les plantes. 
Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. 
En cas que no ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació 
del replanteig. 
La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i 
la garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment 
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Clàusula 63. Suspensions  
  
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la 
regulació de les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector 
públic.  
   
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà 
una acta de reanudació de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.  
  
3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a 
aquests efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, 
respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.  
  
4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, 
en forma de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la 
que havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la 
TRLCSP.  
   
5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de 
reanudació contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  
 
Clàusula 64. Força major  
  
1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels 
danys i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes 
catastròfics esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits 
que resultin de la normativa general  
  
2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  
  
a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 
20 dies naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per 
aquesta amb audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l’òrgan 
competent. De la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al 
director d’obra, qui en tot moment podrà assessorar l’administració contractant i 
formular les al·legacions que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició 
d’interessat en els termes que així ho reconegui la legislació sobre procediment 
administratiu comú.  
  
b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest 
sentit, s’haurà d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les 
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que 
els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments 
causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció 
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d’aquestes mesures i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat 
de segregar de la valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres 
les mesures oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels 
danys.  
  
c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major 
transcorreguessin tres mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la petició. 
 
Clàusula 65. Reclamacions  
  
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de 
l’execució del contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al 
contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran 
l’executivitat de les ordres de la direcció.  
  
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista 
podrà entendre desestimada la seva reclamació.  
  
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos 
administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació 
contractuals.  
 
Clàusula 66. Incompliments i penalitats 
 
1. Es  consideren incompliments molt greus del contractista d’obres: 
 
a. L’incompliment d’obligacions essencials. 
 
b. La interrupció de les obres per més de 10 dies, sense que hi concorri força major. 
 
c. La incursió en qualsevol conducta relacionada amb l’execució de l’obra que es trobi 
tipificada com a falta molt greu. 
 
d. L’incompliment de les resolucions dictades per l’Ajuntament en exercici de les seves 
potestats i les ordre de la direcció facultativa. 
 
2. Es considera incompliment greu: 
 
a. La interrupció de les obres per més de 5 dies i fins a 10, sense que hi concorri força 
major. 
 
b. La incursió en qualsevol conducta relacionada amb l’execució de l’obra que es trobi 
tipificada com a falta greu. 
 
3. Es considera incompliment lleu qualsevol altra infracció del contracte. 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 109 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
4. Els incompliments es penalitzaran per aplicació d’un percentatge al valor estimat del 
contracte de fins al 50, 30 i 10 per cent.. Els incompliments molt greus podran donar 
lloc a més a la resolució del contracte. 
 
5. Els retards en l’execució de les obres es penalitzaran conforme a l’article 212.4 del 
TRLCSP. 
 
 
 
CAPÍTOL SEGON. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
  
Clàusula 67. Inspecció del subministrament de béns mobles  
  
1. L’administració contractant podrà establir als plecs, segons la naturalesa dels béns 
objecte del contracte, les proves, anàlisis i assaigs que estimi pertinents, a efectes de 
la inspecció dels béns contractats. Les característiques concretes de les proves, els 
llocs, dates i tècnics intervinents a la seva realització les fixarà el responsable del 
contracte.  
  
2. Les despeses derivades d’aquestes proves s’atribuiran de la mateixa forma que es 
preveu per al contracte d’obres a la clàusula 52.2. 
  
Clàusula 68. Medis d’identificació i conservació  
  
L’empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d’embalatges, senyalitzacions i 
retolaments exigits als plecs. 
  
Clàusula 69. Lliurament del subministrament  
  
1. El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del 
subministrament  en el temps i lloc  fixats al contracte.  
  
2. Les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament al lloc 
convingut seran per compte del contractista.  
  
3. Lliurats els béns físicament a l’administració contractant, aquesta emetrà un acta de 
recepció en el termini d’un mes.  
  
Entre el lliurament i la recepció formal, l’administració contractant serà responsable de 
la custòdia.  
  
4. Qualsevol quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a 
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans 
del seu lliurament a l’administració contractant, llevat que aquesta hagués incorregut 
en mora al rebre’ls.  
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5. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l’acta de recepció 
i es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes 
observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s’hagi 
pactat, dins del termini que se li atorgarà per a aquest fi. 
  
Clàusula 70. Defectes i vicis ocults  
  
Si s’advertissin defectes en els béns lliurats per l’empresari o es tinguessin raons 
fonamentades per creure que puguin existir vicis ocults en els béns, l’òrgan competent 
ordenarà que es corregeixin o s’executin les accions necessàries per a la seva 
comprovació. Les despeses d’aquesta comprovació correspondran a l’empresari, si es 
confirmés l’existència dels vicis sospitats i, en cas contrari, seran per compte de 
l’administració contractant. 
   
Clàusula 71. Responsabilitat de l’empresari  
  
L’empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes que puguin 
esdevenir-se, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s’observin 
siguin conseqüència directa de l’activitat administrativa. 
   
CAPÍTOL TERCER. CONTRACTES DE SERVEIS 
 
Clàusula 72. Contractes sobre facultatius intervinents a les obres  
  
Els contractes de servei i també les prestacions pròpies dels contractes de servei 
integrades en contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat que tinguin 
per objecte les prestacions de facultatius titulats dins de l’execució de contractes 
d’obres, concessions d’obra pública o prestacions pròpies de contractes d’obra pública 
secundàries dins de contractes mixtes, no podran adjudicar-se al contractistes que 
hagin d’executar les obres ni a les empreses vinculades amb ells, entenent per tals 
aquelles que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de 
comerç. 
 
Clàusula 73. Programa de treballs  
  
El contractista, quan així s’estableixi expressament al PCAP, estarà obligat a presentar 
una proposta de programa de treballs, el qual es tramitarà coordinadament amb el pla 
de seguretat i salut, si escau, en els mateixos termes que la clàusula 60, apartats 1 i 2. 
 
Clàusula 74. Causes específiques d’extinció  
  
Seran causes específiques d’extinció per a aquests contractes:  
  

a. El canvi dels professionals adscrits en els termes de l’article 64.1 TRLCSP, quan 
no se substitueixin si cessen de participar a l’execució, quan la substitució ho sigui 
per professionals amb unes condicions de solvència no equivalents, o quan la seva 
identitat personal per raó de les seves condicions de solvència hagi estat avaluada 
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com a criteri de selecció del contractista.  
  
b. La infracció de la clàusula 70, per als contractes als quals aquesta es refereix. 

  
CAPÍTOL QUART. CONCESSIONS 
 
Clàusula 75. Patrimoni  
  
1. A les concessions, els béns són:  
  

a. De domini públic, adscrits a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte.  
  
b. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i subjectes a reversió.  
  
c. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i no subjectes a reversió.  
  
d. Altres béns que participen a l’execució del contracte.  

  
2. Prèviament a posar a disposició del contractista béns de domini públic afectes al 
contracte, l’administració contractant instarà la immatriculació o la inscripció per 
transmissió a favor seu de la titularitat que ostenti als registres públics competents. Als 
mateixos registres, també es farà constar la qualificació jurídica com a demanials.  
  
3. La prohibició d’alienació i de gravamen dels béns concessionals afecta als de les 
lletres b i c de l’apartat 1 i es farà constar als registres on puguin trobar-se inscrits els 
béns. Serà obligació a càrrec del concessionari, suportar  les despeses de tot ordre 
que es derivin d’aquesta inscripció i de la seva cancel·lació (referida aquesta només 
als béns de la lletra c quan deixin d’adscriure’s), incloses les generades per la formació 
i formalització dels títols que serveixin per a la inscripció. El contractista instarà sense 
necessitat d’intimació per part de l’administració la inscripció registral en el termini de 
10 dies hàbils des què adquireixi el bé i comunicarà a l’administració la seva pràctica  
dins del termini d’un mes des què aquesta tingui lloc. Els mateixos terminis regiran per 
les inscripcions de les cancel·lacions.  
  
4. El concessionari durà al seu càrrec un inventari permanentment actualitzat dels 
béns de les classes a, b i c, de l’apartat 1 d’aquesta clàusula, el tindrà a disposició de 
l’administració contractant i li lliurarà quan s’extingeixi el contracte.  
  
5. En el moment de la reversió, els béns que s’hi subjectin hauran de tenir les 
característiques adequades per al compliment de la seva afectació, de forma que es 
garanteixi la continuïtat del servei. Aquestes característiques seran definides al PCAP i 
al PPTP, segons correspongui, i, a manca d’aquesta previsió, es considerarà que 
hauran de ser suficients per a la continuïtat esmentada, segons un nivell de 
funcionament ordinari. 
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Clàusula 76. Intervenció a les concessions de servei públic  
  
Si altra cosa no disposa el PCAP, el responsable del contracte serà interventor del 
servei en els supòsits previstos al ROAS. 
 
 
   
Clàusula 77. Interessament a les concessions de servei públic  
  
1. Sense alterar la seva naturalesa jurídica, les concessions de servei públic podran 
preveure clàusules d’interessament, les quals comportaran una participació limitada de 
l’administració contractant en el risc i ventura inherents a la concessió.  
  
L’interessament serà tingut en compte a efectes del restabliment de l’equilibri 
econòmic trencat quan aquest s’escaigui.  
  
L’interessament podrà circumscriure’s a períodes de la vida concessional.     
  
El mecanisme d’interessament podrà ser l’establert bàsicament a l’apartat següent o a 
un mecanisme específic que determini el PCAP.  
  
2. L’interessament es determinarà per referència al percentatge de benefici o pèrdua 
que presenti l’explotació de la concessió. A tal efecte, el PCAP determinarà les 
components d’ingressos i despeses que quantifiquen el benefici o la pèrdua i podrà 
taxar dins de les despeses un percentatge màxim per a les generals.   
  
L’interessament s’establirà per referència a tres franges percentuals per al benefici o la 
pèrdua.  La inferior comprendrà la pèrdua i el benefici fins a un llindar mínim, la 
segona, entre el llindar mínim i un llindar màxim, i la tercera, a partir d’aquest últim.  
  
Dins de la primera franja, l’administració contractant compensarà fins a una part el 
percentatge per sota el llindar; dins de la segona, no participarà; i dins de la tercera, 
rebrà una part del percentatge per sobre del llindar.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
  
Primera. No inclusió de l’IVA a les quantitats monetàries  
  
Les quantitats monetàries expressades al DCPCAP no inclouen l’IVA.   
  
Segona. Oferiment de recursos en matèria de contractació 
 
1. L’oferiment de recursos per als actes recaiguts en matèria de contractació serà el 
següent: 
 

1.1. En tot cas, les resolucions podran ser objecte de recurs contenciós 
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administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el 
termini de dos mesos. 
 
1.2. Podran ser objecte de recurs especial en matèria de contractació, previ a la 
interposició del recurs contenciós-administratiu, els actes que més avall es 
relacionen quan es refereixen als contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II de la 
Llei quin valor estimat sigui superior a 193.000 € i els contractes de gestió de 
serveis públics amb un pressupost de despesa de primer establiment de 500.000 € 
i un termini de durada de cinc anys, en el termini de quinze dies hàbils, davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic Catalunya (previ el seu anunci a 
l’òrgan de contractació i havent-se de presentar el recurs necessàriament en el 
registre de l’òrgan competent per resoldre’l o en el de l’òrgan de contractació): 

 
A. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 
estableixin les condicions que hagin de regir la contractació. 
 
B. Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que 
aquests decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims. Es consideraran actes de tràmit que 
determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la mesa 
de contractació pels quals s’acordi l’exclusió de licitadors. 
 
C. L’acord d’adjudicació. 

 
1.3.  Quan el contracte no estigui comprés en cap dels establerts a l’apartat 1.2, 
potestativament, contra les resolucions es podrà interposar recurs de reposició 
davant de l’òrgan titular de la competència legal com a òrgan de contractació en el 
termini d’un mes. 
 
1.4. No podran ser objecte de cap recurs els actes de tràmit no inclosos en l’àmbit 
del recurs especial en matèria de contractació, en els procediments on sigui 
possible aquest recurs, ni en cap cas a la resta de procediments, sens perjudici 
d’allò que es disposa a l’article 25.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i la possible aplicació analògica d’aquest precepte per a 
la impugnació per mitjà de recurs de reposició. 

 
2. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a 
dret. 
 
Tercera. Abreviatures  
   
Al DCPCAP s’empren les abreviatures següents:  
  
 
BOE    Butlletí Oficial de l’Estat  
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BOP    Butlletí Oficial de la Província  
DCPCAP  Aquestes disposicions comuns 
DCSP  Directiva 2014/24/UE 
DOUE    Diari Oficial de la Unió Europea  
TRLCSP    Text refós Llei de contractes del sector públic 
TRLHL    Text refós Llei reguladora de les hisendes locals  
TRLMC    Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya  
PCAG    Plec de clàusules administratives generals  
PCAP    Plec/s de clàusules administratives particulars  
PPTP    Plec/s de prescripcions tècniques particulars  
RLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques  
ROAS    Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC ) 
                                        En contra : -  
                                        Abstencions : 4 ( 4 CIU) 

 
 

10. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament de 
factures anteriors a l’exercici 2017 (exp. 211/2017) 

 
ANTECEDENTS 
 
Per providència de l’Alcaldia que inicia l’expedient es constata l’existència de dues 
agrupacions de factures a l’Àrea de Serveis Econòmics corresponents a exercicis 
anteriors que no s’ha abonat en aquest període per no haver-hi consignació 
pressupostària dins del mateix exercici econòmic, i cal reconèixer extrajudicialment els 
crèdits.  
 
Vist l’informe d’intervenció 23/2017 obrant a l’expedient. 

 
FONAMENTS DE DRET 
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Article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que determina que correspondrà 
al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi 
consignació pressupostària.  
 
Article 28 de les Bases d’Execució del Pressupost, relatiu a l’aprovació de les 
despeses d’exercicis anteriors (expedients extrajudicials de crèdit).  
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament,  
 
 
ACORDA 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits que figuren en la relació annexa, per 
import  de 33.055,43€ (IVA inclòs), corresponents a exercicis anteriors i que es tracta 
de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents 
àrees i regidories.   
 
Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2017, els crèdits corresponents 
a les factures indicades. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret 
 

 
Annex 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: A favor : 11 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 4 CIU ) 
                                        En contra : -  
                                        Abstencions : 2 (2 ERC) 

 
 

 
11. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de 

venda no sedentària (exp. 1076/2016) 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 15 de setembre de 2016, va acordar 
incoar expedient per la redacció d’una Ordenança municipal reguladora dels mercats 
de venda no sedentària i crear la comissió d’estudi encarregada d’elaborar el projecte 
d’ordenança en el termini de 6 mesos. El motiu és l’obligació establerta al Decret 
162/2015 de 4 de juliol, de venda no sedentària a mercats de marxants, el qual en la 
seva disposició transitòria única disposa que els ajuntaments han de aprovar o adaptar 
les seves ordenances, segons sigui el cas, als preceptes de dit Decret. 
 
La nova ordenança comporta l’adequació a la normativa general, per tal de garantir la 
seguretat jurídica dels seus destinataris. Inclou normes sobre la regulació dels mercats 
i la seva gestió tales com  la delimitació física dels espais, periodicitat, el nombre 
màxim total i parcial per especialitats de parades en cada mercat; la creació, 
modificació i extinció dels mercats; les condicions per a l’exercici de la venda no 
sedentària; els criteris d’atorgament d’autoritzacions, el contingut de les autoritzacions; 
l’extinció de les autoritzacions i, finalment, les competències sancionadores (article 2.4 
del al Decret 162/2015 de 4 de juliol, de venda no sedentària a mercats de marxants). 
L’aprovació de nova regulació derogarà de la vigent Ordenança municipal reguladora 
dels mercats de venda  no sedentària, aprovada l’any 2010, publicada en el BOP núm. 
143 de 16 de juny de 2010.  
 
El projecte d’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària, 
que ha esdevingut aprovat  per la Comissió d’estudi en la sessió que ha tingut lloc el 
dia 7 de febrer 2017, s’emmarca en la proposta d’ordenança tipus proposada per la 
Diputació de Barcelona publicada en el BOP de 1 d’agost de 2016. El text és 
coincident i incorpora les modificacions introduïdes sobre els aspectes de determinació 
per part de l’Ajuntament, els preceptes que difereixin del model aprovat i publicat per la 
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Diputació de Barcelona  que afecten al preàmbul, als articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
12,14bis,16, 18, 19, 23, 24, 27, a la disposició derogatòria, i a l’annex dels criteris pels 
quals s’ha de regir el concurs públic d’atorgament d’autoritzacions de venda no 
sedentària. Tanmateix, s’incorpora com annex la normativa del mercat d’antiguitats i 
col·leccionisme. 
 
L’Ajuntament ostenta competències en matèria de comerç ambulant dins del marc 
normatiu establert per la legislació  estatal i autonòmica, conforme estableix la Llei  
7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local (LBRL), modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL). 
 
L’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària, caldrà 
aprovar-la seguint el procediment establert a 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, l’article 49 Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
i als articles 60 a 66 del  Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Ates que la competència per a la aprovació d’ordenances correspon al Ple municipal, 
d’acord amb allò establert als articles 22.2. d) i 49 la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 52.2.d) 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. 
 
Atès que per l’aprovació d’aquesta Ordenança és necessari l’acord de la majoria 
simple per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
Vist l’informe-proposta del vicesecretari  que consta a l’expedient. 
 
Pels fets i fonaments exposats, es proposa a la Comissió informativa de Promoció del 
Territori, dictamini favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la Corporació, 
els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment, l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de 
venda no sedentària que consta annexa a l’expedient. El text de l’ordenança és 
coincident model tipus aprovat i publicat per la Diputació de Barcelona al Butlletí Oficial 
de la Província de 1 d’agost de 2016. Incorpora les modificacions introduïdes sobre els 
aspectes de determinació per part de l’Ajuntament, els preceptes que difereixin del 
model aprovat i publicat per la Diputació de Barcelona que afecten al preàmbul, als 
articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12,14bis,16, 18, 19, 23, 24, 27, a la disposició derogatòria, i a 
l’annex dels criteris pels quals s’ha de regir el concurs públic d’atorgament 
d’autoritzacions de venda no sedentària. Tanmateix, s’incorpora com annex la 
normativa del mercat d’antiguitats i col·leccionisme. 
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Segon.- Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança a informació pública i audiència a 
totes les persones titulars d’autoritzacions per a la venda no sedentària al municipi 
durant un termini de 30 dies hàbils, per tal que durant aquest termini s’hi pugui 
examinar l’expedient i, si s’escau, formular al·legacions, reclamacions o suggeriments, 
mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de divulgació diària 
( Punt Avui), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de la web 
municipal.  
 
Tercer.- Establir que si durant el termini d’informació publica de l’ expedient no es 
formulen reclamacions, al·legacions o suggeriments, l’Ordenança s’entendrà aprovada 
definitivament. 
 
En aquest cas, es publicaran íntegrament, els elements introduïts de determinació 
obligatòria per part de l’Ajuntament, així com dels preceptes que difereixin del model 
tipus aprovat i publicat per la Diputació de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i es trametrà anunci 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual 
s’hagi publicat el text. Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del 
Govern a Barcelona i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als 
efectes previstos a l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
Quart.- L’Ordenança d’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no 
sedentària entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el terminis establerts als articles 
70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
regira mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. Una vegada vigent serà 
publicada íntegrament en la seu electrònica de l’ajuntament (normativa i 
transparència). 
 
Cinquè.- Notificar individualment aquests acords als marxants amb llicència vigent per 
la venda no sedentària al municipi de Sant Fruitós de Bages. 
 
Sisè.- Declarar que: 
 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions de 
caràcter general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament . 

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  

 
 
Text annex 
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Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Sant Fruitós de 
Bages 
 
PREÀMBUL . 
 
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa des de 2010 d'una ordenança 
municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària, (BOP núm. 143 de 
16/6/2010 i ressenya en el DOGC núm. 5657 de 25/6/2010).  
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Oficina de mercats i Fires Locals, en 
base a les competències que li atribueix l’article 36.1 b) de la Llei 7/ 1985, de 2 
d’abril reguladora de les bases de règim local, ha realitzat una actuació 
d’assistència i cooperació local consistent en posar a disposició dels 
ajuntaments del seu àmbit territorial una Ordenança tipus pels mercats de venda 
no sedentària, adaptada a la vigent normativa  en matèria de venda no sedentària 
aquests moments. 
 
L’aprovació del model d’ordenança tipus i el text íntegre va ser publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 1 d’agost de 2016. 
 
L’Ordenança tipus pels mercats de venda no sedentària en el seu preàmbul 
justifica de forma exhaustiva l’obligació dels ajuntaments d’adaptar les seves 
ordenances o aprovar una nova ordenança  adaptada a  diverses normes i, sobre 
tot, al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària a mercats  de 
marxants.  
 
Per això,  es proposa la tramitació de una nova ordenança municipal reguladora 
de la venda no sedentària al municipi, sobre el model Ordenança tipus pels 
mercats de venda no sedentària que la Diputació de Barcelona posa a disposició 
dels ajuntaments.  
  
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 15 setembre de 2016 va acordar incoar 
expedient per l’elaboració de una nova Ordenança municipal reguladora de la 
venda no sedentària al municipi, sobre el model de l’Ordenança tipus pels 
mercats de venda no sedentària que la Diputació de Barcelona posa a disposició 
dels ajuntaments. (BOP de 1 d’agost de 2016) i designar la Comissió d’estudi 
encarregada d’elaborar el projecte d’ordenança. Així, el text s’emmarca en la 
proposta d’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona amb les modificacions 
introduïdes sobre els aspectes de determinació per part de l’Ajuntament i dels 
preceptes que difereixin del model aprovat i publicat per la Diputació de 
Barcelona.  
 
Tanmateix es proposa consolidar i ordenar l’anomenat mercat de antiguitats i 
col·leccionisme, d’acord amb els paràmetres que es detallen als articles 9 a 19 
del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior  la qual cosa 
implica el compliment de dues condicions essencials: a) que es tracti d’un 
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mercat amb ocupació autoritzada de la via pública. Aquest mercat ha d’estar 
autoritzat i ordenat per l’ajuntament i emparat en la corresponent ordenança; b) 
el mercat ha d’estar integrat per comerciants (marxants) i per professionals 
degudament legalitzats per dur a terme la seva activitat fora d’ un establiment 
comercial. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.  
 
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.  
 
La present Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària exercida en 
els mercats setmanals i mensual existents al municipi, i ens els que 
successivament s’hi instal·lin o constitueixin. La venda no sedentària en 
mercats que s’exerceixi  al municipi de Sant Fruitós de Bages, només podrà fer-
se d’acord amb la mateixa.  
 
Es considera venda no sedentària la realitzada fora d’un establiment comercial 
en els llocs i periodicitats establerts en  aquesta Ordenança. 
 
S’entén per venda no sedentària en mercats municipals: 
 
a) Aquella que s’autoritza als mercats que es fan als llocs establerts, amb una 
periodicitat habitual i determinada. 

 
b) Aquella que s’autoritza en mercats esporàdics que es fan amb motiu de festes 
o esdeveniments populars. 
 
Al municipi de Sant Fruitós de Bages s’hi desenvolupen tres mercats de 
marxants: 
 
El mercat setmanal de Sant Fruitós de Bages, dins de l’àmbit delimitat pels 
carrers Eugeni D’Ors, Arquitecte Gaudi, Dr. German Duran i Ctra. de Vic, en 
l’àmbit de la Plaça Onze  de Setembre / cobert de la Màquina de Batre, segon 
plànol de delimitació annex. 
 
El mercat setmanal del barri de Torroella de Baix, dins de l’àmbit delimitat pel 
Carrer del Sol, segon plànol de delimitació annex. 
 
El mercat mensual d’antiguitats i col·leccionisme, dins de l’àmbit de la Plaça 
Onze de Setembre/Cobert de la Màquina de Batre, segons plànol de delimitació 
annex.  
 
La venda no sedentària es realitza, en espais o vies de titularitat pública, fora d'un 
establiment comercial permanent, de manera periòdica i preestablerta al llarg de tot 
l’any, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions 
comercials desmuntables o transportables, i en els termes i les condicions establerts 
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en el DL 1/1993 de 9 de març sobre comerç interior i en el Decret 162/2015, de 14 de 
juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.  
 
Són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat d’empresa, reconegut a 
la Constitució, i els principis de llibertat de prestació de serveis i d’establiment, 
desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament i del 
Consell, relativa als serveis en el mercat interior, delimitats entre d’altres raons 
d’interès general, per la protecció dels drets dels consumidors/res, i de la salut pública, 
les exigències de la bona fe en les transaccions comercial i la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà.  
 
ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ.  
 
El mercat de Sant Fruitós de Bages, es celebra cada dimarts. L’horari de venda 
al públic de les parades serà entre les 8:00 h i les 14:00 h.  
 
El mercat del barri Torroella de Baix, es celebra cada dimecres. L’horari de 
venda al públic de les parades serà entre les 8:00 h i les 14:00 h.  
 
El mercat d’antiguitats i col·leccionisme, es celebra l’últim dissabte de cada mes 
entre les 9:00 h i les 14:00 h. 
 
Els dimarts, dimecres i dissabtes que siguin festius i estigui autoritzada 
l’obertura d’establiments comercials pel calendari de la Generalitat de Catalunya, 
es podrà dur a terme el mercat. 
 
L’alcaldia o l’òrgan delegat competent podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de 
l’horari si per raons turístiques, fluxe de públic o de persones o dies assenyalats es 
considera convenient. A tal efecte aprovarà un calendari anual on es recollirà l’horari i 
els festius de cada any.  
 
L’ajuntament, podrà ampliar o reduir l’espai assignat al mercat  donant compte amb la 
suficient antelació i amb informació detallada, als titulars de les autoritzacions i a la 
ciutadania. 
  
