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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 de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 22 d’octubre de 2018, és el següent :  
 
 
“JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 23/2018 
Caràcter: ...............................  Ordinària 
Data: ...................22 d’octubre de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius, Sr. Tomàs Casero García  i Sra. Cristina Murcia 
Caraballo.  
 
També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta 
Vergés. 
 
Excusa la seva assistència: Sra. Mònica Cruz Franch.  
 
Secretari:  Sr. Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 22 d’octubre de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència del 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten 
més amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local. No obstant, la regidora Cristina Murcia Caraballo es va 
incorporar al punt 3.1 de l’ordre del dia, prèviament a la votació. 
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia. Així mateix, també es va acordar per unanimitat la 
inclusió de l’assumpte sobrevingut proposat. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PAGS 

A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). 
Assumptes delegats pel Ple a la Junta de 
Govern Local.  

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
celebrada el 8 d’octubre de 2018 

1395/2018 5 

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). 
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la 
Junta de Govern Local.  

  

2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 5 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

3 ÀREA DE SECRETARIA   

3.1 Compareixença a recurs CA 364/2018 contra 
projecte de reparcel·lació i urbanització 
UA15a Cementiri 

1496/2108 12 

4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

4.1 Aprovació del projecte del pressupost general 
per a l’exercici 2019 

879/2018 20 

4.2 Modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals 
(aprovació provisional). 

1252/2018 24 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

5.1 Calendari oficial d’obertura d’establiments 
comercials en diumenges i festius: proposta 
de calendari de dates addicionals d’obertura i 
de substitució per a l’exercici 2019 

1351/2018 166 

5.2 Atorgament d’autorització per l’exercici 
d’activitat de venda en mercat de venda no 
sedentària1 

1469/2018 192 

6 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

6.1 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: desestimació al·legacions (butlletí 
SFB-D 1834) 

140/2018 
 

171 

6.2 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: desestimació d’al·legacions (butlletí 
SFB-D 1862) 

716/2018 172 

 

 

                                                 
1 Aquest acord, que constava al decret de convocatòria com a punt 6.5 de l’ordre del 
dia, ha estat reubicat a l’àrea que li correspon (Promoció econòmica) 
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6.3 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: desestimació d’al·legacions (butlletí 
SFB-D 1859) 

716/2018 178 

6.4 Concessió de llicència per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment 
perillosos : Thanos – 981020017330082 

1467/2018 189 

6.5 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: desestimació d’al·legacions (butlletí 
SFB-D 1930).2 

694/2018 193 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

7 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

7.1 Llicència d'obres - Reforma i ampliació edifici 
industrial 

753/2018 203 

8 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

8.1 Adjudicació del contracte de subministrament 
d’un mòdul de lavabo públic de neteja 
automàtica a la Plaça Onze de setembre 

1502/2017 219 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

9 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

9.1 Concessió d'ajudes d'urgència social 1192/2018 
1420/2018 

225 

9.2 Concessió del servei de teleassistència 1384/2018 
1434/20183 

227 

9.3 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de 
L’EBAS. 

1421/2018 230 

10 ÀREA DE VEÏNATGE   

10.1 Atorgament de subvenció nominativa a AVV 
Les Brucardes, exercici 2018. 

271/2018 231 

10.2 Atorgar una subvenció nominativa de 
concessió directa al Consell Pastoral de la 
Parròquia de Sant Fruitós 

1054/2018 
 

233 

10.3 Autorització per a la celebració de la festa 
Castaween per part de l’AVV La Rosaleda. 

1442/2018 239 

 

 

 

                                                 
2 Aquest acord, que constava al decret de convocatòria com a punt 6.6 de l’ordre del 
dia, ha estat renumerat a resultes de la correcció en la ubicació dels punts tractats durant 
la sessió.  
3 Aquest expedient mancava en l’ordre del dia, tot i haver-se tractat durant la sessió.  
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11 ÀREA D’ENSENYAMENT   

11.1 Assabentat sobre l’empresa adjudicatària 
del transport escolar dels centres 
d’ensenyament públics del municipi per al 
curs escolar 2018-2019 

1417/2018 243 

12 ÀREA D’ESPORTS   

12.1 Autorització d’ús d’equipaments esportius 
per part de INS Gerbert d’Aurillac. 

1438/2018 244 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 Procediment sancionador en matèria de 
trànsit: desestimació d’al·legacions 
(butlletí SFB-D 1737). 

1220/2018 246 

S2 Procediment sancionador per infracció de 
trànsit: imposició de sanció (codi WTP 18 
– relació 18044332) 

1481/2018 259 

S3 Aprovació de la pròrroga del contracte 
serveis de producció de continguts 
radiofònics. 