En el cas que per raons d’ interès públic extraordinàries s’hagi de modificar 
l’emplaçament dels mercats de venda no sedentària, es procurarà situar-los en 
un altre lloc el més adient possible, una vegada valorades les circumstàncies, 
sense que els titulars tinguin dret a cap tipus d’indemnització per danys i 
perjudicis. 
 
Per raons d’interès general, l’ajuntament també podrà, previ avis als paradistes i 
de forma consensuada amb l’Associació de marxants o amb l’Associació de 
Brocanters i Col·leccionistes del Bages  cancel·lar la celebració del mercat de 
forma temporal o indefinida. 
 
ARTICLE 3. CREACIÓ, MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ. 
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L’ajuntament podrà acordar la creació de nous mercats setmanals en qualsevol 
altre indret del terme municipal, prèvia justificació tècnica dels motius o de 
l’interès general que es vol aconseguir, així com dels aspectes de mobilitat i 
seguretat que es requereixin. 
 
S’han de sotmetre al procediment previst a la secció 1 del capítol 2 del títol 5 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de 
juny):  
- la creació de nous mercats  
- la seva extinció  
- i les següents modificacions:  
• el canvi d’ubicació  
• l’increment de parades  
• i el canvi de dia o dies de celebració quan tinguin caràcter definitiu.  
 
No serà necessari el compliment del previst al paràgraf anterior quan les modificacions 
estiguin motivades per causes de força major, urbanístiques o d’altres, sempre que 
tinguin caràcter transitori i se’n conegui el termini de durada prevista.  
 
ARTICLE 4. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS. 
 
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del 
mercat serà establert per l’ajuntament, atenent als següents criteris: 
 
1. El sòl públic disponible.  
2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran 
establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents 
productes, amb la finalitat d’ assegurar una oferta comercial variada i racional. 
3.  Els condicionaments urbanístics i circulatoris. 
4. Els efectes mediambientals. 
5. Els principis de política social. 
 
Atenent el criteris anteriors,  el nombre màxim  de parades i llicències dels 
mercats setmanals serà de 21 en el cas del mercat de Sant Fruitós i de 4 en el 
cas del mercat de Torroella de Baix. 
 
Les parades s’agrupen en funció del producte ofert en els següents  grups i 
articles de venda autoritzats: 
 
Mercat de Sant Fruitós (màxim segons tipologia): 
 
Grup 1 . Alimentació:  8 parades. 
 
- Fruita , verdura hortalisses. 
- Carns i derivats. 
- Olives i altres aliments curats. 
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- Fruits secs, llaminadures, mel, especies i herbolaris. 
- Comerç al detall de productes d’alimentació en general 
 
Grup 2 . Textil moda, equipament de la persona i de la llar: 13 parades. 
 
- Tota mena de peces de roba de vestir per a home, dona i infants. 
-  Roba interior i llenceria i merceria. 
- Calçat. 
- Marroquineria, bosses, bijuteria, perfumeria. 
- Articles per a la higiene i neteja personal. 
- Articles per al parament de la llar: roba de llar, estris de cuina. 
- Drogueria, bricolatge, decoració. 
- Altres productes al detall no especificats. 
 
Mercat de Torroella de Baix (màxim segons tipologia): 
 
Grup 1 . Alimentació:  2  parades. 
 
- Fruita , verdura hortalisses. 
- Carns i derivats. 
- Olives i altres aliments curats. 
- Fruits secs, llaminadures, mel, especies i herbolaris. 
- Comerç al detall de productes d’alimentació en general 
 
Grup 2 . Textil moda, equipament de la persona i de la llar: 2 parades. 
 
- Tota mena de peces de roba de vestir per a home, dona i infants. 
-  Roba interior i llenceria i merceria. 
- Calçat. 
- Marroquineria, bosses, bijuteria, perfumeria. 
- Articles per a la higiene i neteja personal. 
- Articles per al parament de la llar: roba de llar, estris de cuina. 
- Drogueria, bricolatge, decoració. 
- Altres productes al detall no especificats. 
 
Mercat mensual d’antiguitats i col·leccionisme: 20 parades. 
 
- Productes de brocanteria, peces de col·leccionisme i d’antiquari. 
 
ARTICLE 5. LES PARADES. UBICACIÓ I SEPARACIÓ. 
  
La superfície de la parada regular o estàndard del mercat estarà limitada a un 
màxim de 8  metres lineals i 2,5 metres lineals de fons. 
 
Les parades de  del Grup 1 detallades al la article 4, i especialment les dedicades 
a  la venda de fruita verdura i hortalisses, tindran una mida regular estàndard  
màxima de 10 metres lineals i 2,5 metres de fons. 
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En ambdós casos, per les característiques especials de l’article de venda, del 
lloc de venda autoritzat o de la composició dels elements de la parada, es podrà 
autoritzar expressament per l’ajuntament una major amplada. 
 
Els productes de venda no podran ser exhibits sobre el terra o paviment del 
carrer, excepte en les parades amb productes que pel seu pes mides o altres 
característiques especials estiguin degudament autoritzats. 
 
 L’ajuntament podrà modificar la ubicació de les parades d’aliments o de 
productes que es venguin atenent a la protecció dels mateixos 
 
La ubicació de les parades ha de preservar els portals dels habitatges i les entrades 
dels comerços lliures d’obstacles. 
  
Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínima de 0,5 
metres. 
  
ARTICLE 6. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.  
 
Per tal de vetllar pel correcte funcionament del mercat de venda no sedentària pot 
crear-se una comissió de seguiment integrada pel/s tècnic/s municipals, paradistes del 
mercat i representants de l’entitat o empresa concessionària (en cas de gestió 
indirecta).  
 
L’ajuntament ha de regular de manera específica la creació, el règim de funcionament, 
les atribucions i la dissolució d’aquesta comissió de seguiment.  
 
Per a la constitució de la comissió de seguiment i nomenament dels representants dels 
paradistes, s’han de tenir en compte les associacions empresarials del sector dels 
marxants que voluntàriament s’hagin acreditat davant de l’ajuntament corresponent 
com a entitats amb base representativa en el mercat de referència 
  
ARTICLE 7. COMPETÈNCIES MUNICIPALS. 
  
Són competències de l’ajuntament:  
 
• Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.  
• Fixar el nombre d’autoritzacions disponibles per a cadascuna de les modalitats 
establertes i modificar-les motivadament per motius d’interès públic.  
• El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, el canvi de dia o dies de 
celebració, la fixació dels horaris de venda i la periodicitat de celebració del mercat.  
• Gestionar directa els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la gestió, 
administració, o qualsevol altre servei propi del seu funcionament, sense 
perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat i vigilància. 
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. En cap cas no es poden gestionar de manera indirecta, a través d’una entitat o 
empresa privada, els serveis que impliquen exercici de l’autoritat inherent als poders 
públics. 
• S’inclouen en aquesta prohibició, la convocatòria i adjudicació de les autoritzacions, 
la determinació de les taxes, la ubicació del mercat, el nombre de parades, el mix 
comercial, l’horari i el dia o dies de celebració.  
• Vetllar per l’existència d’un pla de previsió d’emergències, d’acord amb el que 
estableixi la normativa especifica.  
• Establir taxes per la prestació de serveis municipals i/o l’ocupació del domini públic.  
• Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de 
celebració del mercat.  
• Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat pública 
els dies de celebració del mercat.  
• Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del 
domini públic els dies de celebració del mercat.  
• Facilitar els mitjans i recipients idonis per la neteja del mercat i la recollida selectiva 
dels residus.  
• Dirigir, impulsar, i inspeccionar l’exercici de la venda no sedentària.  
• Sancionar les infraccions que siguin de la seva competència, i posar en coneixement 
de l’administració competent aquelles que no ho siguin.  
 
CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ. 
 
ARTICLE 8. REQUISITS PER L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA. 
 
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques 
hauran de complir els següents requisits: 
  
1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita 
en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de la 
venda no sedentària.  
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan 
en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la 
normativa específica vigent   
3. Estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions 
fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques 
i locals.  
4. Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que 
correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats. 
En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es 
refereix l’article 1.3 e) de l’Estatut dels treballadors, sense perjudici de la seva inclusió 
en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la 
normativa de la Seguretat Social.  
5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a 
aplicar als productes que tinguin a la venda.  
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6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes 
que ho requereixin, segons les disposicions vigents.  
 7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima del 
300.000,00 euros.   
8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors 
estan adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de 
treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la 
cooperativa.  
 
ARTICLE 9. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.  
 
El procediment de selecció per l’atorgament de noves autoritzacions, així com per 
cobrir les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser automàtic 
i es realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com 
a resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i 
publicitat.  
 
A tal efecte, l’ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria 
d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases, que inclouran els requisits i 
criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que 
ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà d’entendre’s 
desestimada.  
 
ARTICLE 10. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS.  
 
L’interessat/ada haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti:  
 
• El compliment dels requisits establerts a l’article 8.  
• Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de 
l’activitat.  
• El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de 
l’autorització.  
• Que autoritza a l’ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions 
competents per tal de comprovar el compliment de les seves obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social, així com també per consultar telemàticament els registres i 
arxius d’altres administracions i entitats públiques. 
  
ARTICLE 11. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ. 
  
Les autoritzacions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar:  
 
• Les dades del titular, i si s’escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en 
la parada corresponent, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó 
de maternitat, o situacions similars.  
• El lloc on ha d’exercir-se l’activitat.  
• Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.  
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• Els productes autoritzats per a la venda.  
• Els horaris i dates en què podrà exercir-se l’activitat.  
•La durada de l’autorització.  
 
ARTICLE 12. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ. 
 
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de 
quinze anys. 
  
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que 
els seus titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter 
periòdic que els pertoca, com son: 
 
- Els tributs municipals. 
- Les obligacions i cotitzacions amb la Seguretat Social. 
- Les obligacions amb l’Administració Tributària. 
- L’assegurança de responsabilitat civil.  
- Estar en possessió de la documentació que és preceptiva pel tipus de 
productes o articles que posen a la venda. 
 
ARTICLE 13. PRÒRROGA DE LES AUTORITZACIONS. 
 
Els titulars de les autoritzacions hauran d’adreçar-se als ajuntaments amb una 
antelació mínima de dos mesos, abans de la finalització de l’autorització, per presentar 
la corresponent sol·licitud de pròrroga, declarant que continuen complint els requisits 
fixats a l’article 8 de la present Ordenança. 
  
El temps màxim per resoldre les sol·licituds formulades serà de dos mesos 
comptadors des de la petició, sens perjudici dels supòsits de suspensió d’aquest 
còmput, com ara en els casos que es requereixi al sol·licitant perquè esmeni la seva 
sol·licitud.  
 
 La pròrroga haurà d’atorgar-se de forma expressa, sense que pugui entendre’s 
atorgada tàcitament.  
La manca de resolució expressa en el termini fixat tindrà efectes desestimatoris de la 
sol·licitud. 
  
ARTICLE 14. AMPLIACIONS.  
 
El titular d’una autorització podrà, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, 
presentar una sol·licitud d’ampliació de la seva parada, d’acord amb les condicions 
següents: 
  
a) Únicament poden optar a l’ampliació els titulars del lloc de venda situats a la 
mateixa fila del que es trobi vacant.  
b) Tenen preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície més 
petita respecte als de superfície més gran.  
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c) Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de venda 
per a llocs d’igual superfície, s’han de repartir els metres de la mateixa manera.  
d) Satisfetes les peticions d’ampliació, s’han de reordenar els llocs de venda en cas 
que continuïn havent-hi llocs de venda vacants i s’ha d’obrir un torn de sol·licituds per 
a canvis de lloc entre les parades existents al mercat. 
  
ARTICLE 14  bis. TAXES MUNICIPALS.  
 
Las taxes que cobrarà l’ajuntament per les llicencies o autoritzacions, neteja o 
altres conceptes es regiran per les corresponents ordenances fiscals, significant 
que de no efectuar-se tots els pagaments es perdran  els drets adquirits com a 
paradista venedor. 
 
Els rebuts es cobraran pel sistema i en els terminis que determini l’Ajuntament. 
 
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT I EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ.  
 
ARTICLE 15. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ. 
  
El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, 
podrà transmetre l’autorització prèvia comunicació a l’ajuntament, pel termini que resti 
de l’autorització o de la pròrroga i per la mateixa activitat per la qual va ser concedida 
l’autorització inicial, en els supòsits següents:  
 
a) per cessament voluntari del titular de l’activitat en tots els mercats, sempre i quan 
hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a 
optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys en cas que 
es reincorporés a l’activitat professional de venda no sedentària.  
 b) per situacions sobrevingudes, no atribuïbles a la voluntat del marxant, com ara 
casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditades degudament.  
c) per mort del titular. En aquest supòsit, l’autorització podrà ser transmesa d’acord 
amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor haurà de comunicar 
a l’ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia 
autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li 
transmeti l’autorització.  
 
Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa 
s’acompanyarà amb la sol·licitud un escrit en el què manifestin la seva renúncia 
expressa del seu dret en favor de l’adquirent. 
  
ARTICLE 16. EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ. 
  
L’autorització municipal s’extingirà, sense dret a indemnització ni a compensacions de 
cap mena, en els següents supòsits:  
 
• Manca de pagament de la taxa corresponent. 
• Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga.  
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• Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.  
• A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment sancionador, 
motivat per la comissió d’infraccions degudament tipificades que comportin aparellada 
la revocació de l’autorització.  
• A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment de 
les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats de marxants.  
• Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sens perjudici de la 
possibilitat de transmissió prevista en l’article 15.  
  
CAPÍTOL IV. DE L’ EXERCICI DE VENDA.  
 
ARTICLE 17. EXERCICI DE LA VENDA.  
 
Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament 
l’autorització municipal corresponent. 
  
L’ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà 
el nom del mercat, el número de l’autorització, ubicació de la parada i metres, nom del 
titular (foto en el cas de persona física), productes concrets per la qual és vàlida i el dia 
de mercat. Aquest distintiu haurà d’ésser exhibit de manera visible i permanent a la 
parada de venda.  
 
Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant 
evitar els riscos i accidents de tot tipus.  
 
En especial resten obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles 
d’emergència, en previsió de qualsevol eventualitat, tal com determina el pla 
d’evacuació i emergència del mercat.  
 
ARTICLE 18. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES.  
 
Els marxants podran muntar les parades entre les 7.00h del matí i desmuntar-les 
a partir de  les 14:00 del migdia. 
 
Només en aquest horari els vehicles dels comerciants podran tenir accés de càrrega i 
descàrrega, operacions a fer amb la màxima celeritat possible. 
  
El muntatge i desmuntatge s’haurà de realitzar adoptant totes les mesures 
necessàries per evitar molèsties, especialment acústiques, als veïns. 
 
Dins de l’horari de venda no es permetrà la circulació ni l’estacionament i/o 
aparcaments de vehicles dels del recinte del mercat. 
 
Per raons de força major, tals com inclemències climatològiques, avaries de vehicles 
etc., valorades prèviament pe l’encarregat del mercat, podran modificar-se 
puntualment el horaris assenyalats. 
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ARTICLE 19. VEHICLES AUTORITZATS.  
 
Es prohibeix als comerciants aparcar els vehicles al costat de la parada.  
 
No obstant això, si un comerciant necessites aparcar el vehicle al costat de la 
parada per emmagatzemar els seus productes, haurà de sol·licitar i obtenir 
autorització de l’ajuntament.  
 
En el supòsit de realitzar la venda mitjançant camió-botiga, caldrà aportar l’autorització 
on s’indiqui que pot vendre directament a través del vehicle i fitxa tècnica del vehicle. 
 
ARTICLE 20. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS. 
  
L’activitat de venda no sedentària s’haurà d’exercir amb ple respecte als drets dels 
consumidors i usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya o normativa que la substitueixi.  
 
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS.  
 
ARTICLE 21. TITULARS. 
  
Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l’autorització que expedeix 
l’ajuntament. 
  
Els titulars hauran d’exercir directa i personalment l’activitat comercial. Podran també 
fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els 
seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat , i assalariats. Tots ells 
donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.  
 
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui 
integrada per més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la 
relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat. 
  
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els titulars han d’exercir la 
seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització 
atorgada.  
En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista que 
hagi d’exercir la venda.  
 
ARTICLE 22. DRETS I OBLIGACIONS. 
 
 A) Drets del titular.  
 
A.1) En relació amb l’ajuntament:  
 
- Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la 
venda. 
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- Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període de 4 dies per 
causa justificada, però sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.  
- Sol·licitar el canvi de lloc i/o la seva ampliació. 
- Transmetre l’autorització en els casos previstos a l’article 15. 
- Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
- Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que 
tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat. 
- Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles.  
 
A.2) En l’exercici de l’activitat de venda: 
  
- Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 
- Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la 
corresponent autorització.  
- Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesana 
expressament autoritzada.  
 
B) Obligacions del titular.  
 
B.1) Respecte l’ajuntament i d’altres administracions públiques: 
 
- Complir les instruccions del personal autoritzat de l’ajuntament. 
- Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi acordat 
l’ajuntament, sense interrupcions injustificades. 
- Facilitar l’accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans 
competents de control. 
- Sotmetre’s a la comprovació dels instruments de pesada i mesura.  
- Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin.  
- Estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la llicència fiscal, estar 
donats d’alta i al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al corrent en el 
pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.  
- Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per l’ajuntament.  
- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal 
encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o 
subaltern.  
- Comunicar a l’ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les 
vacances.  
- Tenir a disposició de l’autoritat corresponent, les factures i comprovants de la seva 
mercaderia.  
 
B.2) Obligacions respecte el domini públic que s’ocupa: 
  
- Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la recollida 
dels residus, que hauran de dipositar en els llocs assenyalats.  
- Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i 
dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte, deixant 
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completament neta la part ocupada al finalitzar cada jornada. Caldrà separar 
selectivament les diferents fraccions: paper i cartró, plàstics i orgànica.  
- Col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la 
instal·lació quan es venguin productes de qualsevol mena que puguin corroir, 
deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment o sòl públic.  
- Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, 
jardineria i mobiliari urbà en general.  
 
 
B.3) Obligacions en l’exercici de l’activitat:  
 
- Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir personalment 
l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol 
mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i assalariats. 
Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.  
- Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.  
- Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi la normativa general 
i sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.  
- Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres marxants, amb 
els funcionaris municipals i amb el públic en general.  
- Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva 
concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat. -Exhibir la 
mercaderia de taulell endins.  
- No exhibir en cap cas, els productes de venda sobre el terra o paviment, ni situar-los 
a una alçada inferior a 80 cm.  
- Habilitar en el cas de les parades que venguin roba o articles que els compradors 
s’han d’emprovar, a l’interior o darrera de cada parada els emprovadors necessaris, 
que han de ser tancats.  
- Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.  
- Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el 
pes i el preu dels productes, i l’import de la seva compra.  
- Donar el pes i la mesura exactes.  
- Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic (PVP) s’ha d’indicar 
de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.  
- Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos 
inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada.  
- Proporcionar tiquet de compra, factura o comprovant de venda a tothom.  
- Disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i exhibir el rètol anunciador 
de la seva existència.  
- Disposar de la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix, així com 
els documents d’oferta de serveis redactats almenys en català.  
 
ARTICLE 23. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA. 
 
Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en 
concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan 
competent.  
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Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per 
vacances haurà de notificar a l’ajuntament aquesta circumstància i el nom de la 
persona que exercirà l’activitat. 
  
S’ha de comunicar a l’ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies el període de 
vacances de què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que 
és el mes d’agost.  
 
ARTICLE 24. ABSÈNCIES JUSTIFICADES.  
 
Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, 
les següents:  
 
1. Dos dies de realització del mercat en cas de matrimoni.  
2. Tres dies de realització del mercat en casos de naixement de fill o malaltia greu o 
mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. 
3. Un dia per trasllat de domicili habitual.  
4. Un dia de mercat per l’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que 
dificulti el desenvolupament normal de l’activitat comercial.  
 
 
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT.  
 
ARTICLE 25. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL 
MERCAT. 
  
Correspon a l’ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Podrà adoptar les 
mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís dels productes 
adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc pel 
consumidor.  
 
Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar. 
  
En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats 
a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries 
amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.  
 
L’ajuntament designarà el Personal del Mercat, a qui li correspondrà el control del 
mercat, situar els marxants als seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències 
que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i tot allò que afecti a l’ordre, 
la disciplina i la neteja. Serà l’encarregat de disposar les mesures necessàries per el 
bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan 
competent.  
 
Correspon a la Policia Municipal la vigilància de la zona del mercat, que podrà actuar 
també en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal del mercat.  
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Correspon a la Inspecció Sanitària, examinar, les condicions sanitàries dels articles 
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions 
deficients.  
 
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada també pot efectuar controls sobre 
els àmbits de les seves competències sectorials, en relació a l’activitat comercial dels 
marxants en el mercat.  
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR. 
  
 
ARTICLE 26. TIPUS D’INFRACCIONS. 
 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, 
greus i molt greus.  
 Les infraccions prescriuran:  
• les lleus als sis mesos.  
• les greus als dos anys.  
• les molt greus als tres anys. 
 A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir 
de la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en 
compte la data de finalització de l’activitat il·lícita.  
 
INFRACCIONS LLEUS.  
 
Tindran consideració d’infraccions lleus:  
 
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari a 
les i normes de convivència dins el recinte del mercat.  
2. L’incorrecte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de l’activitat.  
3. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.  
4. No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació 
relativa a la parada.  
5. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l’Ordenança, que no 
tinguin el caràcter de greus o molt greus.  
6. Realitzar operacions de pesada i mesura, fora de la vista del públic.  
 
INFRACCIONS GREUS.  
 
Tindran consideració d’infraccions greus:  
 
1. La reincidència d’infraccions lleus dins el període d’un any.   
2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i un 
cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.  
3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida 
pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions d’informació, 
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investigació i inspecció en les matèries objecte de la present ordenança, com també el 
fet de subministrar informació inexacta.  
4. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat.  
5. La desobediència a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament del 
mercat doni el personal del mercat.  
6. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.  
7. La venda de productes no compresos en la corresponent autorització.  
8. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.  
9. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense 
autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta.  
10. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i comprovants de compra 
dels productes que es posin a la venda.  
11. Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a 
la venda d’articles musicals i sempre que en aquest cas el volum no molesti ni a la 
resta de comerciants ni als ciutadans.  
12. La connivència amb la venda il·legal.  
13. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat.  
 
INFRACCIONS MOLT GREUS. 
 
Tindran consideració d’infraccions molt greus: 
  
1. La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any.  
2. El fet de subministrar informació o documentació falsa.  
3. Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat.  
4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat.  
5. Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria.  
6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 
funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o 
d’inspecció en les matèries objecte de l’Ordenança.  
7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i 
comunicació a l’ajuntament per un temps de 6 dies. S’exclou el període normal de 
vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.  
8. Les infraccions per frau, adulteració o engany.  
9. No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés.  
10. Exercir l’activitat sense autorització municipal. 
 
ARTICLE 27. SANCIONS.  
 
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la 
suspensió o revocació absoluta de l’autorització.  
 
• Infraccions lleus:  
I. Advertiment  
II. Multa entre 300 fins a 500 euros 
• Infraccions greus:  
I. Suspensió de l’autorització de 1 a 6 mesos  
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II. Multa de  501 fins a 1000 euros 
•Infraccions molt greus:  
I. Revocació de l’autorització  
II. Multa de 1001 fins a 3000 euros 
 
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries 
com: 
  
• La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a 
la salut de les persones.  
• El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense 
disposar de la preceptiva autorització.  
 
ARTICLE 28. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS. 
  
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
  
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que 
d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.  
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.  
3. El grau d’intencionalitat.  
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.  
5. La quantia del benefici il·lícit.  
6. El volum de vendes.  
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat.  
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.  
9.El risc de dany a la salut i seguretat.  
10. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors 
cancel·lats.  
 
ARTICLE 29. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR. 
  
Correspon a l’Alcalde/essa la competència per imposar les sancions que preveu 
aquesta Ordenança, prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador, 
d’acord amb el previst en la normativa vigent en matèria de potestat sancionadora.  
 
Correspon a la Generalitat de Catalunya, mitjançant la direcció general competent en 
matèria de comerç exercir les competències sancionadores en matèria de venda no 
sedentària, en els següents supòsits:  
 
1. La venda practicada fora dels perímetres o indrets autoritzats o bé amb la 
transgressió dels dies i els horaris establerts per la normativa.  
2.La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per comerciants que 
incompleixen els requisits que estableixen aquesta llei, els reglaments o les 
ordenances reguladores.  
3. La venda practicada en llocs que no reuneixen les condicions que estableixen 
aquest text, els reglaments o les ordenances reguladores.  
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4. La venda practicada sense exhibir la autorització corresponent de manera visible i 
permanent en la parada de venda.  
5. L’incompliment dels requisits per a l’exercici de la venda en vehicles tenda.  
 
L’alcalde/essa, exercirà les competències sancionadores en matèria de salut pública 
i/o consum, d’acord amb el previst en la seva normativa especifica, i en qualsevol cas, 
en els següents supòsits: 
 
 1. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació, queixa i denúncia i el 
rètol anunciador de la seva existència.  
2. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.  
3. No proporcionar tiquet de compra, factura o comprovant de venda a tothom.  
4. L’incompliment dels requisits higiènic -sanitaris i de les obligacions o prohibicions 
d’altres normes sanitàries.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS.  
 
Primera.  En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les normes de règim 
local, el Text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, 
de 9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de 
les administracions públiques i el Decret 162/2015, de 14 de Juliol, de venda no 
sedentària en mercats de marxants. Així com la legislació en matèria de consum i salut 
pública. 
  
Segona.  Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els 
que incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran automàticament 
modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.  
 
Primera.  Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament 
prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret 
legislatiu esmentat, és a dir, fins el 6 d’octubre de 2025 i són prorrogables, de manera 
expressa, per períodes similars. 
  
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’ajuntament, pel 
termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 14 d’aquesta 
Ordenança.  
 
Segona.  Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
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normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per un període de quinze 
anys. 
 
Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars i 
també transmissibles, prèvia comunicació a l’ajuntament, pel termini que resti de la 
pròrroga en els supòsits previstos a l’article 14 d’aquesta Ordenança.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 
 
A l’entrada en vigor de la present Ordenança queda derogada l’Ordenança 
municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària, aprovada pel Ple,  el 
dia 14 d’abril de 2010,  publicada al BOP núm. 143 de 16 de juny de 2010. No es 
deroga l’annex III. Normes reguladores de la instal·lació de parades del dia de 
Sant Jordi, (BOP núm. 143 de 16 de juny de 2010).  
 
DISPOSICIÓ FINAL . 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del 
procediment d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals. 
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ANNEX ORDENANÇA.- PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES 
AUTORITZACIONS DE VENDA NO SEDENTÀRIA. 

 
Apartat 1. Sol·licitant. 
 
Poden sol·licitar l’autorització municipal per exercir l’activitat de venda no sedentària 
les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d’obrar, 
que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb 
l’administració previstos a l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic.  
 
Apartat 2. Inici del procediment. 
  
a) Prèviament a l’obertura del procediment públic d’adjudicació d’autoritzacions 
per decret  de l’alcalde/essa (o regidor/a en qui delegui) ), que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província i s’exposarà en el tauler d’anuncis i la  web 
municipal, s’establiran el nombre d’autoritzacions que es podran atorgar par a 
cada grup d’activitat, a fi d’aconseguir una diversificació de la oferta comercial 
del mercat. 

  
En l’esmentada resolució s’indicarà que el termini per resoldre les sol·licituds 
presentades serà de dos mesos des de la petició i que la manca de resolució expressa 
ultrapassat aquest termini tindrà efectes desestimatoris (arts. 56 i 57 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre).  
 
b) La persona interessada haurà de sol·licitar una autorització per una activitat 
concreta, i aquesta s’haurà de mantenir durant el període de vigència de 
l’autorització. Passat un termini mínim de dos anys el titular podrà sol·licitar 
canvi d’ articles de venda, prèvia justificació adequada i suficient. 
 
Les sol·licituds per participar en el procediment hauran d’indicar:  
 
a) Nom i cognoms del peticionari, o raó social.  
b) Número del DNI/NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques.  
c) Domicili.  
d) Descripció de les instal·lacions i dels articles de venda.  
e) Nombre de metres que precisa ocupar.  
f)  En el cas de persones jurídiques a més es farà constar:  
 
-Referència a la documentació justificativa de la representació legal que ostenta la 
persona que signa la sol·licitud.  
-Referència al nom, domicili, i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de l’entitat que vagi a 
fer ús de l’autorització per compte d’aquesta.  
 
Amb la sol·licitud caldrà aportar una declaració responsable en la que el sol·licitant 
manifesti:  
 
- El compliment dels requisits establerts. 
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-  Disposar de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat. 
- Mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.  
 
La declaració responsable, a més, haurà d’incloure els següents extrems: 
 
- Estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament de la 
corresponent tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris. 
- Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. 
-  En el cas de  comerciants extracomunitaris, disposar d’autorització de residència de 
treball per compte propi que estableix la normativa especifica vigent. 
- Haver contractat o contractar una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura 
de riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial per una cobertura mínima del 
300.000,00 euros.  
- Complir tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions específiques a 
aplicar als productes a vendre. 
 
Apartat 3. Instrucció del procediment. 
 
Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior, 
L’ajuntament requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la 
mancança o aporti el document o documents preceptius, amb l’advertiment que de no 
fer-ho, s’entendrà desistida la seva petició, i que aquesta s’arxivarà (art. 68 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre,  del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques).  
 
Per formular la proposta de resolució escaient, els serveis tècnics municipals hauran 
d’emetre informe valorant les sol·licituds degudament presentades, i sempre tenint en 
compte les disponibilitats de l’ajuntament, d’acord amb els criteris definits en l’apartat 5 
d’aquest annex.  
 
Apartat 4. Tipologia de parades. 
  
Els llocs de venda adjudicar es distribueixen en les següents tipologies de producte: 
 
Grup 1 . Alimentació: ( xx)  parades. 
 
- Fruita , verdura hortalisses. 
- Carns i derivats. 
- Olives i altres aliments curats. 
- Fruits secs, llaminadures, mel, especies i herbolaris. 
- Comerç al detall de productes d’alimentació en general 
 
Grup 2 . Textil moda. Equipament de la persona i de la llar: (xx) parades. 
 
- Tota mena de peces de roba de vestir per a home, dona i infants. 
-  Roba interior i llenceria i merceria. 
- Calçat. 
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- Marroquineria, bosses, bijuteria, perfumeria. 
- Articles per a la higiene i neteja personal. 
- Articles per al parament de la llar: roba de llar, estris de cuina. 
- Drogueria, bricolatge, decoració. 
- Altres productes al detall no especificats. 
 
Apartat 5. Criteris de valoració.    
 
• Valors estètics i d’adequació de les instal·lacions de la parada a l’entorn. Fins a 
12 punts. 
 
- Parades formades pel propi remolc, vehicle desmuntable fins a 6 punts. 
- Utilització de suports de tendals, viseres para-sol, etc. d’estructura rígida 
estable fins a 6        punts. 
 
• Gestió comercial, organitzativa i del personal de la parada. Fins a 10 punts. 
 
-  Sistema de senyalització de preus i etiquetatge dels productes, fins a 5 punts. 
-  Utilització de bosses compostables o reciclables per a la mercaderia , fins a 3 
punts. 
-  Emprovadors, fins a 2 punts. 
 
• Productes de venda: procedència, qualitat, idoneïtat. Fins a 10 punts. 
 
- Productes del territori, amb un valor afegit lligat al mateix i a la qualitat,  fins a 5 
punts. 
- Productes sense presència actual al mercat que acompleixin determinades 
característiques  que justifiquin, fins a 5 punts. 
 
La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds 
presentades i proposarà l’adjudicació de l’autorització a la/les que obtingui/n la 
major puntuació. En cas d’empat es procedirà a un sorteig entre aquestes 
sol·licituds. Les sol·licituds valorades que no hagin obtingut cap parada queden 
en llista d’espera per un període  màxim de dos anys per cobrir les vacants, si ha 
estat valorada amb una puntuació mínima concreta que determini la qualitat, 
sempre que l’article de venda i les característiques de la parada s’ajustin a les 
necessitats que es puguin produir per vacants durant aquests dos anys 
 
 
Apartat 6. Resolució del procediment  
 
La resolució del procediment correspondrà a  la Junta de Govern Local que serà qui 
atorgui les corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en l’Ordenança 
reguladora dels mercats de venda no sedentària de Sant fruitós de Bages.  
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Apartat 7. Llista d’espera 
 
Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament 
formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que han restat excloses. Aquesta 
llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú s’inclouran les sol·licituds 
per ordre decreixent de la puntuació obtinguda.  
 
Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització 
restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà concedir-la atenent-
se a l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes.  
 
Les sol·licituds valorades que no hagin obtingut cap parada queden en llista 
d’espera per un període  màxim de dos anys per cobrir les vacants, si ha estat 
valorada amb una puntuació mínima concreta que determini la qualitat, sempre 
que l’article de venda i les característiques de la parada s’ajustin a les 
necessitats que es puguin produir per vacants durant aquests dos anys. 
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ANNEX ORDENANÇA. -MERCAT D’ANTIGUITATS I COL.LECCIONISME DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES. 

 
Exposició de motius. 
 
L’article 7 de l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària preveu 
entre les competències municipals: “Gestionar directa els mercats o cedir a un tercer, 
total o parcialment, la gestió, administració, o qualsevol altre servei propi del seu 
funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat i 
vigilància. En cap cas no es poden gestionar de manera indirecta, a través d’una 
entitat o empresa privada, els serveis que impliquen exercici de l’autoritat inherent als 
poders públics. S’inclouen en aquesta prohibició, la convocatòria i adjudicació de les 
autoritzacions, la determinació de les taxes, la ubicació del mercat, el nombre de 
parades, el mix comercial, l’horari i el dia o dies de celebració. 
  
Aquest article contempla la possibilitat de cedir la gestió d’aquest mercat a la 
Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages que actualment promouen 
aquest Mercat. 
 
Sense perjudici de l’establert l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no 
sedentària, és dicta les següents normes particulars. 
 
Article 1. Les presents normes tenen per objecte regular la participació i el 
funcionament del mercat d’exposició d’articles i peces per part de col·leccionistes, 
antiquaris i brocanters amb motiu de fer-ne exhibició, i per practicar-ne l’intercanvi o 
transmissió privada d’elles, tant entre els expositors com amb el públic que assisteixi a 
aquest  mercat. 
 
Aquest mercat es celebrarà  l’últim dissabte de cada mes entre les 9 a 14 hores al 
Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages. 
 
El numero de parades del Mercat mensual d’antiguitats i col·leccionisme es fixa 
en 20 parades. 
 
  
Article 2. Podran participar en el mercat els brocanters, col·leccionistes del Bages, 
totes les persones majors d’edat que disposin de la corresponent autorització. 
. 
Article 3. Les persones interessades en obtenir o renovar una autorització presentaran 
a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages la corresponent sol·licitud d’acord amb el 
model establert. 
 
Les sol·licituds d’autorització s’hauran d’acompanyar de la següent documentació: 
 

a) NIF, NIE o Passaport. 
b) Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 100.000 

euros. 
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c) Fotografies de la tipologia d’articles que es pretenen exposar. 
d) Declaració responsable conforme es compleixen els requisits legals per a 

l’exercici de l’activitat. 
 
En el cas que el nombre de sol·licituds superi l’espai disponible, s’atorgaran les 
autoritzacions en funció de la qualitat i interès dels productes i articles que 
s’exposaran. 
 
Les autoritzacions es concediran per una durada de fins el dia 31 de desembre de 
cada any i podran ser prorrogades de forma tàcita per períodes anuals fins un màxim 
de quatre anys, tret que l’interessat manifesti en qualsevol moment la seva voluntat de 
renunciar a l’autorització. 
 
Amb la finalitat de cobrir les vacants que es produeixin durant l’any s’habilitarà una 
llista d’espera on s’inscriuran per ordre cronològic tots aquells interessats a formar part 
del mercat i que no disposin de la corresponent autorització per manca de disponibilitat 
d’espai. En funció de l’espai disponible, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
atorgarà noves autoritzacions a les sol·licituds de la llista d’espera sempre que es 
compleixin els requisits i les condicions previstes en aquestes normes. 
 
Article 4. Els objectes que podran ésser exposats necessàriament han d’ésser 
enquadrables en alguna de les categories següents: 
 

Antiguitats i brocanteria: 
 
- Litografies, postals, arts gràfiques i títols de valors immobiliaris. 
- Art i pintura. 
- Mobiliari, decoració i objectes ornamentals. 
- Suports de comunicació, diaris, revistes, discos i cartells. 
- Indumentària, armaments i altres objectes relacionats amb la temàtica militar. 
- Maquinària i mecànica. 
- Aparells de comunicació. 
- Instruments musicals. 

 
Tots aquests objectes han de tenir més de 35 anys d’antiguitat. 
 
Col·leccionisme: 
 

- Objectes de numismàtica. 
- Objectes de filatèlia. 
- Objectes de col·leccionisme geològic i de ciències naturals. 
- Emblemes, pins, insígnies, escuts i similars. 

 
Llibres: 

- Llibres d’ocasió, antics i moderns (els llibres moderns han de pertànyer a 
col·leccions i en cap cas siguin edicions que puguin estar habitualment a la 
venda en establiments comercials). 
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Article 5. No és permesa l’exhibició o transmissió d’articles o productes no continguts 
en l’article anterior i especialment els següents: 
 

- Articles alimentaris. 
- Peces de vestir. 
- Premsa, vídeos, discos, cassets, cd’s i films actuals, i que puguin estar 

habitualment a la venda en establiments comercials. 
- Objectes de plàstic i joguets actuals i nous. 
- Aparells electrodomèstics, d’electrònica i d’informàtica. 
- Materials de construcció, de fontaneria, electricitat i sanitari. 
- Tot objecte que pugui ferir la sensibilitat del públic, o que pugui ofendre 

qualsevol confessió religiosa o creença filosòfica, amb exclusió dels emblemes 
i insígnies polítiques. 

- Objectes sense valor objectiu o sense interès de col·leccionisme o de 
curiositat. 

 
En tot cas correspondrà a l’Ajuntament  de Sant Fruitós de Bages l’adequació dels 
articles o productes al que s’especifica en la present normativa, podent instar la 
retirada immediata d’aquells productes no permesos. En cas de no atendre aquest 
requeriment l’Ajuntament podrà revocar l’autorització atorgada. 
 
Article 6. Tots els objectes seran exposats sobre taulells situats a 80 cm d’alçada del 
terra i coberts amb el corresponent faldó que serà facilitat per l’Ajuntament. 
Excepcionalment permetrà exposar al terra aquelles peces que per la seva tipologia, 
volum o pes no puguin ser col·locades en taulells, però sempre sobre una tela o bé 
una catifa. 
 
La col·locació dels productes en els taulells ha de ser la més acurada possible i en cap 
cas, aquests, es poden exhibir en les caixes i envasos de plàstic o cartó que s’utilitzen 
per al seu transport o magatzematge. En cas d’utilitzar algun tipus de contenidor de 
productes, han de mantenir una imatge adient. 
 
Article 7. Els objectes oferts al públic s’hauran d’exposar perfectament nets, i els 
expositors hauran de tenir cura de la imatge de la seva parada, reservant-se 
l’Ajuntament el dret d’exigir el canvi o modificació. En cas d’incompliment l’Ajuntament 
podrà revocar l’autorització atorgada. 
 
Article 8. Estarà totalment prohibit al mercat: 
 

- Anunciar-se a crits. 
- Tenir engegat qualsevol aparell de so o d’imatge. 
- Dipositar els gèneres directament sobre el terra, excepte aquells supòsits 

autoritzats. 
- Llençar o abandonar qualsevol objecte a la via pública, sigui o no, resta del que 

s’ha exposat. 
- Discutir, cridar o alterar en qualsevol forma l’ordre públic. 
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-  
 
Article 9. Els titulars hauran de deixar el lloc que ocupen perfectament net de 
deixalles, al moment de finalitzar l’horari de funcionament del mercat. 
 
Article 10. Els titulars autoritzats podran entrar amb els seus vehicles a l’espai destinat 
al mercat durant 60 minuts anteriors a iniciar-se l’horari de funcionament, i durant els 
60 minuts després de l’hora de tancament, per tal de practicar la corresponent càrrega 
o descàrrega de gèneres. Durant l’horari de funcionament del mercat cap vehicle no 
podrà ser dins del seu perímetre circular ni romandre-hi estacionat. 
 
Article 11. Les autoritzacions seran personals i intransferibles i s’hauran d’exhibir en 
un lloc visible. 
 
Article 12. El titular de l’autorització serà sempre responsable de les infraccions 
administratives o penals que es pugui haver realitzat en l’exercici de la seva activitat. 
 
Article 13. Tot titular disposarà de documentació acreditativa de la legal tinença i 
procedència dels objectes oferts. 
 
Article 14. El titular de l’autorització haurà de satisfer la taxa o preu públic 
corresponent d’acord amb el que estableixin les ordenances aplicables. 
 
Article 15. En el supòsit que les condicions climatològiques adverses no permetessin 
la col·locació de les parades abans de les 10 hores del matí, es considerarà que no es 
pot realitzar l’edició del mercat, i un cop comunicat d’aquesta manera als paradistes, 
no es podran muntar les parades. 
 
Article 16.  l’Ajuntament no és responsable de la custòdia ni de la vigilància de la 
parada ni dels objectes que s’exhibeixen i es reserva el dret de revocar l’autorització 
de participació en cas d’incompliment de qualsevol d’aquestes normes reguladores. 
 
 
ANEXES  INDICATIUS DE L’EMPLAÇAMENT DELS MERCATS. 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 147 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 148 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC ) 
                                        En contra : -  
                                        Abstencions : 4 ( 4 CIU) 

 
 
 

12. Aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions 
especials del Carrer del Padró, primera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització (exp. 1165/2016) 

 
Primer. La Junta de Govern Local en sessió de data 17 de maig de 2016, va aprovar 
inicialment el Projecte executiu de la primera fase de les obres ordinàries de 
reurbanitzar el Carrer del Padró, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Ribera Mestres. 
 
Segon. El projecte citat va estar sotmès a informació pública per termini de trenta dies 
hàbils, finalitzant-se en data 16 de juny de 2016, mitjançant anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de data 30 de maig de 2016, i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, sense que s’hagin formulat reclamacions. 
 
Tercer. La provisió del Regidor de Serveis Econòmics del 21 de setembre de 2016 va 
disposar la tramitació per a l’elaboració de la proposta de l’acord d’imposició i 
ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres contingudes a la 
primera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró, per tal de 
ser elevada al Ple municipal als efectes de la seva aprovació. 
 
Quart. En data 29 de setembre de 2016 es va elaborar el Document tècnic sobre les 
contribucions especials de la primera fase de les obres ordinàries de reurbanització del 
carrer del Padró el qual s’ha incorporat a l’expedient, i en el que es defineixen els 
paràmetres tècnics per a l’aplicació d’aquest instrument fiscal, pel que fa a la definició 
de l’àmbit d’aplicació, al fet imposable, als titulars i finques afectats i al càlcul del 
repartiment de les quotes entre els subjectes passius.  
 
Cinquè. En data 13 d’octubre de 2016 mitjançant acord de ple es va aprovar la 
imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament de les obres 
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compreses en la primera fase de les obres ordinàries de reurbanització del Carrer del 
Padró. 
 
Sisè. Exposat l’expedient a informació pública en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 24 d’octubre de 2016,   
 
Setè. Es van presentar les següents al·legacions, contra l’acord de ple de data 13 
d’octubre de 2016 per el qual es va aprovar la imposició i ordenació de contribucions 
especials pel finançament de les obres compreses en la primera fase de les obres 
ordinàries de reurbanització del Carrer del Padró: 
 

- RE 2016-E-RC-4893 de data 24.11.2016 efectuat per la Sra. Neus Carrera 
Argelés 

- RE 2016-E-RC-4894 de data 24.11.2016 efectuat per la Sra. Maria Rosa Argelés 
Badia, Sra.Roser Carrera Argelés, Sr. Isidre Carrera Argelés i la Sra. Neus 
Carrera Argelés 

- RE 2016-E-RC-4814 de data 21.11.2016 efectuat per la Sra. Maria-Luisa Ruiz 
Esteban 

 
Vuitè. Vist els informes de l’arquitecte municipal i la tresorera municipal que serveixen 
de motivació, de conformitat amb l’establert a l’article 35 i 88 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques,  
 
Novè. Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, pel qual es reconeix la competència del Ple per determinar els recursos 
propis de caràcter tributari. 
 
S’ACORDA :  
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades mitjançant els següents registres 
d’entrada:  
 

- RE 2016-E-RC-4814 de data 21.11.2016 efectuat per la Sra. Maria-Luisa Ruiz 
Esteban 

- RE 2016-E-RC-4893 de data 24.11.2016 efectuat per la Sra. Neus Carrera 
Argelés 

- RE 2016-E-RC-4894 de data 24.11.2016 efectuat per la Sra. Maria Rosa Argelés 
Badia, Sra.Roser Carrera Argelés, Sr. Isidre Carrera Argelés i la Sra. Neus 
Carrera Argelés 

 
Segon. Tal i com estableix l’article 35 i 88 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques la motivació per la 
desestimació dels esmentats recursos de reposició es troben als informes de la 
Tresorera i de l’Arquitecte municipal annexes al present acord (annex II) 
 
Tercer. Aprovar definitivament la imposició i ordenació de contribucions especials per 
al finançament de l’execució de les obres de reurbanització del carrer del Padró, 
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primera fase, el fet imposable de les quals esta definit pel Projecte executiu de la 
primera fase de les obres ordinàries de reurbanitzar el Carrer del Padró, aprovat per la 
Junta de Govern de 17 de maig de 2016.  
 
Quart. Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris (base imposable) en  
60.000,67 €, equivalent al 86,09 %; sent a càrrec de l’Ajuntament la diferència. 
 
El pressupost total del cost de les obres tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real 
fos major o menor que el previst, s’utilitzarà els percentatges de finançament de l’obra, 
als efectes del càlcul de la quota corresponent. 
 
 
Cinquè. Preveure la liquidació de les quotes que corresponen a cada propietari 
(subjecte passiu) segons l’Annex I d’aquest acord i amb els següents termes: 

- Un terç una vegada s’adjudiquin les obres de reurbanització objecte de les 
presents contribucions especials 

- Un terç de la quota total, a la meitat d’execució de les obres 
- Un terç final quan s’hagin recepcionat les obres i aplicant ja la liquidació 

definitiva de les contribucions especials per al finançament de l’execució de les 
obres de reurbanització del carrer del Padró primera fase 

 
Sisè. Notificar individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili fossin 
coneguts i, en el seu defecte, per edictes, així com notificar també el present acord a la 
Tresoreria municipal i l’arquitecte municipal. 
 
Setè. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials vigent en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 
Vuitè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'acord. 
 
Novè. Declarar que: 
 

- Els interessats podran formular recurs de reposició davant del Ple de 
l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions 
especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones 
especialment beneficiades o les quotes assignades.  

- Aquest recurs té caràcter preceptiu i només podrà versar sobre els extrems 
citats.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
Annex I 
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Nom propietari NIF Adreça Finca Referència cadastral

XXXX 39252600H Carrer del Padró, 4 Es: 1 Pl: 00 Pt: 01 F1.1 6229502DG0262N0002PI

XXXX 39252600H Carrer del Padró, 4 Es: 1 Pl: 01 Pt: 01 F1.2 6229502DG0262N0003AO

XXXX 39298478B Carrer del Padró, 4 Es: 1 Pl: 02 Pt: 01 F1.3 6229502DG0262N0004SP

XXXX 39329005V Carrer del Padró, 6 F2.1 6229503DG0262N0001KU

XXXX 39292301K Carrer del Padró, 6 F2.2 6229503DG0262N0001KU

XXXX 39305566S Carrer del Padró, 6 F2.3 6229503DG0262N0001KU

XXXX 46102286M Carrer del Padró, 10 F3 6229504DG0262N0001RU

XXXX P0821200C Carrer del Padró, 12 F4 6329801DG0262N0001RU

XXXX 39311307Y Carrer del Padró, 14 F5.1 6329802DG0262N0001DU

XXXX 39314703K Carrer del Padró, 14 F5.2 6329802DG0262N0001DU

XXXX 36316349Q Carrer del Padró, 16 F6 6329803DG0262N0001XU

XXXX 39258985D Carrer del Padró, 18 F7 6329804DG0262N0001IU

XXXX 39332914Q Carrer del Padró, 20 F8.1 6329805DG0262N0001JU

XXXX 77728275M Carrer del Padró, 20 F8.2 6329805DG0262N0001JU

XXXX 77731319J Carrer del Padró, 20 F8.3 6329805DG0262N0001JU

XXXX 18403475W Carrer del Padró, 22 F9.1 6329806DG0262N0001EU

XXXX 77727285G Carrer del Padró, 22 F9.2 6329806DG0262N0001EU

XXXX 18403475W Carrer del Padró, 24 F10.1 6329807DG0262N0001SU

XXXX 77727285G Carrer del Padró, 24 F10.2 6329807DG0262N0001SU

XXXX 38040473Z Carrer del Padró, 26 F11.1 6329808DG0262N0001ZU

XXXX 38020491L Carrer del Padró, 26 F11.2 6329808DG0262N0001ZU

XXXX 38041314G Carrer del Padró, 26 F11.3 6329808DG0262N0001ZU

XXXX 39278719D Carrer del Padró, 28 F12 6329809DG0262N0001UU

XXXX R0800044J Carrer Sant Benet, 8 F13 6229507DG0262N0001IU

XXXX G61255865 Carrer de Sant Benet, s/n passatge F14

XXXX 39339528Y Carrer del Padró, 1, 5-7 F15 6229201DG0262N0001AU

XXXX 39252600H Carrer del Padró, 3 F16 6229206DG0262N0001PU

XXXX 77628558Q Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: LC Pt:01 Carrer del Padró, 11-13 F17.1.1 6229205DG0262N0001QU

XXXX 45462049L Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: LC Pt:01 Carrer del Padró, 11-13 F17.1.2 6229205DG0262N0001QU

XXXX 39311204H Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: LC Pt:02 Carrer del Padró, 11-13 F17.2 6229205DG0262N0002WI

XXXX 39311204H Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: LC Pt:03 Carrer del Padró, 11-13 F17.3 6229205DG0262N0003EO

XXXX 39384061B Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 00 Pt:01 Carrer del Padró, 11-13 F17.4.1 6229205DG0262N0004RP

XXXX 39384324K Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 00 Pt:01 Carrer del Padró, 11-13 F17.4.2 6229205DG0262N0004RP

XXXX B63287023 Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 01 Pt:01 Carrer del Padró, 11-13 F17.5 6229205DG0262N0005TA

XXXX 53326013F Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 01 Pt:02 Carrer del Padró, 11-13 F17.6 6229205DG0262N0006YS

XXXX 10905899N Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 01 Pt:03 Carrer del Padró, 11-13 F17.7.1 6229205DG0262N0007UD

XXXX 10881703N Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 01 Pt:03 Carrer del Padró, 11-13 F17.7.2 6229205DG0262N0007UD

XXXX 77628558Q Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 02 Pt:01 Carrer del Padró, 11-13 F17.8.1 6229205DG0262N0008IF

XXXX 45462049L Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 02 Pt:01 Carrer del Padró, 11-13 F17.8.2 6229205DG0262N0008IF

XXXX 39307160E Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 02 Pt:02 Carrer del Padró, 11-13 F17.9 6229205DG0262N0009OG