1465/2018 262 

S4 Aprovar inicialment el compte de 
liquidació definitiva de la reparcel·lació 
del polígon d’actuació urbanística Les 
Escoles 

1117/2018 267 

S5 Aprovació de l’expedient de contractació i 
el plec de clàusules administratives que 
han de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, 
pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària per l’execució de les 
obres contingudes en el Projecte d’obres 
d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, 
entre els carrers de Sant Valentí i de 
Montpeità. 

1232/2018 273 

S6 Projecte de reforma de la instal·lació de 
climatització de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, fase 3” modificada 

1444/2018 304 

S7 Aprovació inicial del “Projecte bàsic i 
d’execució de la passera del Camí de les 
Brucardes” 

1293/2017 338 

S8 Aprovació del Projecte de 
condicionament de la pista esportiva de 
Pineda de Bages 

1107/2018 346 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple 
a la Junta de Govern Local.  

  
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta 

de Govern Local celebrada el 8 d’octubre de 2018 (EXP 1395/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.  

 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (EXP. 48/2018) 
 

NÚM. 
DECRET 

DATA I 
HORA 

EXPEDIENT 
ASSUMPTE 

2018-
1118 

28/09/2018 
16:10 

371/2018 

Resolució de recurs de reposició 
interposat respecte acord JGL 
07/05/2018 en procediment 
sancionador de trànsit (AD 0063) 

2018-
1119 

01/10/2018 
10:24 

1341/2018 

Incoació de procediment 
administratiu de reclamació de les 
despeses de reparació dels danys 
causat en béns de domini públic en 
modalitat simplificada: Danys a 
mobiliari urbà  

2018-
1120 

01/10/2018 
10:29 

1381/2018 

Autorització respecte a comunicació 
d'activitat privada (festa particular) a 
realitzar en l'espai públic (Parc del 
Castell) 

2018-
1121 

01/10/2018 
10:36 

1367/2018 

Aprovació del padró de la taxa per 
parades als mercats municipals de 
venda no sedentària corresponent al 
4t trimestre del2018 
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2018-
1122 

03/10/2018 
13:13 

1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions 
per l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual 
als grups municipals (SETEMBRE 
2018) 

2018-
1123 

03/10/2018 
13:30 

1402/2018 
Abonament d’endarreriments de les 
retribucions del personal segons la  
Llei Pressupostos de l'Estat 2018 

2018-
1124 

03/10/2018 
13:59 

1416/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d'obligació i 
ordenació de pagaments 
corresponents a l'expedient nº 1416 
/2018 de relació de factures, número 
de relació O/2018/190 i O/2018/194 

2018-
1125 

04/10/2018 
12:33 

653/2018 
Prendre coneixement de declaració 
responsable d'obertura d’una 
activitat de perruqueria  

2018-
1126 

04/10/2018 
17:44 

265/2018 

Aprovació  de la justificació i 
ordenació de pagament de 
subvenció nominativa a l’Elenc 
Teatral dels Pastorets, exercici 
2018. 

2018-
1127 

04/10/2018 
17:46 

957/2018 

Prendre coneixement de la 
comunicació de transmissió de 
titularitat d’una llicència ambiental 
municipal d’activitat de taller de 
manteniment i reparació de 
vehicles.  

2018-
1128 

04/10/2018 
17:50 

501/2017 
Modificació d'inscripció al registre 
d'usuaris del servei de recàrrega de 
vehicles elèctrics  

2018-
1129 

04/10/2018 
18:05 

1255/2018 
Atorgament de llicència urbanística 
de primera ocupació 

2018-
1130 

04/10/2018 
18:12 

607/2018 

Prendre coneixement de la 
comunicació de transmissió de 
titularitat d’una llicència ambiental 
municipal d’activitat de venda i 
reparació de vehicles automòbils  

2018-
1131 

04/10/2018 
19:11 

606/2018 

Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contracte de 
subministrament i instal·lació d'unes 
noves grades telescòpiques amb 
butaques i nou sistema 
d'il·luminació LED per la Sala del 
Teatre Casal Cultural. 
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2018-
1132 

04/10/2018 
19:26 

1395/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Junta de Govern Local de 8 
d'octubre de 2018 

2018-
1133 

05/10/2018 
7:56 

700/2018 
Aprovació del padró d’usuaris del 
servei de teleassistència,  mes 
d'octubre 2018 

2018-
1134 

05/10/2018 
8:02 

181/2017 
Aprovació del padró d’usuaris del 
servei d'atenció domiciliària, mes de 
setembre 2018 

2018-
1135 

05/10/2018 
13:34 

1387/2018 
Delegació de la facultat per a 
celebrar matrimoni civil 

2018-
1136 

05/10/2018 
13:39 

1322/2018 

Creació d'un programa temporal per 
a la cobertura mitjançant 
nomenament interí per programa 
d’un lloc de treball de delineant. 
Aprovació de la convocatòria i les 
bases reguladores.  