XXXX A86602158 Carrer del Padró, 9 Es: 1 Pl: 02 Pt:03 Carrer del Padró, 11-13 F17.10 6229205DG0262N0010UD

XXXX 46102286M Carrer del Padró, 15 F18 6229204DG0262N0001GU

XXXX 39211400B Carrer del Padró, 17 F19 6229203DG0262N0001YU

XXXX 39253312V Carrer del Padró, 19 F20.1 6229202DG0262N0001BU

XXXX 39297542H Carrer del Padró, 19 F20.2 6229202DG0262N0001BU

XXXX 39314440B Carrer del Padró, 19 F20.3 6229202DG0262N0001BU

XXXX 39339528Y Carrer del Padró, 19 F20.4 6229202DG0262N0001BU

XXXX 39370479E Carrer del Padró, 21 F21.1 6330712DG0263S0001HO

XXXX 39370480T Carrer del Padró, 21 F21.2 6330712DG0263S0001HO

XXXX 39383623X Carrer del Padró, 21 F21.3 6330712DG0263S0001HO

XXXX 36495951B Carrer del Padró, 23 F22 6330711DG0263S0001UO

XXXX 36495951B Carrer del Padró, 25 F23 6330710DG0263S0001ZO
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A B C=A*B D E F

NIF

Coeficient 

de 

participació 

del be 

immoble

Percentatge 

de 

propietat

Participació final Divisió horitzontal Valor 

cadastral

Metres 

façana

Volum edificable

39252600H 20,00% 100,00% 20,00% si 10032,15 17,69 2033,9

39252600H 40,00% 100,00% 40,00% si 56515,98 17,69 2033,9

39298478B 40,00% 100,00% 40,00% si 64817,65 17,69 2033,9

39329005V 100,00% 33,33% 33,33% no 354112,17 26,32 2319

39292301K 100,00% 33,33% 33,33% no 354112,17 26,32 2319

39305566S 100,00% 33,33% 33,33% no 354112,17 26,32 2319

46102286M 100,00% 100,00% 100,00% no 37572,57 24,05 743,3

P0821200C 100,00% 100,00% 100,00% no 115384,95 24,47 941,8

39311307Y 100,00% 50,00% 50,00% no 71598,27 15,96 1149,3

39314703K 100,00% 50,00% 50,00% no 71598,27 15,96 1149,3

36316349Q 100,00% 100,00% 100,00% no 109254,2 8,81 990,3

39258985D 100,00% 100,00% 100,00% no 115218,28 9,16 1081,1

39332914Q 100,00% 33% 33,33% no 113202,5 3,82 441,6

77728275M 100,00% 33% 33,33% no 113202,5 3,82 441,6

77731319J 100,00% 33% 33,33% no 113202,5 3,82 441,6

18403475W 100,00% 50,00% 50,00% no 61416,4 3,85 558,1

77727285G 100,00% 50,00% 50,00% no 61416,4 3,85 558,1

18403475W 100,00% 50,00% 50,00% no 60492,29 3,8 488

77727285G 100,00% 50,00% 50,00% no 60492,29 3,8 488

38040473Z 100,00% 50,00% 50,00% no 74976,37 4,95 632,9

38020491L 100,00% 25,00% 25,00% no 74976,37 4,95 632,9

38041314G 100,00% 25,00% 25,00% no 74976,37 4,95 632,9

39278719D 100,00% 100,00% 100,00% no 56375,05 5,76 167,8

R0800044J 100,00% 100,00% 100,00% no 465995,62 32,56 4613,38

G61255865 100,00% 100,00% 100,00% no 3,39 443,79

39339528Y 100,00% 100,00% 100,00% no 193566,15 16,27 1605,4

39252600H 100,00% 100,00% 100,00% no 4567,14 6,75 350

77628558Q 2,51% 50,00% 1,26% si 6118,44 21,17 2295,1

45462049L 2,51% 50,00% 1,26% si 6118,44 21,17 2295,1

39311204H 4,79% 100,00% 4,79% si 11217,18 21,17 2295,1

39311204H 5,30% 100,00% 5,30% si 12576,83 21,17 2295,1

39384061B 15,61% 50,00% 7,81% si 78661,49 21,17 2295,1

39384324K 15,61% 50,00% 7,81% si 78661,49 21,17 2295,1

B63287023 10,13% 100,00% 10,13% si 51222,07 21,17 2295,1

53326013F 6,97% 100,00% 6,97% si 35341,51 21,17 2295,1

10905899N 11,95% 50,00% 5,98% si 59925,04 21,17 2295,1

10881703N 11,95% 50,00% 5,98% si 59925,04 21,17 2295,1

77628558Q 14,57% 50,00% 7,29% si 73593,9 21,17 2295,1

45462049L 14,57% 50,00% 7,29% si 73593,9 21,17 2295,1

39307160E 11,34% 100,00% 11,34% si 57022,68 21,17 2295,1

A86602158 16,83% 100,00% 16,83% si 84466,26 21,17 2295,1

46102286M 100,00% 100,00% 100,00% no 109414,68 12,4 1887,2

39211400B 100,00% 100,00% 100,00% no 172202,33 6,53 896,3

39253312V 100,00% 25,00% 25,00% no 155017,68 7,17 242,9

39297542H 100,00% 25,00% 25,00% no 155017,68 7,17 242,9

39314440B 100,00% 25,00% 25,00% no 155017,68 7,17 242,9

39339528Y 100,00% 25,00% 25,00% no 155017,68 7,17 242,9

39370479E 100,00% 33,33% 33,33% no 74833,44 9,24 436,1

39370480T 100,00% 33,33% 33,33% no 74833,44 9,24 436,1

39383623X 100,00% 33,33% 33,33% no 74833,44 9,24 436,1

36495951B 100,00% 100,00% 100,00% no 273198,45 19,62 4182,8

36495951B 100,00% 100,00% 100,00% no 41893,11 4,4 796,5
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 Annex II 

 

G = B*D H= C*E I=C*F

NIF

Valor 

cadastral 

imputable 

al 

propietari

Metres 

façana en 

funció 

coeficient 

de part. 

Finca

Volum 

edificable 

en funció 

de la part 

Finca

% valor 

cadastral

Import 

imputat 

valor 

cadastral

% metres 

façana

Import 

imputat 

metres 

façana

% metres 

volum 

edificable

Import 

imputat 

metres 

edific

TOTAL %final

39252600H 10032,15 3,538 406,78 0,31% 61,5136223 0,01227875 245,577769 0,0138849 277,701092 584,792484 0,00974643

39252600H 56515,98 7,076 813,56 1,73% 346,536151 0,02455751 491,155538 0,0277698 555,402185 1393,09387 0,02321797

39298478B 64817,65 7,076 813,56 1,99% 397,439078 0,02455751 491,155538 0,0277698 555,402185 1443,9968 0,02406634

39329005V 118037,39 8,77333333 773 3,62% 723,763842 0,03044816 608,969934 0,02638534 527,712632 1860,44641 0,03100709

39292301K 118037,39 8,77333333 773 3,62% 723,763842 0,03044816 608,969934 0,02638534 527,712632 1860,44641 0,03100709

39305566S 118037,39 8,77333333 773 3,62% 723,763842 0,03044816 608,969934 0,02638534 527,712632 1860,44641 0,03100709

46102286M 37572,57 24,05 743,3 1,15% 230,381811 0,08346637 1669,34577 0,02537157 507,436998 2407,16458 0,04011896

P0821200C 115384,95 24,47 941,8 3,54% 707,500011 0,084924 1698,49859 0,03214711 642,949232 3048,94783 0,05081523

39311307Y 35799,135 7,98 574,65 1,10% 219,50773 0,02769487 553,903504 0,01961492 392,302799 1165,71403 0,01942835

39314703K 35799,135 7,98 574,65 1,10% 219,50773 0,02769487 553,903504 0,01961492 392,302799 1165,71403 0,01942835

36316349Q 109254,2 8,81 990,3 3,35% 669,908404 0,03057541 611,515021 0,03380259 676,059275 1957,4827 0,03262435

39258985D 115218,28 9,16 1081,1 3,53% 706,478049 0,0317901 635,809034 0,03690193 738,046735 2080,33382 0,03467184

39332914Q 37734,1667 1,27333333 147,2 1,16% 231,372665 0,00441915 88,3839342 0,00502448 100,490685 420,247284 0,00700404

77728275M 37734,1667 1,27333333 147,2 1,16% 231,372665 0,00441915 88,3839342 0,00502448 100,490685 420,247284 0,00700404

77731319J 37734,1667 1,27333333 147,2 1,16% 231,372665 0,00441915 88,3839342 0,00502448 100,490685 420,247284 0,00700404

18403475W 30708,2 1,925 279,05 0,94% 188,291903 0,00668078 133,617073 0,00952501 190,502212 512,411189 0,00854009

77727285G 30708,2 1,925 279,05 0,94% 188,291903 0,00668078 133,617073 0,00952501 190,502212 512,411189 0,00854009

18403475W 30246,145 1,9 244 0,93% 185,458744 0,00659402 131,881787 0,00832862 166,574233 483,914764 0,00806516

77727285G 30246,145 1,9 244 0,93% 185,458744 0,00659402 131,881787 0,00832862 166,574233 483,914764 0,00806516

38040473Z 37488,185 2,475 316,45 1,15% 229,864391 0,00858957 171,79338 0,01080161 216,034492 617,692263 0,01029476

38020491L 18744,0925 1,2375 158,225 0,57% 114,932196 0,00429479 85,89669 0,0054008 108,017246 308,846132 0,00514738

38041314G 18744,0925 1,2375 158,225 0,57% 114,932196 0,00429479 85,89669 0,0054008 108,017246 308,846132 0,00514738

39278719D 56375,05 5,76 167,8 1,73% 345,672018 0,01999028 399,810048 0,00572763 114,553919 860,035985 0,01433377

R0800044J 465995,62 32,56 4613,38 14,29% 2857,32157 0,11300062 2260,03735 0,15747168 3149,46818 8266,8271 0,13777891

G61255865 3,39 443,79 0,01176511 235,304872 0,01514819 302,967127 538,271999 0,0089711

39339528Y 193566,15 16,27 1605,4 5,93% 1186,87969 0,05646561 1129,32456 0,05479822 1095,97653 3412,18078 0,05686904

39252600H 4567,14 6,75 350 0,14% 28,0040993 0,02342611 468,5274 0,01194679 238,938449 735,469948 0,0122577

77628558Q 3059,22 0,2656835 28,803505 0,09% 18,7580632 0,00092206 18,4414814 0,00098317 19,6636138 56,8631583 0,00094771

45462049L 3059,22 0,2656835 28,803505 0,09% 18,7580632 0,00092206 18,4414814 0,00098317 19,6636138 56,8631583 0,00094771

39311204H 11217,18 1,014043 109,93529 0,34% 68,7798103 0,00351927 70,3862119 0,0037525 75,0507648 214,216787 0,00357024

39311204H 12576,83 1,12201 121,6403 0,39% 77,1167069 0,00389398 77,8803597 0,00415203 83,0415561 238,038623 0,00396727

39384061B 39330,745 1,6523185 179,132555 1,21% 241,162323 0,00573443 114,68985 0,00611445 122,290443 478,142615 0,00796895

39384324K 39330,745 1,6523185 179,132555 1,21% 241,162323 0,00573443 114,68985 0,00611445 122,290443 478,142615 0,00796895

B63287023 51222,07 2,144521 232,49363 1,57% 314,075753 0,00744264 148,854348 0,00793587 158,71905 621,649151 0,0103607

53326013F 35341,51 1,475549 159,96847 1,08% 216,701734 0,00512094 102,42002 0,00546031 109,20748 428,329234 0,00713874

10905899N 29962,52 1,2649075 137,132225 0,92% 183,719655 0,00438991 87,7990847 0,00468083 93,6176033 365,136343 0,00608554

10881703N 29962,52 1,2649075 137,132225 0,92% 183,719655 0,00438991 87,7990847 0,00468083 93,6176033 365,136343 0,00608554

77628558Q 36796,95 1,5422345 167,198035 1,13% 225,625981 0,00535238 107,048759 0,00570709 114,142969 446,817709 0,00744688

45462049L 36796,95 1,5422345 167,198035 1,13% 225,625981 0,00535238 107,048759 0,00570709 114,142969 446,817709 0,00744688

39307160E 57022,68 2,400678 260,26434 1,75% 349,643058 0,00833164 166,634581 0,00888378 177,677594 693,955232 0,01156579

A86602158 84466,26 3,562911 386,26533 2,59% 517,917457 0,01236521 247,306878 0,01318466 263,696111 1028,92045 0,01714848

46102286M 109414,68 12,4 1887,2 3,35% 670,892411 0,04303464 860,702186 0,0644171 1288,35612 2819,95072 0,04699865

39211400B 172202,33 6,53 896,3 5,28% 1055,88424 0,02266259 453,256877 0,03059403 611,887234 2121,02835 0,03535008

39253312V 38754,42 1,7925 60,725 1,19% 237,6285 0,00622093 124,420054 0,00207277 41,4558209 403,504375 0,006725

39297542H 38754,42 1,7925 60,725 1,19% 237,6285 0,00622093 124,420054 0,00207277 41,4558209 403,504375 0,006725

39314440B 38754,42 1,7925 60,725 1,19% 237,6285 0,00622093 124,420054 0,00207277 41,4558209 403,504375 0,006725

39339528Y 38754,42 1,7925 60,725 1,19% 237,6285 0,00622093 124,420054 0,00207277 41,4558209 403,504375 0,006725

39370479E 24944,48 3,08 145,366667 0,76% 152,950795 0,01068925 213,787317 0,0049619 99,2391025 465,977215 0,0077662

39370480T 24944,48 3,08 145,366667 0,76% 152,950795 0,01068925 213,787317 0,0049619 99,2391025 465,977215 0,0077662

39383623X 24944,48 3,08 145,366667 0,76% 152,950795 0,01068925 213,787317 0,0049619 99,2391025 465,977215 0,0077662

36495951B 273198,45 19,62 4182,8 8,38% 1675,157 0,0680919 1361,85298 0,14277439 2855,51927 5892,52924 0,09820772

36495951B 41893,11 4,4 796,5 1,28% 256,873845 0,01527035 305,410453 0,02718748 543,755642 1106,03994 0,01843379

3261802,83 288,14 29296,57 100,00% 20000,23 100,00% 20000,22 100,00% 20000,22 60000,67 100,00%
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                    En contra : -  
                                    Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 
 
 

13. Sobre la sol·licitud formulada pels regidors del Grup Municipal de 
Convergència i Unió per canvi de denominació (exp. 884/2015) 

 
Primer. Mitjançant instància presentada el dia 13 de gener de 2017, els regidors 
membres del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) van procedir a sol·licitar la 
modificació de la denominació d’aquest grup per passar a denominar-se grup 
municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT”. Consta inscrita com registre número 2017-
E-RC-177. 
 
Segon. Respecte a la sol·licitud presentada es va procedir a emetre una provisió 
d’alcaldia en data 23 de gener de 2017 atorgant un termini d’audiència als regidors 
sol·licitants per tal es manifestessin el que consideressin procedent respecte a la 
qualificació de l’escrit presentat per ells com una manifestació de voluntat per 
abandonar el seu grup actual i passar a tenir la condició de regidors no adscrits, 
procedint a considerar extingit el grup municipal de Convergència i Unió per 
abandonament d’aquest per part de la totalitat dels seus membres. Aquesta provisió va 
ser notificada als regidors sol·licitants sense que en el termini d’audiència habilitat 
consti la presentació de cap al·legació. 
 
Tercer. El dia 17 de febrer de 2017 per part de l’alcaldia es va adreçar un requeriment 
a cada un dels regidors del grup municipal de Convergència i Unió per tal que, a 
efectes de tractament de la qüestió plantejada a la propera sessió del Ple, els regidors 
interessats confirmessin la seva voluntat de romandre a l’actual grup municipal o de 
passar a tenir la condició de regidors no adscrits. 
 
Quart. El dia 22 de febrer de 2017 la portaveu del grup municipal va presentar una 
nova instancia a traves de la plataforma ETRAM amb la qual adjunta un document 
subscrit per tots els regidors del grup mitjançant la qual manifesten el seu desacord 
respecte al requeriment formulat per manifestar la seva voluntat de continuar al grup 
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municipal de Convergència i Unió tot i que respecte a aquesta qüestió manifesten 
expressament la seva voluntat de romandre a l’actual grup. Consta inscrita com 
registre E/000842-2017. 
 
Cinquè. Consta a l’expedient administratiu l’informe subscrit pel secretari municipal en 
data 23 de febrer de 2017 respecte a la sol·licitud formulada (identificat com informe 
número 3/2017). 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Denegar la sol·licitud de canvi de denominació sol·licitat mitjançant instància 
presentada el 13 de gener de 2017 (registre número 2017-E-RC-177) i considerar a 
tots els efectes la continuïtat dels quatre regidors que la subscriuen com a membres 
del grup municipal de Convergència i Unió en base a l’informe número 3/2017 subscrit 
pel secretari municipal, que s’unneix com a annex a aquest acte a efectes de 
motivació. 
 
Segon. Notificar el present acord als regidors del grup municipal de Convergència i 
Unió. 
 
Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.  

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.   

 
 

Annex 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 

 
Resultat de la votació:  A favor : 7 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC ) 
                                        En contra :  4 ( 4 CIU )  
                                        Abstencions : 2 ( 2 ERC ) 

 
 
 

14. Modificació del reglament orgànic municipal per incorporació de 
l’obligació dels regidors per relacionar-se electrònicament amb 
l’administració – aprovació inicial (exp. 303/2017)  (*)) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
_X_ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
 

 
CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
15. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les 

vibracions (exp. 291/2016) 
 
Per acord del Ple de la Corporació, de 10 de març de 2016, es va iniciar expedient 
administratiu per procedir a la tramitació de l’Ordenança municipal reguladora  de 
sorolls i vibracions i es va nomenar la Comissió d’estudi encarregada de redactar el 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 193 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

text del projecte d’Ordenança. Per acord del Ple, de 15 de setembre de 2016, s’acorda 
ampliar el termini atorgat a la comissió d’estudi creada per la elaboració de l’ordenança 
reguladora de sorolls i vibracions pel lliurament del projecte d’ordenança fins el 9 de 
marc de 2017. 
 
El projecte d’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Fruitós de Bages 
que ha esdevingut aprovat  per la Comissió d’estudi en la sessió que ha tingut lloc el 
dia 30 de gener de 2017. 
 
L’Ajuntament ostenta competència en matèria d’intervenció ambiental conforme 
estableixen la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica 
i Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local (LBRL), modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
(LRSAL). Dins de les competències bàsiques municipals, hi figura a l’article 25.2.b) la 
protecció contra la contaminació acústica en les zones urbanes. El projecte 
d’Ordenança regula les mesures i els instruments municipals necessaris per prevenir i 
corregir la contaminació acústica. 
 
La documentació existent a l’expedient compleix el que determinen els articles 60 a 66 
del Decret 179/1995, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals, en relació al procediment d’aprovació de les disposicions de 
caràcter general. 
 
El projecte d’Ordenança s’adequa a l’ordenament jurídic vigent segons l’ informe-
proposta del vicesecretari  que consta a l’expedient. 
 
Vista la necessitat d’aprovar d’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant 
Fruitós de Bages l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per les raons que es 
determinen en  el preàmbul d’aquesta. 
 
Ates que la competència per a la aprovació d’ordenances correspon al Ple municipal, 
d’acord amb allò establert als articles 22.2. d) i 49 la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 52.2.d) 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. 
 
Atès que per l’aprovació d’aquesta Ordenança és necessari l’acord de la majoria 
simple per aplicació del art 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LBRL). 
 
Per tot això, es proposa a la Comissió informativa de Promoció del Territori, dictamini 
favorablement aquesta proposta per elevar al Ple de la Corporació, els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment, l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant 
Fruitós de Bages,  que consta annexa a l’expedient. 
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Segon.- Sotmetre l’expedient i l’acord d’aprovació a informació pública durant un 
termini de  30 dies hàbils mitjançant la publicació del anunci corresponent al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
un diari de divulgació diària ( Punt Avui) al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament als efectes d’audiència i presentació, si 
s’escau, d’al·legacions, reclamacions i proposar suggeriments que considerin 
oportunes.  
 
Tercer.- Establir que si durant el termini d’informació publica de l’ expedient no es 
formulen reclamacions, al·legacions o suggeriments, l’Ordenança s’entendrà aprovada 
definitivament. 
 
En aquest cas es procedirà a la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva juntament 
amb el text íntegre de l’ Ordenança  en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i es trametrà anunci al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que faci referència al BOP en el qual s’hagi publicat el text. 
Tanmateix es procedirà a donar compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a 
l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
Quart.- L’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Sant Fruitós de Bages no 
entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el terminis establerts als articles 70.2 i 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i regira mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Cinquè.- Declarar que: 
 

- L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions de 
caràcter general, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament . 

- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest acord aprova un disposició 
administrativa general, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret.  
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ORDENANÇA  REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE SANT 
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Preàmbul  
 
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que 
incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en 
la salut i en el comportament, tant individuals com socials. 
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que 
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.   
En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat 
a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres.  
Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders 
públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant la 
contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega 
pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 
d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. 
A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de totes 
les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les 
polítiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats, a la 
reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les 
corresponents polítiques públiques.  
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se 
n’adapten els annexos.  
Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de 
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa als 
articles 25  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 66 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris 
perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les 
ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un 
procés d’una creixent conscienciació ambiental.  
El Municipi de Sant Fruitós de Bages disposa de mapa de capacitat acústica aprovat 
segons la Llei 16/2002, i adequat al Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.  
 
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Article 1. Objecte 
L’Ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris 
per prevenir i corregir la contaminació acústica. 
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Article 2. Àmbit d’aplicació 
Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de 
construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o 
privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, 
per vibracions o per soroll i vibracions. 
 
Article 3. Definicions i índexs acústics 
Els conceptes, valors i índex que hi contenen es defineixen d’acord amb el que 
s’estableix a la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a 
l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els 
annexos.  
 
A l’efecte d’aquesta ordenança, s’entén per: 
1. Definicions 

a. Activitat: Qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis, recreativa o 
espectacle que sigui de titularitat pública o privada, i les derivades de les 
relacions de veïnat. 

b. Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària, activitat o 
comportament que generi soroll i/o vibracions. 

c. Immissió a l’ambient exterior: La contaminació produïda pel soroll i les 
vibracions que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi 
exterior del centre receptor. 

d. Immissió a l’ambient interior: La contaminació produïda pel soroll i les 
vibracions que provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix 
edifici o en edificis contigus al receptor. 

e. Índex de soroll: Magnitud física que descriu el soroll ambiental 
f. Mapa de capacitat acústica: Instrument que assigna els nivells d’immissió 

fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat. 
g. Nova construcció: Edificació que, a l’entrada en vigor del Decret 176/2009, de 

10 de novembre, no disposa de la llicència municipal preceptiva. 
h. Període d’avaluació: Període temporal al qual s’ha de referir l’avaluació 

acústica, d’acord amb els annexos de l’Ordenança i la normativa de rang 
superior. 

i. Soroll ambiental: El so exterior no desitjat o nociu generat per les activitats 
humanes, inclòs el soroll emès pels mitjans de transport, pel trànsit rodat, 
ferroviari, marítim i aeri, i pels emplaçaments de les activitats. 

j. Valor límit d’immissió: Nivell d’immissió màxim permès dins un període 
determinat. 

k. Zona de sensibilitat acústica: Part del territori que presenta una mateixa 
percepció acústica. La delimitació d’aquestes zones la fixa l’Ajuntament 
mitjançant el Mapa de capacitat acústica. 

2. Índexs acústics 
a. LAeq,T: Nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, mesurat 

durant el període T. 
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b. LAFmax: Nivell màxim de pressió acústica ponderat A i integrat temporalment en 
fast. 

c. LAr: Nivell d’avaluació de la pressió acústica avaluat per a un període de temps 
especificat, que s’obté mitjançant mètodes de càlcul o de mesurament i, si 
escau, les correccions que especifiquen els annexos. 

d. Law: Nivell d’avaluació de les vibracions que s’obté mitjançant mètodes de 
càlcul o de mesurament. 

e. Ld: Índex de soroll diürn, indicador de soroll associat a la molèstia diürna. 
f. Lden: Índex de soroll dia-vespre-nit, indicador de soroll associat a la molèstia 

global. 
g. Le: Índex de soroll del vespre, indicador de soroll associat a la molèstia del 

vespre. 
h. Ln: Índex de soroll nocturn, indicador de soroll associat a la molèstia nocturna. 
i. Kf: Correcció per raó de components de baixes freqüències. 
j. Kt: Correcció per raó de components tonals. 
k. Ki: Correcció per raó de components impulsius. 
l. L’nT,w: Nivell global de pressió de soroll d’impacte estandarditzat. 
m. DnT,A: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes 

interiors. 
n. D2m,nT,ATr: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes i en 

cobertes, per a soroll. 
 
Article 4. Drets i deures 
1. D’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la 
informació en matèria de medi ambient, l’ajuntament ha de posar a disposició de la 
població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible,  la informació relativa a 
la contaminació acústica. 
2. Tots els ciutadans tenen el deure d’observar les normes de conducta que, en relació 
amb la contaminació acústica, determina la present ordenança. 
 
Capítol II. Gestió ambiental del soroll 
 
Article 5. Zonificació acústica i mapa de capacitat acústica 
El Mapa de capacitat acústica, elaborat per l’ajuntament, duu a terme la zonificació 
acústica de les zones urbanes, els nuclis de població i, si s’escau, les zones del medi 
natural, d’acord amb l’establert a l’annex 1 de la present Ordenança. 
 
Article 6. Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA)  
1. Prèvia elaboració d’un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells 
d’immissió en l’ambient exterior mitjançant mesuraments, d’acord amb la legislació 
vigent, i la descripció dels valors objecte de protecció, l’ajuntament pot declarar zones 
d’especial protecció de la qualitat acústica els parcs, zones enjardinades, interiors 
d’illes, espais per a vianants o altres àrees de sòl urbà o urbanitzable similars que 
reuneixin els requisits establerts per la legislació vigent i en els quals, per les seves 
singulars característiques, es consideri convenient de conservar la seva especial 
qualitat acústica. 
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2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les 
prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb 
els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen els 
valors límit d’immissió establerts per a aquestes zones.  
3 L’ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb 
altres administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del Pla. 
4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb el que disposen els 
apartats 1 i 2, quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o 
urbanístic o per altres causes, per tal de mantenir la compatibilitat dels usos i la 
qualitat acústica i els valors objecte de singular protecció. 
 
Article 7.  Zones acústiques de règim especial (ZARE) 
1. L’ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en les 
quals es comprovi que se superen els valors límit d’immissió en els termes establerts 
per la legislació vigent, mitjançant un estudi tècnic elaborat a iniciativa de l’ajuntament 
o a petició d’un mínim del 50% dels veïns de la zona.  
2. La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les 
prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb 
els possibles usos i activitats admesos i per assegurar que no se sobrepassen, a 
l’interior dels habitatges, els valors límit d’immissió establerts.  
 3. L’Ajuntament pot promoure els convenis i acords de col·laboració necessaris amb 
altres administracions i particulars per a l’adequat desenvolupament i execució del Pla. 
4. El Pla específic de mesures s’ha de revisar, d’acord amb el que disposa l’apartat 2, 
quan sigui necessari, per modificacions del planejament territorial o urbanístic o per 
altres causes, per tal de garantir el compliment dels seus objectius. 
 
Capítol III.  Intervenció administrativa sobre els emissors acústics  
 
Secció I. Normes generals 
 
Article 8. Valors límit  
Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de 
veïnat, o comportament sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit 
d’immissió acústica establerts en els annexos d’aquesta ordenança. 
 
Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica 
1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió 
provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona 
acústica, d’acord amb els annexos 1 i 2. 
2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’ajuntament, per raons 
degudament justificades, que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la 
suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part 
d’una zona o àrea acústica.  
3. L’ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la 
incidència acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no 
permeten el compliment dels objectius esmentats. L’ajuntament ha de sotmetre la 
suspensió a les condicions que s’estimin pertinents.  
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4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l’estudi 
acústic al qual fa referència l’apartat 2, un programa de vigilància acústica que 
estableixi els mitjans per donar compliment a les condicions establertes a la suspensió. 
5. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, l’ens competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de les obres de l’Administració general de 
l’Estat, el Ministeri de Foment. 
 
Secció II. Activitats  
 
Article 10. Classificació  
1. Des d’un punt de vista acústic, les activitats, d’acord amb el que estableix l’Annex 11 
i en qualsevol cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte, es classifiquen 
en algun dels grups següents: 

Grup I: nivell d’immissió entre 95 i 100 dB(A)  
Grup II: nivell d’immissió entre 90 i 94 dB(A)  
Grup III: nivell d’immissió entre 85 i 89 dB(A)  
Grup IV: nivell d’immissió inferior o igual a 84 dB(A)  
 

2. Qualsevol activitat no compresa explícitament en l’Annex 11 s’ha de classificar per 
analogia amb les que se citen. Si l’activitat disposa de diferents espais o plantes, s’ha 
de tenir en compte l’espai de màxima immissió a fi de classificar l’activitat en un dels 4 
grups. Si això no fos possible, el tècnic municipal ha de decidir la classificació en 
funció de la documentació aportada per l’activitat.  
3. Si el nivell d’immissió d’una activitat se situa per sota del límit inferior establert pel 
grup que li correspongui, aquesta, prèvia justificació tècnica suficient, es pot classificar 
en el grup que inclogui el nivell d’immissió justificat. 
4. S’entén per nivell d’immissió el nivell sonor màxim, LAeq,60s que es genera dins de 
l’activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de 
pública concurrència s’ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el 
major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment.  
 
Article 11. Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals 
Les activitats classificades en els grups I , II , III i IV de l’annex 11 de la present 
ordenança  han d’incloure en el projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud 
d’autorització ambiental, de llicència ambiental, o en la documentació que ha 
d’acompanyar la comunicació prèvia d’un estudi d’impacte acústic amb el contingut 
mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny. S’exceptuen les 
activitats de l’annex IV, les quals no serà necessària la presentació d’un estudi 
d’impacte acústic sempre i quan es presenti la pertinent justificació acústica. 
Complementàriament, les anteriors activitats incloses al grup I i II hauran d’aportar un 
certificat i informe acústic amb mesuraments reals, conforme l’aïllament projectat 
acompleix amb els valors indicats al annex 8 de la present ordenança i no es superen 
els corresponents valors límits d’immissió interior i exterior de l’annex 3 i 4 de 
l’ordenança. El certificat i informe acústic haurà de ser realitzat per part d’una entitat de 
control de prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA) acreditada per la 
Generalitat de Catalunya. 
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Les activitats incloses al grup III i IV situades en contigüitat amb l’ús residencial, 
hospitalari, educatiu o cultural, que per la situació de la seva maquinària o l’ús de 
l’activitat puguin tenir una afectació important sobre els veïns més propers, hauran 
d’aportar també un certificat i informe acústic amb mesuraments reals. 
 
Article 12.  Altres activitats 
L’ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions 
sotmeses a llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin 
d’autorització, llicència o comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o 
vibracions hagin de presentar també un estudi d’impacte acústic amb el contingut 
mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny; així com de certificat 
i informe acústic amb mesuraments reals. 
 
Article 13. Requeriments tècnics per a les activitats 
1. Les activitats incloses als grups I, II, III i les activitats de restauració del grup IV, que 
estiguin ubicades en edificis i en contigüitat amb ús residencial han de complir els 
valors mínims d’aïllament acústic al soroll aeri establerts a l’Annex 8 i, en tot cas, han 
de disposar de l’aïllament necessari per garantir als habitatges més afectats el 
compliment dels valors límits d’immissió establerts als annexos 3 i 4 de la present 
ordenança.  
Les activitats recreatives de pública concurrència i totes les que puguin transmetre 
soroll d’impacte via estructural en contigüitat amb ús residencial, dels grups I, II, III i IV, 
han de complir els valors mínims d’aïllament acústic al soroll d’impacte establerts a 
l’Annex 8. 
L’aïllament respecte a locals amb usos no residencials ha de ser el necessari per 
garantir  el compliment dels valors límit d’immissió establerts als annexos 3 i 4 de la 
present ordenança. 
2. Els tancaments com ara portes d’accés, persianes metàl·liques o altres, han d’estar  
en bon estat de manteniment i han de disposar de les mesures correctores adequades 
per evitar la transmissió de soroll i/o vibracions. 
3. A més del que disposen els apartats anteriors, les activitats han de complir amb els 
requeriments tècnics següents, els quals també han d’estar especificats a l’estudi 
d’impacte acústic: 

a. Grup I:  
- L’activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no 

superar els valors límit establerts. 
A més, les activitats de pública concurrència han de :  

- L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha 
de disposar dels elements de ventilació adequats.  

- Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició 
tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment 
l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic. 

- Quan es disposi d’equip de so, limitador-enregistrador, d’acord amb 
l’establert a l’Annex 10  per tal d’assegurar que no se superin els valors 
límit establerts,  ni els 100 dB(A) de nivell d’immissió màxim. 

- Els titulars de les activitats són responsables de vetllar perquè els 
usuaris no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves 
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recomanacions no siguin ateses, han d’avisar la Policia local als efectes 
corresponents. 

En tots aquells casos en què s’hagi comprovat l’existència reiterada de molèsties al 
veïnat, l’ajuntament pot imposar al titular de l’activitat l’obligació de disposar, com a 
mínim, d’una persona encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment. 
b. Grup II:  
- L’activitat ha de disposar de les mesures esmorteïdores pertinents per tal de no 

superar els valors límit establerts. 
A més, les activitats de pública concurrència han de :  

- L’activitat s’ha de portar a terme amb les portes i finestres tancades i ha 
de disposar dels elements de ventilació adequats.  

- Doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició 
tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment 
l’aïllament en façana en els moments d’entrada i sortida del públic.  

- Quan es disposi d’equip de so, limitador-enregistrador, d’acord amb 
l’establert a l’Annex 10,  per tal d’assegurar que no se superin els valors 
límit establerts,  ni els 94 dB(A) de nivell d’immissió màxim  

c. Grup III: 
- L’activitat ha de disposar dels elements de ventilació adequats i amb les 

mesures esmorteïdores pertinents per tal de no superar els valors límit 
establerts. 

- Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor 
generat a l’interior de l’activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del 
carrer.  

- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so 
dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 80 dB(A) mesurats a un 
metre de distància de la font. 

d. Grup IV:  
- Quan l’activitat es dugui a terme amb portes o finestres obertes, el nivell sonor 

generat a l’interior de l’activitat no ha de superar el nivell de soroll ambiental del 
carrer.  

- La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so 
dels bars, bars – restaurant o restaurants serà de 75 dB(A) mesurats a un 
metre de distància de la font.  

e. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un 
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els 
nivells d’immissió  a l’interior del local. 
f. En qualsevol activitat, la instal·lació d’un limitador-enregistrador no ha de substituir 
en cap cas l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment.  
4. Els controls inicials i/o els controls periòdics, han de certificar el compliment de les 
mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels requeriments 
establerts i garantir el compliment dels valors límit d’immissió tant en ambient exterior 
com interior que siguin d’aplicació. 
5. Per raons d’insonorització o condicionament acústic es pot permetre disminuir 10 
cm l’alçaria entre forjats, sempre que l’alçària inicial estigui d’acord amb la normativa 
d’aplicació.  
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Article 14. Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies 
1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de 
productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 8 a les 21 
h, excepte en els polígons industrials i sempre que no s’afecti habitatges. S’exceptua 
també de l’indicat anteriorment el servei municipal de recollida de residus. 
2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de 
condicionar per evitar la transmissió de soroll. 
3. L’ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de 
materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat 
d’adaptar-se als horaris establerts en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el 
compliment dels valors límit d’immissió acústica. 
4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal 
que realitza aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor 
possible. 
 
Secció III. Activitats a l’aire lliure 
 
Article 15. Disposició de caràcter general 
1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls 
acústics i totes les altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica 
significativa han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar 
les condicions a complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública 
segons la zona on tinguin lloc i sempre garantint els valors límit d’immissió exterior de 
l’annex 3 de l’ordenança, llevat de les activitats que no sigui necessària una 
autorització municipal expressa i que es trobin emparades per la legislació vigent. 
2. A les terrasses d’ús públic, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic 
extern o de megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar 
d’autorització expressa.  
3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitador-
enregistrador, d’acord amb l’establert a l’Annex 10 per tal d’assegurar que no se 
superin els valors límit establerts. 
 
Article 16. Activitats festives i altres actes a la via pública 
 1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres 
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire 
lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius 
excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter 
semblant, han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar 
les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via 
pública segons la zona on tinguin lloc. 
2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electroamplificats de so han 
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets 
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.  
3. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un 
limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els 
nivells d’immissió. 
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4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats 
anteriors,  i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, 
l’ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat.  
5. Atenen a la singularitat, dins del municipi, quedarà en suspens temporalment el 
compliment dels objectius de qualitat acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa 
de capacitat acústica i en la legislació sobre protecció de la contaminació acústica, en 
relació a les següents activitats festives culturals i tradicionals de caire tradicionals 
amb arrelament al municipi: festes majors, revetlla de Sant Joan, carnaval, cavalcada 
de reis, etc. 
 
Article 17. Instal·lacions amb sistemes de megafonia 
1. L’horari de funcionament dels sistemes de megafonia i els equips de música 
amplificada de les instal·lacions a l’aire lliure, tant públiques com a privades, comprèn 
entre les 8 a les 23 hores els dies laborables de dilluns a divendres i entre les 9 a les 
23 hores els dissabtes, diumenges i festius. 
2. Aquests sistemes han de ser direccionals, i han d’estar orientats cap a les 
instal·lacions. S’han d’utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com 
en la freqüència.  
3. En tot cas, no es poden superar els valors límit d’immissió establerts.  
 
Article 18. Espectacles pirotècnics 
Els espectacles pirotècnics i l’ús de petards s’han de dur a terme, com a mínim, a 200 
metres de distància dels edificis hospitalaris o espais que l’ajuntament consideri que 
cal preservar.  
 
Secció IV. Relacions de veïnat i comportament ciutadà 
 
Article 19. Comportament ciutadà 
1.Tothom té la obligació de respectar el descans dels veïns o veïnes i d’evitar la 
producció de sorolls que alterin la convivència normal, independentment de l’hora del 
dia. El soroll produït per l’activitat pròpia i habitual  familiar no pot ser causa de 
molèsties al veïnat. Un soroll esporàdic o involuntari no és motiu de denuncia o sanció, 
sinó aquella activitat o actitud reiterada que possibilita o fa molt difícil les relacions de 
veïnat. 
 
2. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara 
amb tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, 
funcionament d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 
22 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics 
sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi 
de mobles, maquinària i/o aparells de jardineria, o qualsevol altra activitat que pugui 
pertorbar el descans aliè.  
3. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat 
pel causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so...) i no 
sigui possible el seu mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar l’inspector municipal 
o agent de la Policia local amb criteris d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum 
alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius.  
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4. En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en funcionament equips 
de so o similars que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a 
excepció de les activitats a l’aire lliure regulades als articles 15 i 16 de la present 
ordenança. 
5. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública 
concurrència i a l’interior dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits 
de la pacífica convivència en el respecte als drets de les altres persones.  
 
Article 20. Animals de companyia 
1. Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics en són responsables i  han 
d’evitar que aquests pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre 
tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a terrasses o patis 
interiors, en especial des de les 22  hores fins a les 8 hores. 
2. Resta prohibit deixar sol dins de l’habitatge durant més de dotze hores qualsevol 
animal domèstic susceptible de causar molèsties als veïns, tany si es troba a l’interior 
de l’habitatge com en terrasses o patis interiors. 
3. Els propietaris dels animals seran directament responsables de l’ incompliment del 
que s’ indica als apartats anteriors. 
 
Secció V. Vehicles de motor i ciclomotors 
 
Article 21. Vehicles de motor i ciclomotors 
1. Els propietaris i els usuaris de tota classe de vehicles de motor i ciclomotors han de 
mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de produir 
molèsties per sorolls a fi que l’emissió acústica del vehicle amb el motor en marxa no 
excedeixi els valors límit d’emissió establerts per la annex 6, i, especialment, no 
poden:   
a. Fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal, excepte en cas de 

perill immediat d’accident i sempre que l’avís no pugui fer-se per cap altre mitjà.  
b. Forçar les marxes dels vehicles produint sorolls molestos, com ara fer 

acceleracions innecessàries o forçar el motor en circular en pendents. 
c. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l’acció del silenciador, així com 

circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint 
un soroll innecessari.  

d. Donar voltes innecessàriament a les illes d’habitatges, fer acceleracions, viratges i 
derrapades, així com qualsevol soroll produït per l’ús inadequat, tant si es fa en 
espai públic com privat, molestant al veïnat. 

e. Fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb les 
finestres obertes, audible a l’exterior del vehicle.  

f. Romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa a la via pública o a d’altres 
espais públics, durant més de dos minuts, llevat de situacions de congestió del 
trànsit. 

g. Estacionar vehicles, com ara camions frigorífics, en els quals resten en 
funcionament equips de refrigeració o similars, en zones urbanitzades d’ús 
residencial, durant el període nocturn. 

2. L’ajuntament pot dur a terme controls dels nivells d’emissió sonora dels vehicles de 
motor i ciclomotors, complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques de 
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Vehicles.  
En aquests controls s’ha de comprovar, entre d’altres aspectes, que els tubs 
d’escapament instal·lats siguin els homologats, i estiguin en bones condicions d’ús. En 
cas contrari, el titular del vehicle ha de substituir-lo per un dispositiu homologat. El 
vehicle no pot  circular pel municipi mentre no s’hagi fet la substitució.   
Article 22.  Vehicles destinats a serveis d’urgències  
1. Els conductors dels vehicles destinats a serveis d'urgències només han d’utilitzar els 
dispositius de senyalització acústica d'emergència en els serveis d’urgència extrema i 
quan la senyalització lluminosa resulti insuficient. En són responsables en cas contrari. 
 
Secció VI. Sistemes d’avís acústic 
 
Article 23. Condicions de funcionament 
1. Qualsevol sistema d’alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d’avís 
acústic que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de 
vehicles, s’ha  de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin 
per causes injustificades.  
2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període 
nocturn elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.  
3. La regulació dels sistemes d’avis acústic s’ha d’ajustar al que preveu l’annex 9. 
4. El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes establerts amb els 
responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent. 
 
Article 24. Funcionament anormal 
Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeixi molèsties al veïnat i 
no sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l’Administració municipal pot 
desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació són a càrrec 
del titular de la instal·lació. 
 
Secció VII. Construccions 
 
Article 25. Aïllament acústic a les façanes 
Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antiga edificació i 
obres de gran rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o 
culturals, el projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament acústic de 
la façana asseguri el compliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació. 
 
Article 26. Treballs a la construcció  
1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que 
els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària 
auxiliar utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, 
fins i tot, si fos necessari, mitjançant la instal·lació de silenciadors acústics, el 
tancament de la font sonora o la seva ubicació a l’interior de l’estructura en construcció 
un cop que l’estat de l’obra ho permeti. 
2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, 
de dilluns a divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes mentre que els diumenges 
i festius no es poden realitzar treballs. 
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3. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies 
laborables, de dilluns a divendres,  i entre les 9 i les 20 h els dissabtes mentre que els 
diumenges i festius no es poden realitzar treballs. 
4. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf 
anterior les obres que s’hagin d’executar, amb caràcter d’urgència, per al restabliment 
de serveis essencials, com ara el subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i 
els serveis relacionats amb les noves tecnologies de la informació, així com les obres 
destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, 
i les que, per les característiques que els són pròpies, no poden executar-se durant el 
dia. 
5. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció 
han de ser tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir 
la contaminació acústica generada. Especialment: 

a. Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública han de tenir un nivell de 
potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre no ha de 
presentar components tonals. En el cas que l’obra tingui una durada superior a 
un mes, s’han de substituir per una escomesa elèctrica, excepte en les obres 
d’urbanització. 

b. Els motors de combustió han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de 
combustió i sistemes esmorteïdors de soroll i vibracions.  

c. Els motors de les màquines s’han d’aturar quan aquestes no s’utilitzin.  
d. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa situada a menys de 50 

metres d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres han de funcionar amb 
el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel fabricant, 
bé amb posterioritat, per amortir els sorolls.  

e. Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme 
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.  

 
Article 27. Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació 
1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar 
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent, i no han de superar el valors límit 
establerts als annexos de la present ordenança. 
2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic 
significatiu al seu entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que 
assegurin el compliment dels valors límit establerts.  
3. Els instal·ladors i els propietaris són els  responsables de la col·locació correcta de 
les instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la 
ubicació, com al funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.  
4. Per a la implantació de noves activitats i als efectes de minimitzar les molèsties per 
sorolls i vibracions als veïns, caldrà emplaçar les unitats exteriors condensadores dels 
aparells de climatització o aire condicionat preferentment a la coberta dels edificis.  
I en el cas que no sigui possible tècnica i econòmicament, s’acceptarà integrar les 
unitats exteriors dels citats aparells a les obertures de façana, de tal manera que no 
sobresurtin del seu pla vertical, que s’adapti el seu disseny material i color mitjançant 
reixes i similars a la mateixa façana, i a una alçada mínima de 2,20 m sobre el pla de 
la vorera per evitar molèsties a tercers per causa de fluxos d’aire i sorolls. A excepció, 
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dels locals situats en edificis catalogats que hauran d’aportar solucions alternatives 
que hauran de ser autoritzades per part de l’ajuntament. 
 
Article 28. Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o 
complementàries de l’edificació 
La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, 
com ara ascensors, portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars , han 
d’assegurar-ne el manteniment i bon funcionament, per tal que aquestes no superin els 
valors límit d’immissió de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 7. 
Capítol IV. Inspecció, control i règim sancionador 
 
Secció I. Inspecció i control 
 
Article 29. Denúncies 
1. Les denúncies donen lloc a les actuacions d’inspecció i control corresponents per tal 
de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient 
sancionador corresponent. 
2. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els 
òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent. 
 
Article 30. Inspecció 
1. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a aquest 
efecte, pels agents de la Policia local o per personal d’entitats supramunicipals, en 
funcions d’assistència tècnica al municipi que gaudiran del caràcter d’agents de 
l’autoritat, i, en conseqüència, poden accedir, d’acord amb la legislació vigent, a les 
instal·lacions o dependències, de titularitat pública o privada, i amb la col·laboració, si 
escau, del personal d’una entitat de control de prevenció de la contaminació acústica 
(EC-PCA) acreditada per la Generalitat de Catalunya. 
2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés  
dins de l’activitat per tal de dur a terme la visita d’inspecció, a posar en funcionament 
les fonts emissores en la manera que se’ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments 
acústics i les comprovacions necessàries.  
3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels 
nivells d’emissió sonora del vehicle als agents de la Policia. 
4. Sens perjudici de les potestats administratives d’inspecció i sanció, es podrà 
imposar com a condició essencial, en els termes previstos en la corresponent 
autorització, llicència o altra figura d’intervenció que sigui aplicable, un sistema 
d’autocontrol de qualsevol de les emissions acústiques generades sobre l’entorn de 
l’activitat, per aquesta o pels seus usuaris. El citat sistema d’autocontrol serà a càrrec 
del titular de l’activitat, qui tindrà l’obligació d’informar en relació d’aquest i dels 
resultats de la seva aplicació a l’administració competent. 
 
Article 31. Funció dels inspectors 
El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d’altres, les funcions 
següents: 
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a. Accedir, prèvia identificació i amb les autoritzacions que siguin pertinents, en el 
seu cas, a les instal·lacions, maquinàries, activitats o àmbits generadors o 
receptors de fonts de contaminació acústica. 

b. Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les 
activitats i instal·lacions objecte de la inspecció. 

c. Procedir al mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar el 
compliment de les disposicions vigents i les condicions de l’autorització que 
tingui la instal·lació, maquinària, activitat o comportament. 

d. Aixecar acta de les actuacions realitzades en l’exercici d’aquestes funcions. 
e. Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que estiguin previstes en 

aquesta ordenança o la legislació sectorial que sigui d’aplicació. 
 
Article 32. Acta de la inspecció 
1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha aixecar una 
acta, com ara els models de l’annex 13, una còpia de la qual s’ha de lliurar al titular o 
persona responsable de l’activitat, indústria, vehicle o domicili on s’ha dut a terme el 
mesurament. L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent expedient 
sancionador.  
2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat 
de la inspecció, en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable, segons 
el que preveu l’annex 6 de la present ordenança. 
 
Secció II. Règim sancionador 
 
Article 33. Classificació d’infraccions 
1. Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen  a les 
disposicions d’aquesta Ordenança. 
2. Les infraccions de la normativa reguladora de la contaminació acústica es 
classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la tipificació establerta per 
l’article 34. 
 
Article 34. Tipificació 
1. Són infraccions lleus: 

a. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió que estableixen 
els annexos 3 i 4. 

b. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’emissió establerts per 
l’annex 6. 

c. Superar en un màxim de 5 unitats els valors límit d’immissió que estableix 
l’annex 7. 

d. No comunicar a l’Administració competent de les dades requerides per aquesta 
dins dels terminis establerts. 

e. La instal·lació i comercialització d’emissors acústics sense adjuntar-hi 
informació sobre els seus índexs d’emissió, quan aquesta informació sigui 
exigible conforme a la normativa aplicable. 

f. Molestar i dur a terme activitats amb sorolls innecessaris que, per raons de 
relacions de veïnatge, pertorbin la qualitat de vida dels veïns i les veïnes a les 
vies públiques i altres espais de concurrència pública, i als espais privats, 
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recollides als articles 19 i 20, i per a les quals no es pugui establir el nivell 
d’immissió. 

g. Qualsevol altra infracció no tipificada expressament com a infracció greu o molt 
greu. 

2. Són infraccions greus: 
a. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit 

d’immissió que estableixen els annexos 3 i 4. 
b. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit 

d’emissió que estableix l’annex 6. 
c. Superar en més de 5 unitats i fins a un màxim de 10 unitats els valors límit 

d’immissió que estableix l’annex 7. 
d. Fer circular vehicles de motor amb silenciadors ineficaços, incomplets, 

inadequats o deteriorats. 
e. Incomplir les condicions imposades en l’autorització administrativa. 
f. Incomplir els requeriments municipals de correcció de les deficiències 

observades. 
g. Impedir o obstruir l’actuació inspectora quan no es donen les circumstàncies 

que estableix la lletra d de l’apartat 3.  
h. Subministrar informació o documentació falsa, inexacta o incompleta. 
i. Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos anys. 

3. Són infraccions molt greus: 
a. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableixen els 

annexos 3 i 4.  
b. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’emissió que estableix l’annex 6. 
c. Superar en més de 10 unitats els valors límit d’immissió que estableix l’annex 

7. 
d. Impedir o obstruir l’actuació inspectora de manera que retardi l’exercici de les 

seves funcions. 
e. Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi ordenat el precintament 

o la clausura.  
f. Incomplir les obligacions derivades de l’adopció de mesures provisionals 

establertes a l’article 36.1.a i 36.1.d.  
g. Incomplir les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les 

edificacions contra el soroll, quan es posi en perill greu la seguretat o la salut 
de les persones. 

h. Superar els valors límit d’immissió establerts a les zones d’especial protecció 
de la qualitat acústica (ZARE) i de les zones acústiques de règim especial 
(ZARE). 

i. Superar els valors límit d’immissió aplicables, quan s’hagi produït un dany o 
afectació greu per al medi ambient o s’hagi posat en perill la seguretat o salut 
de les persones. 

j. L’incompliment de les mesures d’autocontrol definides a l’article 30.4. 
k. Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter greu en el termini de dos 

anys. 
 