2018-
1137 

05/10/2018 
13:41 

1124/2018 
Llicència d’obres de legalització 
parcial d'un edifici entre mitgeres  

2018-
1138 

05/10/2018 
13:42 

1042/2018 

Sol.l.licitud de tarifa reduïda de la 
quota mensual de la Llar d'Infants 
municipal Les Oliveres, curs 2018-
2019 

2018-
1139 

05/10/2018 
13:45 

1347/2018 

Sol.l.licitud de tarifa reduïda de la 
quota mensual de la Llar d'Infants 
municipal Les Oliveres, curs 2018-
2019 

2018-
1140 

05/10/2018 
14:00 

1433/2018 
Modificació de crèdit núm.  25/2018, 
mitjançant generació de crèdits per 
ingressos i transferències de crèdit  

2018-
1141 

05/10/2018 
14:03 

578/2018 

Prendre coneixement de la 
comunicació de transmissió dels 
efectes d'una comunicació prèvia 
d’activitat d’emmagatzematge i 
venda a l’engròs d’articles de 
merceria.  

2018-
1142 

05/10/2018 
14:04 

1014/2018 

Aprovació de l'acta de recepció del 
contracte per executar els treballs 
de modificació i reforma de les 
instal·lacions de veu i dades del 
CEIP Monsenyor Gibert  
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2018-
1143 

05/10/2018 
14:06 

796/2017 

Prendre coneixement de la 
comunicació prèvia ambiental 
municipal de l’activitat de fabricació 
d’instruments i aparells de mesura, 
verificació, control, navegació i 
altres fins 

2018-
1144 

05/10/2018 
14:07 

1318/2018 
Ordre execució per creixement 
d’arbres ocupant la via pública 

2018-
1145 

05/10/2018 
14:18 

927/2017 

Aprovació de l’acta de recepció del 
contracte obres compreses dins el 
document tècnic anomenat 
“Supressió de barreres 
arquitectòniques de diferents 
passos de vianants”. 

2018-
1146 

05/10/2018 
15:45 

1390/2018 
Sol.licitud d'assistència a cursos per 
part de personal divers 

2018-
1147 

08/10/2018 
9:38 

1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra 
núm. 8 i la seva factura, 
corresponent a les obres 
contemplades en el document “Fase 
1 separata accessos a la C-16C. 
Projecte d’urbanització de la unitat 
d’actuació 16a La Serreta”. 
Expedient 1524/2015 

2018-
1148 

08/10/2018 
9:38 

1367/2016 

Aprovació de la certificació d’obra 
núm. 7 i la factura número 01132 
corresponent a les obres 
contingudes en Projecte executiu de 
la primera fase de les obres de 
reurbanització del carrer Padró. 
Expedient 1367/2016 

2018-
1149 

08/10/2018 
9:38 

408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius 
de les bestretes de caixa fixa, 
constituïda a favor de l’Alcaldia, del 
10 de juliol al 30 de setembre del 
2018, i de la Tresoreria municipal 
durant el mateix període 

2018-
1150 

08/10/2018 
14:00 

1393/2018 

Aprovació de despesa, 
reconeixement d’obligació i 
ordenació de 
pagaments, corresponents a 
l’expedient nº 1393/2018 de 
RELACIÓ DE FACTURES 
número de relació O/2018/197. 
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2018-
1151 

08/10/2018 
14:02 

1578/2017 

Aprovació de la certificació d’obra 
núm. 3 i la factura número 20180223 
corresponent a les obres per a la 
instal·lació d’una caldera de 
biomassa al camp de futbol 
municipal de Sant Fruitós de Bages. 
Exp.1578/2017 

2018-
1152 

08/10/2018 
14:02 

29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra 
núm. 3 i la factura número 918.050 
corresponent a les obres 
contingudes en la separata 4. 
Millores execució xarxa enllumenat i 
paviment voreres” La Serreta. 
Exp.29/2017 

2018-
1153 

08/10/2018 
14:02 

640/2014 

Revisió del cànon econòmic del 
contracte administratiu especial del 
servei del bar ubicat al camp de 
futbol municipal i emissió del càrrec 
corresponent 

2018-
1154 

08/10/2018 
14:03 

1297/2018 

Aprovació del padró d’usuaris i 
subjectes passius del servei de llar 
d’infants corresponent al mes 
d’octubre de 2018 