Article 35. Responsabilitat  
La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta Ordenança correspon: 
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a. Al titular de l’autorització administrativa, quan es tracti d’activitats considerades 
per aquesta Ordenança sotmeses a règim d’autorització. 

b. A la persona propietària del focus emissor o la persona causant del soroll en la 
resta de supòsits. 

 
Article 36. Mesures provisionals 
1. L’òrgan administratiu competent per a resoldre el procediment sancionador, en cas 
d’urgència i abans de l’inici del procediment, quan la producció de sorolls i vibracions 
superi els nivells establerts per a la tipificació com a falta greu o molt greu o davant 
l’incompliment reiterat dels requeriments dirigits a l’adopció de mesures correctores, 
pot adoptar les mesures provisionals següents: 

a. Mesures de correcció, seguretat i control dirigides a impedir la continuïtat de 
l’acció productora del dany. 

b. El precintament del focus emissor. 
c. La clausura temporal, total o parcial de l’establiment.  
d. La suspensió temporal de l’autorització que habilita per a l’exercici de l’activitat. 

2. Les mesures establertes per l’apartat 1 s’han de ratificar, modificar o aixecar en el 
corresponent acord d’inici del procediment administratiu sancionador, que s’ha 
d’efectuar en els quinze dies següents a l’adopció de l’acord. 
3. Les mesures establertes per l’apartat 1 poden ésser adoptades per l’òrgan 
competent per iniciar l’expedient en qualsevol moment, un cop iniciat el procediment 
sancionador, per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució final. 
 
Article 37. Sancions 
1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen d’acord amb els 
límits següents: 

a. Infraccions lleus, fins a 900 euros. 
b. Infraccions greus, des de 901 fins a 12.000 euros. 
c. Infraccions molt greus, des de 12.001 fins a 300.000 euros. 

2. La comissió d’infraccions greus pot implicar, a més de la sanció pecuniària que 
correspongui, la suspensió temporal de l’activitat durant un termini no superior a sis 
mesos i el precintament dels focus emissors. 
3. La comissió d’infraccions molt greus, excepte per a les lletres f), g), h) i i) de l’article 
34.3, pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió 
temporal de l’activitat durant un termini superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, la 
retirada temporal o definitiva de l’autorització i el precintament dels focus emissors. 
La comissió d’infraccions molt greus incloses en les lletres f), g), h) i i) de l’article 34.3,  
pot implicar, a més de la sanció pecuniària que correspongui, la suspensió temporal de 
l’activitat, total o parcial, d’entre 2 i 5 anys, i la retirada temporal de l’autorització entre 
1 any i 1 dia i 5 anys. 
4. La resolució que posa fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la 
imposició de la sanció pecuniària que correspongui, l’adopció de mesures correctores i 
la indemnització per danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’actuació 
infractora. 
 
Article 38. Gradació de les sancions 
1. Les sancions establertes per aquesta Ordenança es graduen tenint en compte els 
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criteris següents: 
a. L’afectació de la salut de les persones. 
b. La naturalesa dels perjudicis causats. 
c. L’alteració social causada per la infracció. 
d. La capacitat econòmica de l’infractor. 
e. El benefici derivat de l’activitat infractora. 
f. L’existència d’intencionalitat. 
g. La reincidència i la participació. 
h. L’efecte que la infracció produeix sobre la convivència de les persones, en els 

casos de relacions de veïnatge. 
2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es considera reincidència la comissió de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa en un període de dos anys, declarada per resolució 
ferma en via administrativa. 
 
Article 39. Procediment 
El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix 
per les normes de procediment administratiu vigents a Catalunya.  
 
Article 40. Multes coercitives 
En cas d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a 
l’empara del que estableix aquesta Ordenança, es poden imposar multes coercitives 
fins a la quantia màxima de 600 euros i amb un màxim de tres de consecutives. 
 
Article 41. Diagnòstic i mesures cautelars per als vehicles de motor i ciclomotors 
El resultat de la inspecció per als vehicles de motor i ciclomotors pot ser: 

a. Favorable, quan el resultat de la inspecció determini que el nivell de soroll és 
igual o inferior al permès. 

b. Desfavorable, quan el resultat de la inspecció determina la comissió d’una 
infracció lleu o greu. En aquest cas: 
1. Els agents municipals han de lliurar una còpia de l’acta d’inspecció i la còpia 
de la denúncia al conductor del vehicle i l’han de requerir perquè es torni a 
presentar amb el vehicle abans de 15 dies a l’ajuntament amb la finalitat de 
poder realitzar un nou mesurament del nivell de soroll, o bé presentar una 
certificació del nivell de soroll mesurat emesa per la inspecció tècnica de 
vehicles.  
2. Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat de nou el vehicle o bé el 
nou mesurament del nivell de soroll supera els límits establerts, s’ha d’iniciar el 
procediment sancionador i adoptar les mesures indicades pel supòsit de 
diagnòstic molt desfavorable.  

c. Molt desfavorable: Quan el resultat de la inspecció determini la comissió d’una 
infracció molt greu. En aquest cas: 
1. Els agents han d’intervenir el permís o llicència de circulació del vehicle i  
lliurar en la seva substitució un volant en el qual es reflecteixi la matrícula del 
vehicle, a l’únic efecte de dur-lo a un taller de reparació i abans de 15 dies 
presentar-se davant els serveis competents, per fer la comprovació de la 
reparació. En cap cas pot circular en horari nocturn. 
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Article 42. Òrgans competents 
La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes 
establertes en aquesta ordenança correspon a l’alcalde. 
 
Article 43. Prescripció 
1. En les infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar a 
partir del moment en què finalitzi l’última infracció, i en les infraccions permanents, a 
partir del moment en què s’elimini la situació il·lícita. 
2. Les infraccions prescriuen en els terminis següents: 

a. Infraccions molt greus, al cap de tres anys. 
b. Infraccions greus, al cap de dos anys. 
c. Infraccions lleus, al cap de 6 mesos. 

3. Les sancions prescriuen en els terminis següents: 
a. Les sancions imposades per faltes molt greus, al cap de tres anys.  
b. Les sancions imposades per faltes greus, al cap de dos anys. 
c. Les sancions imposades per faltes lleus, al cap d’un any. 

 
Disposició addicional 
En previsió dels avenços tecnològics o l’aprovació de noves normes, els procediments 
de mesurament i avaluació establerts en aquesta Ordenança, poden ser modificats a 
partir d’una proposta aprovada en el Ple municipal. 
 
Disposició derogatòria 
Queden derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que 
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança. 
 
Disposició final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada aprovada da definitivament pel Ple 
municipal i publicada integrament al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut 
el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’ abril, 
reguladora de les bases de règim local.  
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Annex 1. Qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat 

 
1.  Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones de sensibilitat 
acústica delimitades segons la capacitat acústica del territori i establertes en els 
mapes de capacitat acústica.                                                                                 
 
2.  Objectius de qualitat  
El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors 
límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica: 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 

 

Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espais d’interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural  

55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural   57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

   

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existents  

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3)  Àrees urbanitzades existents afectades per 
sòl d’ús industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes 
generals d’infraestructures de transport o altres 
equipaments públics  

- - - 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, 
respectivament. 
En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i 
per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa 
en 5 dB(A).  
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 

-  (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa 
Natura 2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen 
protecció acústica. 
També s’hi inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es 
mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges 
sonors o de l’entorn. 
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En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes 
existents. 
Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les 
restants àrees de la zona de sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de 
declaració com a zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 
 

- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, 
biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial 
protecció acústica.  
S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, 
una especial protecció contra la contaminació acústica, com les zones 
residencials de repòs o geriatria, centres de dia, les grans zones hospitalàries 
amb pacients ingressats, les zones docents, com campus universitaris, zones 
d’estudi i biblioteques, centres de recerca, museus a l’aire lliure, zones de 
museus i d’expressió cultural i altres assimilables.  

- (A3) Habitatges situats al medi rural  
Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar 
habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de 
població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat 
urbanística. 

- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial 
S’inclouen els interiors d’illa d’ús residencial exclusiu. 
Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i 
les àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que 
es consideraran zones de transició. 

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 

-  (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents  

- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari  
Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i 
d’oficines, espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics 
amb exclusió d’activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees 
d’estacionament d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i 
espais diferents dels esmentats en (C1).  

- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial  
Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per 
zones de sòl d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o 
d’activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és 
possible el compliment dels objectius fixats per a una zona (B1). 

 c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C) 

-  (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles  
Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs 
de reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables. 

- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial  
Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats 
per als usos relacionats amb les activitats industrials i portuàries amb llurs 
processos de producció, els parcs d’abassegament de materials, els 
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magatzems i les activitats de tipus logístic, estiguin o no vinculades a una 
explotació en concret, els espais auxiliars de l’activitat industrial com 
subestacions de transformació elèctrica, etc. 
En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en 
compte les singularitats de les activitats industrials per a l’establiment dels 
objectius de qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de 
transport o altres equipaments públics que els reclamin  
Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes 
generals de les infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, 
marítim i aeri. 
Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han 
de classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els 
correspondria si no existís aquesta afecció. 

 
3. Compliment  
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest 
annex per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període 
d’avaluació d’un any, el següent:   

a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 
b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest 

annex. 
 
4. Determinació dels nivells d’immissió 
La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 
. 
 
5. Avaluació 
1. El període d’avaluació és d’un any. 
2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat 
per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 
3. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, 
no s’ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.  
4. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i 
s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. 
 
6. Mapa de capacitat acústica de Sant Fruitós de Bages. 
S’annexa el mapa de capacitat acústica de Sant Fruitós de Bages. La memòria tècnica 
del citat mapa es troba disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages (apartat “Informació oficial”, secció “Normativa / Ordenances generals”). 
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Annex 2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior. 

 
1.  Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o 
culturals, originats per tots els emissors acústics que hi incideixen.  
 
2.  Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior 
1. Als espais interiors, s’apliquen els valors límit d’immissió Ld , Le i Ln resultants del 
conjunt d’emissors acústics que hi incideixen.  

Ús de l’edifici Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Habitatge o ús 
residencial 

Habitacions 
d’estar 

45 45 35 

Dormitoris 40 40 30 

Ús hospitalari 
Zones d’estada 45 45 35 

Dormitoris 40 40 30 

Ús educatiu o 
cultural 

Aules 40 40 40 

Sales de lectura, 
audició i exposició 

35 35 35 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en el període de dia, vespre i nit, 
respectivament. 
 
 
3. Compliment  
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest 
annex per a cada un dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període 
d’avaluació d’un any, el següent: 

a. La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. 
b. El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en 

aquest annex.  
 
4.  Determinació dels nivells d’immissió 
La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 
. 
5. Avaluació 
1. El període d’avaluació és d’un any. 
2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat 
per a l’emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 
3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i 
s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. 
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Annex 3. Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les 
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat 

 
1.  Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que 
incideixen al medi exterior dels receptors. 
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el 
funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o 
acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres orígens 
assimilables. 
 
2.  Valors límit d’immissió  

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 

 
Valors límit d’immissió en dB(A) 
 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural 

50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural  52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial  55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

   

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport existents 

60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)   60 60 50 

(B3)   Àrees urbanitzades existents afectades per 
sòl d’ús industrial 

60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial  65 65 55 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, 
respectivament. 
Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als 
usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).  
3. Compliment dels valors límit d’immissió 
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la 
taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen 
el següent:  
a) Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de 
manera contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre i nit, els valors fixats en la 
taula d’aquest annex. 
b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest 
annex. 
c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex 1.  
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4.  Determinació dels nivells d’immissió 
La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 
. 
 
5. Avaluació  
1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 
vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn. 
2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5 
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Annex 4. Immissió sonora aplicable a l’ambient interior produïda per les 
activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat 

 
1.  Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el veïnatge quan 
el soroll prové d’un o diversos emissors acústics situats a l’edifici mateix, en edificis 
contigus al receptor o quan hi ha una transmissió via estructural. 
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el 
funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o 
acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres orígens 
assimilables. 
 
2.  Valors límit d’immissió 

Ús del local 
confrontant 

Dependències 

Valors límit d’immissió 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 

Habitatge o ús 
residencial  

Sales d’estar 35 35 30 

Dormitoris 30 30 25 * * 

Administratiu i 
d’oficines 

Despatxos 
professionals 

35 35 35 

Oficines * 40 40 40 

Hospitalari 
Zones d’estada 40 40 30 

Dormitoris 35 35 25 * * 

Educatiu o cultural 
Aules 35 35 35 

Sales de lectura, 
audició i exposició 

30 30 30 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, 
respectivament. 
* Excepte en zones industrials.  
* *  Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A). 
S’estableix el valor límit LAFmax de 45 dB(A) en horari nocturn en els dormitoris, pel 
soroll produït per portes i persianes de locals comercials, portes de garatge i portes 
d’entrada en habitatges.  
 
 
 
3. Compliment dels valors límit d’immissió 
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la 
taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen 
el següent:  
a) Cap valor del nivell d’avaluació LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de 
manera contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre i nit, els valors fixats en 
la taula d’aquest annex. 
b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest 
annex. 
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4.  Determinació dels nivells d’immissió 
La determinació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en l’Annex 5 
. 
 
5. Avaluació  
1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari 
vespertí i 30 minuts per a l’horari nocturn. 
2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 5 
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Annex 5. Determinació i avaluació dels nivells d’immissió  

 
1.  Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica a la determinació dels nivells d’immissió corresponents als 
annexos 1, 2, 3 i 4, i a la determinació dels nivells d’avaluació dels annexos 3 i 4. 
 
2. Determinació dels nivells d’immissió en ambient exterior 
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o 
mitjançant mesuraments representatius de cada fase de soroll.  
Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els 
quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és 
menor o igual a 3 dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que 
compleixin aquesta condició. 
Si la diferència fos més gran, s’ha d’augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne 
a terme una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En 
cas contrari, s’ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del 
funcionament normal de l’activitat. 
Les condicions de mesurament són les següents:  

a. Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques 
representatives de l’indret on es mesura, la velocitat del vent en el punt 
d’avaluació ha de ser inferior a 5 m/s i cal usar sempre els equips amb pantalla 
paravent. 

b. Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats o 
del soroll de veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors de 
sorolls, tant a l’aire lliure com a establiments o locals, han de facilitar als/a les 
inspectors/es l’accés a les seves instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i han 
de disposar el seu funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes 
que indiquin aquests inspectors, els quals podran presenciar tot el procés 
operatiu. 

c. L’emplaçament del mesurament s’ha de determinar segons l’escenari que 
s’hagi d’avaluar. 

d. En les edificacions, el nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior es mesura 
situant, sempre que sigui possible, el micròfon al mig de la finestra 
completament oberta de les dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, 
sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o d’altres 
dependències assimilables). 

e. En els altres supòsits, s’ha de situar el micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura 
sobre el nivell del sòl, i: 

1. A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb 
dependències d’ús sensible dels receptors.  

2. En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, en el 
pla d’emplaçament de la façana més exposada al soroll. 

f. Per determinar el nivell d’immissió, s’ha de tenir en compte el so incident, és a 
dir, no s’ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix. 

g. En el cas de mesuraments d’aerogeneradors dels parcs eòlics, la direcció del 
vent ha de ser ± 45o des de l’aerogenerador cap al punt de mesurament, i la 
velocitat del vent, mesurada a 10 metres d’alçada, ha de ser d’entre 6 i 8 m/s.  
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h. Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la 
cadena de mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge 
de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial. 

 
3. Determinació dels nivells d’immissió en ambient interior 
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o 
mitjançant mesuraments representatius de cada fase de soroll.  
Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a mínim 3, els 
quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és 
menor o igual a 3 dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que 
compleixin aquesta condició. 
Si la diferència fos més gran, s’ha d’augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne 
a terme una nova sèrie fins que la diferència entre 3 valors sigui inferior a 3 dB(A). En 
cas contrari, s’ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del 
funcionament normal de l’activitat. Quan un dels mesuraments s’ha de prendre en una 
cantonada amb presència de sons greus i en sales petites, aquest criteri no s’aplicarà. 
Les condicions de mesurament són les següents:  

a. Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques que no 
puguin alterar-ne els resultats. 

b. Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats o 
del soroll del veïnat, les persones titulars o usuàries d’aparells generadors de 
sorolls, tant a l’aire lliure com a establiments o locals, han de facilitar als/a les 
inspectors/es l’accés a les seves instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i han 
de disposar el seu funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes 
que indiquin aquests inspectors, els quals podran presenciar tot el procés 
operatiu. 

c. Els mesuraments s’han de fer en dependències d’ús sensible al soroll 
(dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos, oficines, aules escolars o 
d’altres dependències assimilables), que s’han de mantenir totalment tancades 
durant el mesurament. 

d. S’han de prendre, com a mínim, tres posicions de mesurament segons la 
grandària de la dependència. Els punts de mesurament es trien a l’atzar, 
procurant mantenir una distància mínima entre si de 0,7 m. Les posicions del 
punt d’avaluació han d’estar com a mínim a 0,5 m de les parets o d’altres 
superfícies, entre 1,2 m i 1,5 m d’altura i aproximadament a 0,7 m de les 
finestres. Quan aquestes posicions no siguin possibles, els mesuraments 
s’han de realitzar en el centre del recinte.  

e. En cas de presència de sons greus i en sales petites (menys de 75 m3), com a 
mínim un dels mesuraments s’ha de prendre en una cantonada, a una 
distància de 0,5 m de les parets adjacents i a l’alçada d’on es produeixi el 
nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m.  

f. En el moment dels mesuraments, només l’operador/a, o com a màxim una 
altra persona, poden ésser presents a la dependència on hi ha la immissió del 
soroll. 

g. Si l’habitació és buida, sense mobiliari, i no té cap tractament absorbent al 
sostre, cal sostreure 3 dB(A) als nivells mesurats. 
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h. Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la 
cadena de mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge 
de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial. 

 
4. Càlcul del nivell d’avaluació LAr 
1. El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesuraments que inclouen tot el període 
d’avaluació o un nivell de soroll representatiu de les diferents fases, mitjançant 
l’expressió següent:   

10

1

1
10log 10

AriLn

Ar i

i

L T
T 

  
    

  
  

on:  
i representa cadascuna de les fases de soroll 
Ti és la durada de la fase de soroll i, expressada en minuts. La suma de Ti ha de ser T 
T = 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 120 minuts per a 
l’horari nocturn 
LAr,i  és el nivell d’avaluació que correspon a la fase i. Es calcula a partir de l’expressió: 
LAr,i = LAeq,Ti + Kf,i + K t,i + K i,i 
on: 
LAeq,Ti és el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, mesurat durant 
una fase de durada Ti 
Kf,i , Kt,i i Ki,i són correccions de nivell per a la fase i; aquestes correccions no 
s’apliquen a la fase de soroll residual.  
Una fase de soroll és el temps en què el nivell de pressió sonora de la font que 
s’avalua es percep de manera uniforme en el lloc d’immissió, i també els components 
de baixes freqüències i/o tonals i/o impulsius. El temps en què no funciona la font s’ha 
de considerar una fase de soroll caracteritzada pel nivell de soroll residual, sense la 
contribució de la font a avaluar. 
2. Correccions de nivell 
2.1 Correcció per raó de components de baixes freqüències (Kf), tonals (Kt) i impulsius 
(Ki)  
Quan en el procés de mesurament d’un soroll es percebin components de baixa 
freqüència, o de tonals emergents, o d’impulsius, o de qualsevol combinació entre 
components que provinguin de la font a avaluar, s’ha de dur a terme una avaluació 
detallada del soroll introduint les correccions adequades. 
El valor màxim de la correcció resultant de la suma Kf+ Kt+Ki no ha de ser mai superior 
a 9 dB. 
 
2.2 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components de baixa freqüència 
Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components de baixa 
freqüència, es pren com a procediment de referència el següent: 

a. S’ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la font que 
s’ha d’avaluar amb les ponderacions freqüencials A i C, a partir de les bandes 
de terç d’octava de 20 a 160 Hz. 

b. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts: 
Lf = LCeq,Ti (20-160 Hz) – LAeq,Ti (20-160 Hz) 
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LCeq,Ti (20-160 Hz)  i LAeq,Ti (20-160 Hz)  són el resultat de la mitjana energètica dels tres 
mesuraments considerats vàlids. 
Si la diferència LCeq (20-160 Hz)  – LAeq (20-160 Hz)  és menor a 20 dB, es considera que 
no hi ha components de baixa freqüència significatius. Altrament, s’ha d’avaluar 
la importància de la baixa freqüència en detall a fi de conèixer la seva 
contribució, d’acord amb els apartats següents. 
1. Obtenció del nivell de baixa freqüència audible 

A cada una de les bandes de terç d’octava compreses entre 20 i 160 Hz, 
cal sostreure el llindar auditiu humà referenciat a la norma ISO 226:2003 
(Tf) al nivell mesurat sense ponderar. 

Banda 
freqüencial 

Hz 

Nivell mínim audible 
Tf 

dB 

Banda 
freqüencial 

Hz 

Nivell mínim audible 
Tf 

dB 

20 78,5 63 37,5 

25 68,7 80 31,5 

31,5 59,5 100 26,5 

40 51,1 125 22,1 

50 44,0 160 17,9 

2. Obtenció del contingut energètic de baixa freqüència LB 
LB és el resultat de la suma energètica de les bandes en què la diferència 
obtinguda a l’apartat anterior és superior a zero. 

c. Es determina la presència o absència de components de baixa freqüència i el 
valor del paràmetre de correcció Kf aplicant la taula següent: 

 
 
 
 
 
 
2.3 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components tonals emergents 
Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components tonals emergents, 
es pren com a procediment de referència el següent: 

a. Es duu a terme l’anàlisi espectral del soroll en bandes d’1/3 d’octava entre 20 i 
10.000 Hz. 

b. Es calcula la diferència: 
     Lt = Lf – Ls 

On: 
Lf és el nivell de pressió acústica de la banda f, que conté el to emergent 
Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de la banda situada immediatament per 
sobre i per sota de f 
Lf i Ls són el resultat de la mitjana energètica de tres mesuraments considerats 
vàlids. 

c. Es determina la presència o absència de components tonals i el valor del 
paràmetre de correcció Kt aplicant la taula següent: 

 
 

LB en dB Kf en dB 

LB < 25 dB Nul·la: 0 

25 dB ≤ LB ≤ 35 dB Neta: 3 

LB > 35 dB Forta: 6 
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Banda de freqüència d’1/3 d’octava Lt en dB Component tonal Kt en dB 

De 20 a 125 Hz 

Si Lt < 8 Nul·la: 0 

Si 8 ≤ Lt ≤ 15 Neta: 3 

Si Lt > 15 Forta: 6 

De 160 a 400 Hz 

Si Lt < 5 Nul·la: 0 

Si 5 ≤ Lt ≤ 8 Neta: 3 

Si Lt > 8 Forta: 6 

De 500 a 10.000 Hz 

Si Lt < 3 Nul·la: 0 

Si 3 ≤ Lt ≤ 5 Neta: 3 

Si Lt > 5 Forta: 6 

d. En el supòsit de la presència de més d’un component tonal emergent, s’adopta 
com a valor del paràmetre Kt el més gran dels que s’han obtingut. 

e. La correcció Kt s’aplica quan el component tonal emergent és audible segons 
el llindar auditiu humà, a camp lliure, referenciat a la norma ISO 226:2003 (Tf). 
 

Banda 
freqüencial 

Hz 

Nivell mínim audible 
Tf 

dB 

Banda 
freqüencial 

Hz 

Nivell mínim audible 
Tf 

dB 

20 78,5 500 4,4 

25 68,7 630 3,0 

31,5 59,5 800 2,2 

40 51,1 1.000 2,4 

50 44,0 1.250 3,5 

63 37,5 1.600 1,7 

80 31,5 2.000 -1,3 

100 26,5 2.500 -4,2 

125 22,1 3.150 -6,0 

160 17,9 4.000 -5,4 

200 14,4 5.000 -1,5 

250 11,4 6.300 6,0 

315 8,6 8.000 12,6 

400 6,2 10.000 13,9 

 
2.4 Avaluació detallada d’un soroll amb presència de components impulsius  
Per a l’avaluació detallada del soroll amb presència de components impulsius, es pren 
com a procediment de referència el següent: 

a. En una determinada fase de soroll de durada Ti, en la qual es percep el soroll 
impulsiu, es mesura simultàniament el nivell de pressió acústica contínua 
equivalent ponderat A, LAeq,Ti, i amb la constant temporal d’impuls I, LAleq,Ti. 

b. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts:  
     Li = LAleq,Ti – LAeq,Ti 

LAIeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments 
considerats vàlids. 

c. Es determina la presència o l’absència de component impulsiu i el valor del 
paràmetre de correcció Ki aplicant la taula següent: 
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Li en dB Component impulsiu Ki en dB 

Si Li < 3 Nul·la: 0 

Si 3 ≤ Li ≤ 6 Neta: 3 

Si Li > 6 Forta: 6 

2.5  Correcció per nivell de soroll residual 
a. S’entén per soroll residual d’un entorn determinat el nivell sonor d’immissió 

sense la contribució de la font o les fonts a avaluar. 
b. Es pot determinar la contribució d’una o diverses fonts en un entorn determinat 

corregint el nivell de soroll residual.  
c. Si el nivell sonor d’immissió d’un entorn, incloent la font o les fonts a avaluar, 

és superior a 10 dB(A) respecte del nivell de soroll residual, no s’hi ha de fer 
cap correcció. 
Si la diferència és d’entre 3 i 10 dB(A), cal sostreure el nivell de soroll residual 
segons l’expressió : 

 10/,10/
1010log10 residLAeqLAeq

  

on: 
LAeq és el nivell d’immissió mesurat 
LAeq,resid és el nivell del soroll residual. 
 

Si la diferència és de menys de 3 dB(A), no s’hi pot aplicar aquesta correcció. S’ha de 
repetir el mesurament en un moment en què sigui possible incrementar-la o determinar 
mitjançant altres mètodes la contribució de la font o fonts a l’entorn que s’ha d’avaluar. 
 
3. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i 
s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. 
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Annex 6. Valors límit d’emissió de soroll dels vehicles de motor i dels 
ciclomotors. 

 
1. Àmbit d’aplicació  
Aquest annex és d’aplicació a l’emissió sonora dels vehicles de motor i els ciclomotors 
en circulació i s’avalua en cadascun dels vehicles mitjançant la prova a vehicle aturat.   
 
2. Valors límit d’emissió  
El valor límit d’emissió sonora d’un vehicle de motor en circulació s’obté sumant 
4 dB(A) al nivell d’emissió sonora que figura a la fitxa d’homologació del vehicle, 
corresponent a l‘assaig a vehicle aturat. 
Si la fitxa de característiques d’un vehicle corresponent, atesa la seva antiguitat o per 
altres raons, no indica el nivell d’emissió sonora per a l’assaig a vehicle aturat, 
l’Administració competent en l’homologació i la inspecció tècnica de vehicles l’ha de 
facilitar d’acord amb les seves bases de dades o l’ha de determinar, una vegada ha 
comprovat que el vehicle és en perfecte estat de manteniment, d’acord amb el mètode 
de mesurament establert en el procediment d’homologació aplicable al vehicle, segons 
la reglamentació vigent.  
Tant el nivell d’emissió sonora obtingut com el règim del motor en el moment de la 
prova s’anotaran dins de la casella d’informacions de la targeta d’inspecció tècnica de 
vehicles del vehicle perquè es puguin prendre com a valor de referència per 
determinar el valor límit d’emissió definit al punt 2. 
El nivell d’emissió sonora  corresponent a l‘assaig a vehicle aturat d’un ciclomotor, 
quan no figura a la fitxa d’homologació, és de 87 dB(A). 
 
3. Compliment  
Es considera que es respecten els valors límit d’emissió quan el valor determinat no 
supera els valors establerts en aquest annex. 
 
4. Determinació del nivell d’emissió  
El nivell d’emissió es determina mitjançant mesurament segons el mètode de vehicle 
aturat establert per les directives 96/20/CEE per als vehicles de quatre o més rodes i 
97/24/CEE per als vehicles de dues o tres rodes, ciclomotors i quadricicles lleugers i 
pesants, o les que les substitueixin. 
1. Condicions de mesurament 
Abans de procedir als mesuraments, s’ha de comprovar que el motor del vehicle és a 
la temperatura normal de funcionament i que el comandament de la caixa de canvi és 
en punt mort.  
Si el vehicle disposa de ventiladors amb comandament automàtic, s'ha d’excloure 
qualsevol intervenció sobre aquests dispositius en mesurar el nivell sonor.  
S’accelera progressivament el motor fins a assolir el règim de referència, en 
revolucions per minut, rpm, que figura a la fitxa d’homologació del vehicle o a la seva 
targeta d’inspecció tècnica de vehicles. Un cop assolit aquest punt s’ha de deixar, de 
sobte, l'accelerador a la posició de ralentí.  
El nivell sonor s’ha de mesurar durant un període de funcionament en què el motor es 
mantindrà breument a un règim de gir estabilitzat, i durant tot el període de 
desacceleració. 
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2. Condicions mínimes de l’àrea on es realitzi el mesurament  
Els mesuraments s’han de fer en una zona que no estigui subjecta a pertorbacions 
acústiques importants. Són especialment adequades les superfícies planes que 
estiguin recobertes de formigó, asfalt o qualsevol altre revestiment dur i que tinguin un 
alt grau de reflexió. 
La zona ha de tenir la forma d’un rectangle de, com a mínim, tres metres al voltant del 
vehicle i no hi ha d’haver cap obstacle important dins d’aquest rectangle. 
El nivell de soroll residual ha de ser, com a mínim, 10 dB(A) inferior al nivell sonor del 
vehicle que s’avalua. 
3. Mesuraments 
La posició de l’instrument de mesurament s’ha de situar d’acord amb les figures que es 
mostren i respectant els condicionants següents: 
 
Distància al dispositiu d’escapament: 0,5 m 
Alçada mínima des del terra: > 0,2 m per damunt de la superfície del terra 

 
Orientació de la membrana del micròfon: 45º en relació amb el pla vertical en què 

s'inscriu la direcció de sortida dels gasos 
d’escapament 

 
 
Figura 1. Posició de l’instrument de mesurament en ciclomotors, motocicletes i 
quadricicles 
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Figura 2. Posició de l’instrument de mesurament en vehicles automòbils 
 

 
El valor del nivell LAFmax s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de 
prendre la part sencera com a valor resultant.  
S’han de realitzar, com a mínim, tres mesuraments, i es consideren vàlids quan la 
diferència entre els valors extrems és menor o igual a 3 dB(A).  
Com a resultat s’ha de considerar el valor del nivell sonor màxim, LAFmàx, més elevat 
de tots tres.  

 
En el supòsit que aquest valor sobrepassi el valor límit s’ha de procedir a una segona 
sèrie de tres mesuraments; si quatre dels sis resultats obtinguts no sobrepassen el 
valor límit d’aplicació s’ha de considerar com a nivell sonor del vehicle el tercer dels sis 
valors en ordre decreixent. 
Annex 7. Immissió de les vibracions als interiors dels edificis 

 
1.  Àmbit d’aplicació 
Aquest annex és d’aplicació a les vibracions que es perceben a l’espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o 
culturals. 



 
 Ajuntament 
                   DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 

 

 

Pàgina 232 de 262 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 
2. Valors límit d’immissió  

Ús de l’edifici 
Valors límit d’immissió 

Law 

Habitatge o ús residencial 75 

Hospitalari 72 

Educatiu o cultural 72 

 
3. Compliment  
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions establerts en 
aquest annex quan els nivells d’avaluació compleixen el següent:  

a. Vibracions estacionàries 
Els nivells d’avaluació no superen els valors límit de la taula d’aquest annex.  

b. Vibracions transitòries 
Els valors límit de la taula d’aquest annex poden superar-se per a un nombre 
d’esdeveniments determinat de conformitat amb el procediment següent: 

- Es consideren els dos períodes d’avaluació següents: període diürn 
comprès entre les 07:00-23:00 hores i període nocturn comprès entre 
les 23:00-07:00 hores. 

- En el període nocturn no es permet cap excés. 
- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB. 
- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes, 

cada esdeveniment l’excés del qual no superi els 3 dB ha de ser 
comptabilitzat com a 1 i si els supera com a 3.  

 
 
4. Determinació dels nivells d’immissió 
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert 
en el Decret 176/2009, de 10 de novembre. 
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Annex 8. Aïllament acústic 

 
1. Àmbit d’aplicació 
Aquest annex s’aplica a l’aïllament acústic contra el soroll aeri i d’impacte de les 
activitats regulades a l’article 12.                                                   
 
2. Valors d’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr 
1. L’aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m,nT,Atr no ha de ser inferior 
als valors de la taula següent: 

Grup D2m,nT,Atr 

Grup I 45 dB(A) 

Grup II 35 dB(A) 

 
2. La determinació d’aquest aïllament s’ha de realitzar segons l’establert al Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny. 
3. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament 
acústic a les façanes contra el soroll aeri s’han de realitzar in situ d’acord amb la 
metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-5 o qualsevol altra que la 
substitueixi. 
 
3. Aïllament acústic al soroll aeri entre recintes 
1. Els valors mínims d’aïllament a soroll aeri DnT,A , entre un recinte d’activitat i un 
recinte d’ús protegit (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), en funció del 
tipus d’activitat i l’horari de funcionament són:  

DnT,A , dB(A) 

 Horari diürn i vespertí ( 7h i 
23h) 

Horari nocturn (23h i 7h) 

Grup I 72 77 

Grup II 66 71 

Grup III 61 66 

Grup IV 56 61 

(*) S’indiquen els valors mínims. En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar serà el 
necessari per garantir a l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual o inferior al 
valor límit d’immissió permès en ambient interior.  
2. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament 
acústic al soroll aeri entre locals, s’han de realitzar in situ d’acord amb el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació i la metodologia 
establerta a la norma UNE-EN ISO 140-4 o qualsevol altra que la substitueixi i 
avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717-1 o qualsevol altra que la substitueixi, en 
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un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz, excepte per a les activitats de 
pública concurrència del grup 1. 
Per a les activitats de pública concurrència del grup 1 es permetrà l’ús de l’equip de 
reproducció sonora de l’activitat mateixa per realitzar les mesures d’aïllament en el 
rang de freqüències de 100 Hz a 5 kHz,  
 
4. Aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals 
1. El valor màxim del nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w , 
entre un recinte d’activitat i un recinte d’ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, 
cultural i similars), ha de ser de 40 dB.  
2. Si s’han de dur a terme mesuraments per comprovar les exigències de l’aïllament 
acústic al soroll d’impacte entre locals, s’han de realitzar in situ d’acord amb la 
metodologia següent:  

a. S’ha d’utilitzar com a font generadora una màquina d’impactes normalitzada 
conforme a l’Annex A de la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra 
que la substitueixi. 

b. La màquina d’impactes s’ha de situar en el local emissor conforme a les 
condicions establertes a la norma UNE EN ISO 140-7:1998 o qualsevol altra 
que la substitueixi, en almenys dues posicions diferents. 

c. El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w, s’ha de 
calcular segons el que s’estableix a la norma UNE EN ISO 717-2:1997 o 
qualsevol altra que la substitueixi. 

 
5. Mesuraments in situ 
1. Els mesuraments in situ per comprovar les exigències de l’aïllament acústic els han 
de realitzar tècnics municipals designats a l’efecte, agents de la Policial Local, 
personal d’una entitat supramunicipal, o d’una entitat de control de prevenció de la 
contaminació acústica acreditada per la Generalitat de Catalunya. 
2. En els mesuraments in situ s’admeten toleràncies de 3 dB(A) respecte dels valors 
d’aïllament acústic establerts a les taules d’aquest annex. 
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Annex 9. Regulació del funcionament, nivells màxims i metodologia de 
mesurament per als avisadors acústics  

 
1. En el cas de les sirenes 
Tot vehicle d’urgències ha d’estar dotat d’un sistema de control d’ús, les seves 
característiques tècniques i de funcionament s’exposen a continuació. Els vehicles 
destinats a serveis d’urgències i emergències han de disposar d’un dispositiu, que 
reguli la intensitat sonora dels seus avisadors acústics de la manera següent:  
- En període diürn (8 h -21 h) el nivell màxim permès és de 95 dB(A).  
- En període nocturn (21 h – 8 h) sempre que es pugui s’han d’utilitzar els avisadors 
lluminosos. En el cas que no fos suficient és permès l’ús dels avisadors acústics a un 
nivell màxim de 70 dB(A), i només en casos que sigui estrictament necessari es 
permet variar el nivell de pressió sonora fins a 90 dB(A)  
S’entén per nivell màxim permès, el nivell de pressió sonora (LAeq,60s) mesurat a 7.5 
metres del vehicle i en la direcció de màxima emissió.  
1. Els sistemes múltiples d’avís que porten incorporats dispositius lluminosos han de 
permetre la utilització individual o conjunta.  
2. La utilització de les sirenes només està autoritzada quan el vehicle que les porta 
estigui realitzant un servei d’urgència; resta totalment prohibida la seva utilització 
durant els recorreguts de tornada a la base o en desplaçaments rutinaris.  
3. Els conductors de vehicles d’urgència han d’utilitzar els dispositius acústics 
únicament en els casos més necessaris i quan la senyalització lluminosa no sigui 
suficient.  
4. Quan un vehicle d’emergència es trobi aturat per problemes de trànsit, el conductor 
està obligat a parar la sirena restant els avisos lluminosos.  
5. De continuar aturats durant un període llarg de temps es pot posar en funcionament 
la sirena en períodes de no més de 10 segons, separats un mínim de 2 minuts.  
 
2. En el cas d’alarmes  
1. S’autoritzen proves d’assaig d’aparells d’alarma i emergència:  
a) Excepcionalment, després de la immediata instal·lació del sistema per comprovar el 
seu funcionament i entre les 9 i les 18 hores de la jornada laboral.  
b) Rutinàries. Són les comprovacions periòdiques del sistema; únicament 1 cop al mes 
i durant un màxim de 3 minuts, dins l’horari abans comentat i sota el coneixement previ 
de la Policia local.  
2. Per al cas d’alarmes que emeten a l’ambient exterior o ambients interiors comuns o 
d’ús públic compartit s’estableix:  
a) La duració màxima en funcionament continu dels dispositius acústics no pot 
sobrepassar els 60 segons, en cap cas.  
b) S’autoritza l’ús de sistemes que repeteixin el senyal sonor un màxim de 3 cops, 
separats entre ells un període mínim de 30 segons i un màxim de 60 segons, si abans 
no es produeix la desconnexió.  
c) Un cop acabat el cicle total, no pot tornar a entrar en funcionament; en tot cas, 
s’autoritza la utilització de senyals lluminosos.  
3. El nivell màxim autoritzat d’emissió sonora per a alarmes que radien a ambients 
exteriors és de 85 dB(A), mesurat a 3 metres i en l’eix de màxima radiació.  
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4. El nivell d’emissió sonora màxim en el cas que emetin a ambients interiors comuns 
o d’ús compartit, és de 70 dB(A) a 3 m i en l’eix de la màxima radiació.  
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Annex 10. Requeriments tècnics dels limitadors-enregistradors  

 
Aquest dispositiu té com a funció limitar l’equip de reproducció/amplificació sonora i/o 
audiovisual. A més a més, ha d’enregistrar en suport físic estable els nivells sonors 
generats a l’interior de l’establiment.  
Per a l’avaluació i el control del nivell d’immissió, l’equip ha d’utilitzar les dades 
d’aïllament brut entre l’activitat i el receptor més exposat. L’equip ha de permetre 
programar com a mínim l’aïllament acústic entre 63Hz – 2000Hz en octaves o terços 
d’octava.  
 
1. Requeriments tècnics del limitador enregistrador  
El limitador-enregistrador ha de complir els requeriments següents:  

- Permetre programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a 
l’habitatge més exposat o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris.  

- Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest 
dispositiu estarà degudament calibrat amb l’equip electrònic per detectar possibles 
manipulacions i se n’ha de poder verificar el seu funcionament correcte amb un 
sistema de calibració.  

- Permetre programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la 
setmana (hora d’inici i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris per a 
festivitats determinades (Cap d’Any, Sant Joan, etc.).  

- Accedir a la programació d’aquests paràmetres ha d’estar restringit als tècnics 
municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics 
(paraula de pas).  

- Guardar, per part de l’equip, un historial on aparegui el dia i l’hora quan es van 
realitzar les últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].  

- Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió 
sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles 
manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. 
L’equip limitador ha de permetre emmagatzemar aquesta informació durant un 
temps de, com a mínim, un mes.  

- Disposar d’un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions 
tant de l’equip musical com de l’equip de limitació, i si aquestes es realitzessin 
quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l’equip.  

- Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als 
l’equip/s limitat/s.  

- Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.  

- Disposar d’un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el 
cas que l’equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.  

- Sistema d’accés a l’emmagatzematge dels registres en format informàtic per part 
dels serveis tècnics municipals o d’empreses degudament acreditades per 
l’ajuntament.  

- Disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real.  
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Annex 11. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió acústica 
dins el seu recinte 

 
Grup I  entre 95 - 100 dB(A)  

- Discoteca.  

- Sales de ball.  

- Sales de festa amb espectacle.  

- Karaokes.  

- Restaurants musicals amb música produïda en directe. 

- Locals per a assaigs musicals o similars.  

- Estudis d’enregistrament de so.  

- Teatres.  

- Cinemes.  

- Auditoris.  

- Taller de reparació de vehicles amb xapa.  

- Serralleries.  

- Manyeries.  

- Tallers d’alumini.  

- Planxisteria.  

- Sales de concert. 

- Centres docents de música, teatre, dansa i similars.  
 
Grup II entre 90 – 94 dB(A)  

- Bars musicals.  

- Restaurants musicals sense música produïda en directe. 

- Jocs i apostes, recreatius i esportius.  

- Tallers de reparació de motos i cotxes.  

- Tallers mecànics.  

- Fusteries, ebenisteries i similars.  

- Túnels de rentat de vehicles.  

- Obradors industrials.  
 
Grup III entre 85 – 89 dB (A)  

- Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell 
LAeq,60s superior a 75 dB(A) a 1 metre de la font.  

- Botigues de pa i pastisseria amb obrador.  

- Impremtes, copisteries i similars.  

- Tallers de confecció i similars.  

- Bugaderies, tintoreries.  

- Tallers d’enquadernació.  

- Botigues d’exposició i venda d’animals.  

- Botigues d’animals de companyia. Activitats d’alberg i/o reproducció i nuclis 
zoològics.  

- Garatges i aparcaments.  

- Establiments alimentaris en règim d’autoservei.  
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- Gimnasos.  

- Atraccions recreatives.  

- Carnisseries amb obrador. 

- Centres de culte. 
 
Grup IV inferior o igual a 84 dB(A)  

- Activitats de restauració que no disposin d’un sistema de reproducció de so.  

- Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell 
LAeq,60s inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font.  

- Local de pràctiques psicofísiques no esportives.  

- Comerços alimentaris especialistes i polivalents alimentaris.  

- Comerços no alimentaris. 

- Especialistes alimentaris amb degustació.  

- Magatzems. 

- Consultoris mèdics i clíniques.  

- Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu. 

- Residències, casals i similars.  

- Botigues de pa i pastisseria sense obrador i/o terminal de cocció.  

- Activitats culturals i socials (exposicions, museus, sales de conferències...).  

- Ludoteques.  

- Locutoris. 

- Centres veterinaris. 

- Altres centres docents.  

- Altres tallers 
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Annex 12. Contingut mínim dels informes de mesurament 

 
Els informes tècnics que es deriven d’un mesurament sonomètric o de vibracions 
realitzats han de contenir, com a mínim: 
1. Antecedents (peticionari, dates de l’informe i dels mesuraments, identificació,...). 
2. Objecte dels mesuraments. 
3. Procediment de mesurament. Breu descripció, referències normatives. 
4. Descripció de la sensibilitat acústica de la zona d’acord amb el mapa de capacitat 
acústica. Entorn dels mesuraments (característiques urbanístiques i zonificació, 
descripció de l’entorn, receptors i/o nuclis habitats més exposats...). 
5. Fonts de soroll: localització i descripció general, característiques de les fonts de 
soroll, característiques del soroll (presència de fases, components tonals, impulsius, 
baixa freqüència...). En la mesura que sigui possible s’ha de donar informació de la 
font de soroll amb fotografies.  
6. Descripció dels punts de mesurament escollits i ubicació gràfica (en croquis, 
plànol...). 
7. Equips de mesurament (marca, model i número de sèrie) i estat de calibració 
(sonòmetre, calibrador,...). Resultats de la verificació inicial i final. 
8. Descripció del mesurament i resultats. Identificació del punt, dia i hora, tècnic 
responsable, unitats i paràmetre, temps d’integració, intervals de mesurament, 
característiques, resultats obtinguts..., indicant per a cada una les possibles 
incidències que puguin afectar el resultat i la percepció qualitativa del tècnic. 
9. Condicions meteorològiques existents, en el cas de mesuraments en ambient 
exterior. 
10. Determinació dels nivells d’immissió. 
11. Avaluació i compliment (càlculs i anàlisis, avaluació del compliment de  la 
normativa que sigui d’aplicació...). 
12. Conclusions amb taules resumides. 
12. Data i signatura dels tècnics responsables dels mesuraments. 
13. Annexos, si s’escau, on pot haver-hi plànols, fotografies, gràfics,... 
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Annex 13. Models d’acta 

 

 
ACTA D’INSPECCIÓ DE SOROLL D’ACTIVITATS I VEÏNATGE         Codi de l’acta: 
 

 
Inspector: 
 
Dia:                Hora: 
 
Lloc: 
 
 

 
Origen del soroll 
 

Nom del titular o 
nom de l’activitat 

 

Adreça  

Font del soroll (1)  

(1) Font principal del soroll: veus al carrer, veus al local, música, motor, etc. 
 
Resultats dels mesuraments efectuats 
 

Codi 
 

Lloc  (1) 
I/E 

Soroll 
residual 
(S/N) 

Hora inici 
mesurame
nt 

Temps de 
mesuramen
t 

LAeq  
dB(A
) 

Kf 
S/N 
(2) 

Kt 
S/N 
(3) 

Ki 
S/N 
(4) 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

(1) Metodologia emprada: I ambient Interior, E ambient Exterior. 
(2) Percepció de baixes freqüències.  
(3) Percepció d’un to pur (xiulet, ...). 
(4) Percepció de components impulsius (sons de curta durada però molt elevats, ex: 
cops,...). 
 
Observacions 
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Marca, model, número de sèrie i data de verificació del: 
Sonòmetre: 
Calibrador: 

 
Signatura de l’inspector 
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A DE CONTROL DE SOROLL DE MOTOCICLETES I CICLOMOTORS   

             
Identificació del vehicle i titular 
Conductor        DNI 
Adreça                                             Municipi 
 
Titular         DNI 
Adreça                                             Municipi 

 
Valor límit 

 
Determinació del nivell d’emissió 
 

Nivell de soroll residual LAeq en dB (A)  

Mesurament 
LAFmàx  

dB(A) 
Règim del 
motor (rpm) 

 

Primer mesurament   

 Segon mesurament   

Tercer mesurament   

Nivell d’emissió   ---  

  
Compliment 

Matrícula  

Marca, model i nom 
comercial 

 

Tipus de vehicle 
Ciclomotor  Motocicleta cm3  

    

Situació o criteri: 
Valor de 
referència 
dB(A) 

Règim 
del 
motor 
(rpm) 

Valor límit 
dB(A) 

1. Documentació del vehicle    

2. Placa d’identificació del vehicle    

3. Fitxa d’homologació del vehicle    

4. Taula de valors de referència a vehicle aturat 
subministrada pel fabricant del vehicle 

   

5. Sense valor límit de referència (ciclomotors)    

Favorable  No hi ha infracció (no supera els límits) 

Desfavorable  Infracció lleu o greu (supera d’1 a 10 dB(A)) 

Molt desfavorable  Infracció molt greu (supera més de 10 dB(A)). Intervenció del 
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Marca, model, número de sèrie i data de verificació del: 
Sonòmetre: 
Calibrador: 

 
Agent:        
Dia:           
Hora:  
Lloc:         Signatura de l’agent 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: A favor : 9 ( 5 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 ERC ) 
                                        En contra : -  
                                       Abstencions : 4 ( 4 CIU ) 

 

16. Proposta prèvia a inici d'expedient d'alteració de termes municipals entre 
Manresa i Sant Fruitós de Bages (exp. 1370/2016) 

 
L’alteració del terme municipal que es proposa en aquest acord té per objecte  
regularitzar la delimitació dels termes municipals de Manresa i Sant Fruitós de Bages 
per resoldre la situació per la qual l’àmbit industrial del Camí del Grau i l’àmbit 
qualificat per planejament dels dos municipis com a equipaments de Parc de Bombers 
deixin d’estar parcialment als dos municipis de forma que l’àmbit industrial es trobi tot 
ell al terme municipal de Sant Fruitós de Bages i el Parc de Bombers, tot ell, al terme 
municipal de Manresa. En les dues alteracions resultants concorren les circumstàncies 
previstes a l’article 8.1, lletres a) i b), del Decret 244/2007, 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya 
 
Ja que, d’acord amb l’article 9.1.a) del mateix Decret 244/2007, l’inici de l’alteració 
requereix els acords dels municipis, el present es pren a títol d’actuació prèvia, 
emparat per l’article 55.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 

permís de circulació  
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S’ACORDA:  
 
Primer. Proposar a l’ajuntament de Manresa que, de comú acord amb aquest 
Consistori, s’iniciï  l’alteració dels termes municipals respectius de forma que l’àmbit 
industrial del Camí del Grau i l’àmbit qualificat per planejament dels dos municipis com 
a equipaments de Parc de Bombers deixin d’estar parcialment als dos municipis, de 
forma que l’àmbit industrial es trobi, tot ell, al terme municipal de Sant Fruitós de 
Bages i el Parc de Bombers, tot ell, al terme municipal de Manresa; substancialment, 
en la forma expressada en el plànol unit a aquest acord i sense perjudici de les 
alteracions que en resultin de la instrucció del procediment.  
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’ajuntament de Manresa i a la Direcció General 
d'Administració Local. 
 
Tercer. Declarar que:  

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament.  

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
 
ANNEX. PLÀNOL DE LA PROPOSTA D’ALTERACIÓ 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

 
Resultat de la votació: A favor : 6 ( 5 Gent fent Poble, 1 PSC ) 
                                        En contra : -  
                                        Abstencions : 6 ( 4 CIU, 2 ERC ) 

 

 
CI SERVEIS A LA CIUTADANIA  
 
No consten 

 
 

La seguent secció, Mocions i propostes, es va tractar a continuació de 
l’assumpte anterior i prèviament a la secció de Precs i preguntes:  

 
 

MOCIONS I PROPOSTES 
  

7. Moció que presenten tots els grups municipals per a la sobirania 
energètica (exp. 326/2017) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol 
ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió 
Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que 
al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 
2016.  
 
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de 
les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la 
cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, 
l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en 
el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant 
de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del 
rebut que paguen les famílies.  
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La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una 
política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena, 
consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de 
treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy 
Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a 
Europa. 
 
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap 
a un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria 
proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania sense 
afectar la competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més vulnerable. El 
nou model també reduiria l’excessiva dependència energètica i les ineficiències 
econòmiques que genera. 
 
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables 
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació a 
altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre 
l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més cara. 
Ara per ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que els 
usuaris domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells 
mateixos. En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per 
incentivar les energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a 
mode d’incentiu el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 
2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses 
figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La 
sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat de 
decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i sostenibles 
energèticament. 
 
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en 
major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a 
més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la 
generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat 
suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats 
econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han 
comportat un esforç per part de les administracions locals que han intentat donar 
resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts.  
 
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més 
vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
Les operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall 
de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en què 
no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés 
sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que 
incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies 
vulnerables. . 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_annex2.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_iem_communication_annex2.pdf
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Per tots aquests motius, tots els grups municipals a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages proposen l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat 
energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les 
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  
 
Segon. Donar suport al canvi de model energètic, apostant per un model 100% 
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de 
consumidora, també productora i distribuïdora.  
 
Tercer. Seguir promovent que els propers contractes de subministrament municipal 
tinguin com a objecte proveir-se d’energia renovable. 
 
Quart. Seguir promovent la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables aplicant i mantenint els beneficis fiscals en els impostos en favor 
d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies 
renovables. 
 
Cinquè. Seguir promovent els beneficis fiscals a l’impost de circulació de vehicles pels 
vehicles elèctrics, híbrids i GLP. 
 
Sisè. Promoure una campanya d’informació ciutadana sobre el bo social i sobre els 
ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. 
 
Setè. Comprometre’s en la diligència d’inici dels expedients sancionadors que 
s’esdevinguin contra les empreses de subministraments bàsics que incompleixin el 
protocol de garantia de subministraments bàsics a persones o famílies vulnerables i 
per talls de subministraments indeguts. 
 
Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya,  a 
les entitats municipalistes i a l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages.  
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

8. Moció que presenten tots els grups municipals per l’acollida immediata a 
Catalunya de persones refugiades i migrants (exp. 327/2017) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la 
ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en 
col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la 
Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a 
disposició un mínim de 4.500 places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les 
demandes de la Generalitat per fer possible l’acollida de més persones refugiades no 
han estat ateses i s’ha constatat la falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat. 
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que 
arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre 
les organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i 
Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de 
vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la 
ineficiència de la burocràcia espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin 
pogut arribar a dia d’avui al nostre país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol 
per augmentar el nombre de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en 
propostes concretes com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les 
universitats catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades 
espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat. 
 
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà 
a Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil, 
Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten 
en gran mesura la possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense els 
recursos adients, encara que 14 sentències avalen la invasió de competències de 
l’Estat en matèria d’acollida i immigració. 
 
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern a 
treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels 
recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització 
Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les 
persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen 
permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà 
recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a partir de bones 
pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís per part 
de la persona refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA). 
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La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat 
evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb 
aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el 
52% de les places del programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen 
d’un Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions, coordina tots els serveis 
públics municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou Programa 
Català de Refugi, la implicació dels ens locals continuarà essent essencial a través del 
seguiment dels PIA des de la proximitat. 
 
Per tots aquests motius, tots els grups municipals a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages proposen l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les 
competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives. 
 
Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i 
garantir la seva col·laboració. 
 
Tercer.  Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones 
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes 
ràpidament com a sol·licitants d’asil. 
Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa nostra, 
casa vostra” i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les 
iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les persones refugiades. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de 
l’Estat.  
 
No obstant, el Ple decidirà 
 
La Portaveu del Grup Municipal ERC-AM Sant Fruitós de Bages 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
S1   Moció que presenten tots els grups municipals d’adhesió de l’ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai 
Més” (exp. 339/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
La recuperació i defensa de la memòria històrica, es un deure indefugible de les 
societats democràtiques. Recuperar i defensar, per sobre tot prevenir. Perquè 
esdeveniments com la barbàrie nazi no es torni a repetir. 
 
El projecte de “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”, te com a 
objectius fonamentals, recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels 
deportats i deportades espanyols i catalans, i sensibilitzar perquè “mai més” es 
repeteixin situacions semblants. 
 
I això fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones de  la 
localitat , que el feixisme va internar en els camps nazis. Son projectes “amb rostre” 
que han d’aportar a la ciutadania i a la joventut  la memòria que ha d’esdevenir 
compromís. 
  
L'Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya 
és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics 
deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se suport 
mutu i endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques, una 
tasca de divulgació de la seva tràgica experiència. Actualment  l’associació, la més 
antiga d'Espanya en el camp de la preservació de la memòria del passat, compta 
gairebé amb un miler de socis, repartits per tot l’estat i també a altres països d'Europa i 
Amèrica. La seu de l’entitat és a Barcelona, però té delegacions a Andalusia, Aragó,  
Astúries, Galícia, Madrid, País Basc i València. A nivell internacional, l'Amical ostenta 
la representació espanyola als Comitès Internacionals de Buchenwald i Mauthausen, i 
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manté estretes relacions amb amicals dels diversos camps, a França i altres països, 
que han permès la implicació en projectes d’abast europeu.  
 
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de 
testimonis directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les 
experiències del passat amb reflexions sobre el present, especialment entre els joves. 
La contínua vulneració dels Drets Humans, arreu del món, i els intents, sovint 
malintencionats, de deformar el passat de lluita per les llibertats dels republicans 
deportats, ens obliguen a treballar en la línia de l’anàlisi històrica i del seu coneixement 
i reconeixement.  
 
L’associació recull l’experiència personal  de la deportació, l’exili, el pas pels camps 
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la experiència, i la 
lluita per la República i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la fraternitat, 
en el gran marc de l’humanisme i la justícia social. 
 
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la 
conservació de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la prevenció del 
feixisme i el projecte Amical que recull aquestes premisses: MEMÒRIA, DEPORTACIÓ 
I PREVENCIÓ DEL FEIXISME, sota el lema de dos camps emblemàtics : PROJECTE 
BUCHENWALD-MAUTHAUSEN. 
 
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de  conservar  la 
memòria històrica de la deportació republicana , i prevenir i sensibilitzar contra el 
feixisme, s’impulsen els projectes des del mon local, els projectes amb rostre, a partir 
de les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves experiències 
en el relat històric de l’exili i la deportació i es vol comptar amb el suport del municipi, 
del seu ajuntament i de les entitats cíviques, acadèmiques o de memòria existents, i 
especialment amb la participació dels centres de secundària. 
 
Las  accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que contemplen 
entre altres: Projectes pedagògics; Xerrades i conferències; Cicle de cinema sobre la 
deportació; Exposicions; La commemoració del Dia Internacional de l’Holocaust; o els 
Viatges als camps. 
 
Per a l’execució  dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de Xarxa de 
Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més. Una Xarxa que a partir del món local, 
de les ciutats, i dels projectes amb rostre, vol sumar  municipis, entitats i centres 
educatius del país, que es coordinin amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes 
d’Europa. 
 
Per tot això proposem l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Projecte  Mauthausen- 
Buchenwald i a la Xarxa “Mai Més”, per a participar conjuntament amb l’Amical en la 
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tasca  de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme, i amb la recerca històrica 
dels deportats i deportades de la localitat i amb la implicació amb altres entitats 
culturals i cíviques i especialment amb el/els Centres de Secundària del municipi,  
definir i realitzar. 
 
La signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres camps, 
per a coordinar i desenvolupar els projectes de la Xarxa en l’àmbit del municipi. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   

Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
___ Respost/a oralment  
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
PRECS I PREGUNTES  
  

17. Prec del grup municipal ERC-AM sobre els Consells Municipals de 
Participació Ciutadana (exp. 344/2017) 

 
En el passat ple del mes de desembre, es va aprovar la constitució dels Consells 
Municipals de participació ciutadana, on quedava reflectit: 
 
-Que a l’article 21 del Títol IV del Reglament s’especifica que l’òrgan mitjançant el qual 
s’estructura la participació general de la ciutadania en la política municipal és el 
Consell. 
 
El ple va acordar: 
 
Primer.- Crear els Consells municipals de Cultura, Infants, Gent Gran, Joventut i 
Veïnatge, en virtut de l’establert al Títol V del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon.- Establir les característiques de funcionament següents comunes per a tots 
aquests Consells: 
 
a) Tots els Consells seran presidits per l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages. Les 
delegacions de presidència es donaran de forma puntual. 
 
b) Serà obligada la presència del Regidor delegat de l’Àrea corresponent. 
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c) En tots els Consells hi seran representats els grups polítics presents al Plenari  
municipal. Concretament, hi haurà un representant per cada formació amb menys de 
tres regidors, i dos representants per a cada formació amb tres o més regidors. 
 
d) Cada Consell comptarà amb la presència del Tècnic municipal de l’àrea  
corresponent, tret del Consell de Veïnatges, on el tècnic present serà de l’Àrea de 
Serveis Territorials. 
 
e) De les reunions de cada Consell, el tècnic municipal corresponent redactarà un 
recull dels acords presos en el seu sí. 
 
f) A cada Consell hi haurà un representant de diferents entitats del municipi, l’activitat 
de les quals es pugui enquadrar en els àmbits temàtics dels diferents Consells. 
 
g) Cada grup polític podrà designar un ciutadà per formar part dels Consells, sempre i 
quan aquest ciutadà no formi part de cap entitat que ja disposi de representació en  el 
Consell corresponent. 
 
h) La convocatòria dels Consells es realitzarà de forma similar a la d’altres òrgans 
col·legiats existents. 
 
i) Totes les preguntes que es vulguin adreçar als Consells hauran d’aportar-se  
prèviament a la presidència dels mateixos; la presidència te la facultat de contestar-ne 
prèviament a la celebració de les sessions aquelles que s’estimi oportú. 
 
j) En general, el funcionament dels Consells seguirà l’establert al Títol IV del 
Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Ja en aquell moment, el GM ERC vàrem fer palesa la nostra preocupació perquè el 
col·lectiu d’infants i joves del poble no hi quedessin reflectits, ja que no es contemplava 
de forma explícita la seva participació. 
 
La resposta que en aquell moment vam rebre va ser la possibilitat que els 
representants que nosaltres designéssim fossin infants i joves.  
 
Tot i no semblar-nos la millor solució, la vàrem acceptar. 
 
La sorpresa ha estat quan aquesta possibilitat se’ns ha prohibit. Se’ns ha contestat 
que han de ser majors d’edat. 
 
Davant la nostra preocupació davant d’aquest fet, i havent-la contrastat amb 
professionals de la participació ciutadana, i en especial de la participació infantil i 
juvenil,  
 
Davant del convenciment que tenim que els infants i els joves són ciutadans de 
primera com tots els altres, que mereixen i tenen el dret a ser escoltats, i que la base 
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de la participació és precisament el donar l’oportunitat d’expressar-se i d’escoltar totes 
les veus, 
 
Per tot això referit, el GM ERC Sant Fruitós formula al ple el següent PREC: 
 

 Poden, sisplau, plantejar-se, novament, la participació dels infants i els 
joves als consells de participació que precisament porten els seus noms 
per tal de no desvirtuar l’essència dels Consells de Participació Ciutadana 
i garantir-ne la participació?  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  

 
 

18. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre les subvencions FEDER al 
Geoparc (exp. 343/2017) 

 
El mes de juny de l’any passat, mitjançant el Consell Comarcal del Bages, deu 
municipis de la comarca varen presentar propostes de projectes amb l’objectiu comú 
de recuperar patrimoni arquitectònic, monumental i natural vinculat al Geoparc, i també 
la millora de l´accessibilitat i senyalització dels recursos patrimonials i paisatgístics 
relacionats el llegat miner i geològic del Bages, amb la previsió que el fons FEDER 
subvencionés el  50% del cost dels projectes aprovats. 
 
Recentment ha estat publicat l’aprovació de la subvenció, per la totalitat dels projectes 
sol·licitats, dels quals ens són beneficiaris deu municipis del Bages, amb l'objectiu de 
posar en valor el patrimoni arquitectònic i geològic i els productes turístics del territori.  
 
Els projectes presentats són els següents: 
 
-Supressió de barreres arquitectòniques i edifici annex del museu d´història d´Artés. 
En aquest museu es poden veure màquines de les fàbriques antigues del poble, eines 
de treball i petites restes de la geologia de l'entorn 
-Condicionament de l´accés i promoció turística del pont vell d´Avinyó. 
-Rehabilitació tines dels Manxons de Callús per conservar aquesta edificació que 
alberga 8 tines datades del S.XIII–S.XIX que servien per l´elaboració del vi. Es vol 
convertir aquest espai en un Centre d´Interpretació de la Ruta de la Sal. 
-Millora dels espais de divulgació del Parc Cultural de la Sal de Cardona: el Pou 
Alberto i la Central Elèctrica, per oferir un servei de qualitat al visitant i afavorir la 
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divulgació de coneixements entorn del recurs de la sal i el fenomen geològic de la 
Muntanya de Sal. 
-Rehabilitació de façanes i sala petita Casino Borràs de Castellbell i Vilar, per ubicar-hi 
un punt d´interpretació per al turisme industrial. 
-Millora de l´accessibilitat del carrer Monestir de Navarcles per tal de convertir-lo en un 
passeig de connexió entre Sant Benet de Bages i el nucli urbà. 
-Centre d´Interpretació enoturístic l´Escorxador a Navàs: reformar l´edifici actual de 
l´escorxador, de 1930, per adequar-los com a Centre d´Interpretació Enoturístic i punt 
d'informació i gestió turística. 
-Centre d´Interpretació lunar de Navàs: museïtzació del Centre d´Interpretació lunar a 
la pallissa (antiga rectoria restaurada) de Castelladral per explicar la importància de la 
lluna en els pobles rurals. 
-Projecte de reforma de la casa museu Torres Amat de Sallent, declarada Bé 
Patrimonial del S.XIX–XX, per a condicionar-ne una part com a Centre d´Interpretació i 
augmentar el seu atractiu turístic i cultural. 
-Pla Director Rehabilitació del conjunt monumental de Sant Vicenç. L'àmbit d´actuació 
correspon a la fase III i IV del pla director i suposa la rehabilitació de la casa de 
l´ermità i la torre del castell. 
-Habilitació de la Capella de Cal Clarassó de Santpedor, una antiga fàbrica tèxtil del 
segle XIX, com a Oficina de Turisme 
-Pla de senyalització del Geoparc i execució del mateix. És un pla necessari per fer 
visibles tots els recursos que pertanyen al Geoparc amb un mateix senyal identificatiu. 
-Màrqueting, comunicació i difusió del Geoparc: material promocional, presència 
publicitària, renovació del web, etc. 
 
  
Per tot això referit, el GM ERC Sant Fruitós formula al ple la següent pregunta: 

 
-Tenint en compte la diversitat de projectes que es varen presentar, i, 
quina va ser la motivació que va portar a no presentar cap tipus de 
projecte a aquesta subvenció? 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  
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19 Pregunta de l’Alcalde sobre l’accés a la informació de l’Oficina 
Antifrau que ha tingut la regidora sra. Mercè Casals Martínez (exp. 
351/2017)  

 
L’Oficina Antifrau de Catalunya tramita un expedient, referència 111-10122014-076, a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Aquestes actuacions d’investigació han 
generat l’obertura d’un expedient municipal, el número 1548/2016. 
 
En data 2 de desembre de 2016, consta per manifestacions fetes per vostè Sra. 
Casals, que va demanar a l’Oficina Antifrau com a regidora de Sant Fruitós de Bages 
accés a tota la informació de l’expedient mencionat d’Antifrau. 
 
En data 13 de desembre de 2016, vostè Sra. Casals, va demanar a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós com a regidora del grup municipal de Convergència i Unió accés a 
l’expedient municipal.  
 
En data 16 de desembre de 2016 vostè rep de l’Oficina Antifrau la informació 
peticionada sobre l’expedient en curs. 
 
El dia 2 de gener de 2017 vostè acudeix junt amb els altres portaveus d’aquest 
Ajuntament a una reunió convocada per l’Alcalde a fi d’explicar els termes d’aquesta 
investigació que porta l’Oficina Antifrau, i a on s’explica a més quins documents 
consten a l’expedient municipal i en quina fase de tramitació es troba aquest 
expedient. En el transcurs de la reunió es comenta que s’ha denegat l’accés de 
l’Ajuntament a l’expedient d’Antifrau i que havent de fer nosaltres el mateix s’explica 
l’expedient tant àmpliament com es pot a tots els Portaveus. 
 
En data 3 de gener de 2017 vostè Sra. Casals entra una instància a l’Ajuntament 
indicant que ha rebut de l’Oficina Antifrau els documents referents a l’expedient de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós i demana de nou accés a l’expedient municipal. 
 
El dia 16 de gener, Sra. Casals, presenta vostè una reclamació davant la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública pel fet de no poder accedir a 
l’expedient municipal (expedient que Antifrau li ha denegat l’accés a l’Ajuntament). 
 
En data 19 de gener de 2017 la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública demana a l’Ajuntament còpia de l’expedient municipal. 
 
En data 3 de febrer de 2017 l’Ajuntament lliura còpia de l’expedient a la Comissió de 
Garantia.  
 
En data 6 de febrer de 2017 la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública envia un escrit a l’Oficina Antifrau demanat explicacions de perquè no s’ha 
donat accés a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al seu expedient. 
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El dia 13 de febrer de 2017 l’Oficina Antifrau remet un informe a la Comissió de 
Garantia. En aquest informe l’Oficina Antifrau reconeix que l’Ajuntament ha demanat 
accés al seu expedient, en data 16 de novembre i que se li ha denegat l’accés a 
l’Ajuntament perquè es tractava d’un expedient obert. Així mateix l’Oficina Antifrau 
indica que la Sra. Mercè Casals va demanar accés a l’expedient i se li va donar perquè 
formava part d’un expedient tancat. 
 
En data 22 de febrer de 2017 es rep a l’Ajuntament un escrit emès per la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública on es diu: “Els antecedents posen de 
manifest que l’Oficina Antifrau ja hauria proporcionat a la mateixa persona reclamant 
informació inclosa en aquest expedient; per tant,   la seva reserva, com a molt, seria 
relativa.”. 
 
En data 3 de març de 2017 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha donat accés a la 
Sra. Casals  a l’expedient municipal, sense que l’Ajuntament hagi tingut accés a 
l’expedient d’Antifrau i sabent que la Sra. Mercè Casals sí que ha li han donat accés a 
l’expedient de l’Oficina Antifrau. 
 
Per tot això li formulo la següent pregunta que conté diverses qüestions, davant del 
Ple, perquè tinguem l’oportunitat tots els regidors i ciutadans de saber més sobre 
aquest assumpte. 
 
Pregunta sobre l’accés a la informació de l’Oficina Antifrau que ha tingut la 
regidora Mercè Casals: 
 

1) Per què creu que l’Oficina Antifrau li ha donat accés a vostè i no li ha donat 
accés a l’Ajuntament ? 
 

2) Podria dir-nos a qui coneix dins de l’Oficina Antifrau per saber a qui s’ha de 
dirigir l’Ajuntament per rebre el mateix tracte d’accés a expedients que ha rebut 
vostè ? 
 

3) Ja que vostè a tingut accés a un expedient que afecta a l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i el propi Ajuntament no, li sembla coherent que vostè aporti 
els documents que té per tal que la resta de regidors i l’Ajuntament com 
administració afectada pugui tenir-los ? 
 

4) Consta que a vostè se li dóna accés a la informació per part de l’Oficina 
Antifrau en data 16 de desembre de 2016, a través de la seva petició de 7 de 
desembre de 2016, mencionant que se li dóna accés perquè l’expedient està 
tancat. L’Ajuntament de Sant fruitós de Bages a data d’avui no té cap 
notificació de que s’hagi tancat l’expedient i sembla ser que vostè si. Pot 
confirmar vostè que l’expedient relatiu a l’Ajuntament de Sant Fruitós va quedar 
tancat el desembre passat ? 
 

5) Si vostè Sra. Casals ja té la informació que desitjava, donada directament per 
l’Oficina Antifrau en data 16 de desembre de 2016 i sap que l’expedient està 
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tancat, perquè a la reunió del 2 de gener de 2017 amb els Portaveus vostè 
segueix demanant uns papers que ja té i no és capaç d’indicar als seus 
companys Portaveus que l’expedient està tancat ? 
 

6) Si vostè té més informació fins i tot que el propi Ajuntament, i segueix 
demanant en data 3 de gener de 2017 accés a l’expedient municipal, està clar 
que no deu ser per tenir els document que ja té. Per tant hi ha algun altre motiu 
(que no és obtenir els papers) que la impulsa a demanar-los a l’Ajuntament.  
Ens pot dir quin és aquest motiu ? 
 

 
Joan Carles Batanés i Subirana 
Alcalde de Sant Fruitós de Bages 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
_X_ Respost/a oralment  

 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió 
Ple essent les 22:05 hores del dia esmentat a l’encapçalament.  
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vistiplau 
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ANNEX AL PUNT 5 : 
 
 
Informe de les Resolucions contràries al 
reparaments efectuats per la intervenció 
l’any 2016 (exp. 286/2017) 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, 
de 9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  
accés a la informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a 
informació pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una 
vegada dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.  

 
 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
	barcode99: 
	barcode100: 
	barcode101: 
	barcode102: 
	barcode103: 
	barcode104: 
	barcode105: 
	barcode106: 
	barcode107: 
	barcode108: 
	barcode109: 
	barcode110: 
	barcode111: 
	barcode112: 
	barcode113: 
	barcode114: 
	barcode115: 
	barcode116: 
	barcode117: 
	barcode118: 
	barcode119: 
	barcode120: 
	barcode121: 
	barcode122: 
	barcode123: 
	barcode124: 
	barcode125: 
	barcode126: 
	barcode127: 
	barcode128: 
	barcode129: 
	barcode130: 
	barcode131: 
	barcode132: 
	barcode133: 
	barcode134: 
	barcode135: 
	barcode136: 
	barcode137: 
	barcode138: 
	barcode139: 
	barcode140: 
	barcode141: 
	barcode142: 
	barcode143: 
	barcode144: 
	barcode145: 
	barcode146: 
	barcode147: 
	barcode148: 
	barcode149: 
	barcode150: 
	barcode151: 
	barcode152: 
	barcode153: 
	barcode154: 
	barcode155: 
	barcode156: 
	barcode157: 
	barcode158: 
	barcode159: 
	barcode160: 
	barcode161: 
	barcode162: 
	barcode163: 
	barcode164: 
	barcode165: 
	barcode166: 
	barcode167: 
	barcode168: 
	barcode169: 
	barcode170: 
	barcode171: 
	barcode172: 
	barcode173: 
	barcode174: 
	barcode175: 
	barcode176: 
	barcode177: 
	barcode178: 
	barcode179: 
	barcode180: 
	barcode181: 
	barcode182: 
	barcode183: 
	barcode184: 
	barcode185: 
	barcode186: 
	barcode187: 
	barcode188: 
	barcode189: 
	barcode190: 
	barcode191: 
	barcode192: 
	barcode193: 
	barcode194: 
	barcode195: 
	barcode196: 
	barcode197: 
	barcode198: 
	barcode199: 
	barcode200: 
	barcode201: 
	barcode202: 
	barcode203: 
	barcode204: 
	barcode205: 
	barcode206: 
	barcode207: 
	barcode208: 
	barcode209: 
	barcode210: 
	barcode211: 
	barcode212: 
	barcode213: 
	barcode214: 
	barcode215: 
	barcode216: 
	barcode217: 
	barcode218: 
	barcode219: 
	barcode220: 
	barcode221: 
	barcode222: 
	barcode223: 
	barcode224: 
	barcode225: 
	barcode226: 
	barcode227: 
	barcode228: 
	barcode229: 
	barcode230: 
	barcode231: 
	barcode232: 
	barcode233: 
	barcode234: 
	barcode235: 
	barcode236: 
	barcode237: 
	barcode238: 
	barcode239: 
	barcode240: 
	barcode241: 
	barcode242: 
	barcode243: 
	barcode244: 
	barcode245: 
	barcode246: 
	barcode247: 
	barcode248: 
	barcode249: 
	barcode250: 
	barcode251: 
	barcode252: 
	barcode253: 
	barcode254: 
	barcode255: 
	barcode256: 
	barcode257: 
	barcode258: 
	barcode259: 
	barcode260: 
	barcode261: 
	barcode262: 
	barcode263: 
	barcode264: 
	barcode265: 
	barcode266: 
	barcode267: 
	barcode268: 
	barcode269: 
	barcode270: 
	barcode271: 
	barcode272: 
	barcode273: 
	barcode274: 
	barcode275: 
	barcode276: 
	barcode277: 
	barcode278: 
	barcode279: 
	barcode280: 
	barcode281: 
	barcode282: 
	barcode283: 
	barcode284: 
	barcode285: 
	barcode286: 
	barcode287: 
	barcode288: 
	barcode289: 
	barcode290: 
	barcode291: 
	barcode292: 
	barcode293: 
	barcode294: 
	barcode295: 
	barcode296: 
	barcode297: 
	barcode298: 
	barcode299: 
	barcode300: 
	barcode301: 
	barcode302: 
	barcode303: 
	barcode304: 
	barcode305: 
	barcode306: 
	barcode307: 
	barcode308: 
	barcode309: 
	barcode310: 
	barcode311: 
	barcode312: 
	barcode313: 
	barcode314: 
	barcode315: 
	barcode316: 
	barcode317: 
	barcode318: 
	barcode319: 
	barcode320: 
	barcode321: 
	barcode322: 
	barcode323: 
	barcode324: 
	barcode325: 
	barcode326: 
	barcode327: 
	barcode328: 
	barcode329: 
	barcode330: 
	barcode331: 
	barcode332: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
	2017-08-24T12:52:06+0200
	Sant Fruitós de Bages
	CPISR-1 C Jose Gonzalez Ballesteros
	Ho accepto