2018-
1155 

08/10/2018 
14:03 

1375/2016 

Aprovació de la certificació d’obra 
número 3, i de la factura 
corresponent número 183 relatives 
als treballs realitzats el mes d’agost. 
Expedient 1375/2016 

2018-
1156 

08/10/2018 
14:03 

29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra 
núm. 9 i la seva factura, 
corresponent 
a les obres contingudes en el 
Projecte d’Urbanització de la unitat 
d’actuació UA16a La Serreta. 
Separata 3. Fase 2. Expedient 
29/2017 

2018-
1157 

08/10/2018 
14:09 

176/2018 
Declaració de caducitat per 
l'expedició de targeta d’armes de 4.ª 
categoria Expedient 176/2018 -- *** 

2018-
1158 

08/10/2018 
14:16 

60/2018 
Denegar llicència de primera 
ocupació 
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2018-
1159 

08/10/2018 
14:33 

1367/2016 

Actuacions d’implementació i 
seguiment relatives a la 
senyalització provisional i treballs 
pendents d’execució de les obres 
contingudes en el Projecte executiu 
de la 1ª fase de les obres 
ordinàries de reurbanització del 
carrer del Padró. 

2018-
1160 

08/10/2018 
16:48 

1398/2018 
Convocatòria de la sessió de la 
Comissió Informativa de Territori 
d'11 d'octubre de 2018 

2018-
1161 

08/10/2018 
17:00 

1399/2018 
Convocatòria de la sessió de la 
Comissió Informativa de 
Presidència d'11 d'octubre de 2018 

2018-
1162 

08/10/2018 
17:19 

1400/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària 
de la Comissió Informativa de 
Serveis a la Ciutadania pel dia 11 
d’octubre de 2018 

2018-
1163 

09/10/2018 
14:13 

1507/2017 

Sol·licitud de pròrroga de subvenció 
per Programa complementari  de 
reforma i millora d’equipaments 
locals, “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”: “Millores al teatre casal 
cultural: noves grades.”; Línia de 
suport 1 Equipaments culturals 

2018-
1164 

09/10/2018 
14:30 

1507/2017 

Sol·licitud de pròrroga de subvenció 
per actuació en el marc del 
Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments 
locals: “Reforma parcial de planta 
baixa per ampliació de l'Escola de 
Música i Arts Navarcles-Sant 
Fruitós”) 

2018-
1165 

10/10/2018 
16:39 

1460/2018 
Convocatòria de la Junta de 
Portaveus pel dia 15 d’octubre de 
2018 

2018-
1166 

11/10/2018 
19:09 

1385/2018 
Sol·licitud de consolidació de grau 
personal 

2018-
1167 

11/10/2018 
19:14 

114/2018 

Condicions que hauran de complir 
les factures de lloguer dels locals 
que ocupen diferents serveis 
municipals per a la seva aprovació 
mensual 
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2018-
1168 

11/10/2018 
19:42 

1467/2015 

Resposta a la sol·licitud presentada 
pel Sr. Ferran Navarro Acebes, en 
representació de la UTE Ferran 
Navarro-TESEU, en base a l’informe 
emès per l’arquitecta municipal en 
data 5 d’octubre de 2018. 

2018-
1169 

11/10/2018 
19:47 

1518/2017 
Actualització de dades al Registre 
municipal d'entitats de l'Associació 
Sant Fruitós Comerç Actiu.  

2018-
1170 

11/10/2018 
19:50 

1374/2017 

Convocatòria de la comissió 
organitzativa Alfred Figueras pel 
proper dijous 25 d'octubre de 2018 a 
les 16h 

2018-
1171 

11/10/2018 
19:53 

1374/2017 

Convocatòria de la comissió política 
de l'Any pintor Alfred Figueras pel 
proper divendres 26 d'octubre de 
2018 a les 13:00h 

2018-
1172 

15/10/2018 
13:29 

1360/2018 Reconeixement de trienni  

2018-
1173 

15/10/2018 
13:33 

1093/2018 

Aprovació de l’acta de recepció del 
contracte menor d’obres per 
executar els treballs per la 
instal·lació de la climatització a 
l’Esplai d’Avis 

2018-
1174 

15/10/2018 
13:38 

501/2017 

Inscripció al registre d'usuaris del 
servei de recàrrega de vehicles 
elèctrics i atorgament de la targeta 
per utilitzar el punt de recàrrega  

2018-
1175 

15/10/2018 
13:41 

1358/2018 Reconeixement de trienni  

2018-
1176 

15/10/2018 
13:44 

1359/2018 Reconeixement de trienni  

2018-
1177 

15/10/2018 
13:52 

1144/2018 
Atorgament de llicència urbanística 
de parcel·lació  

2018-
1178 

15/10/2018 
13:59 

1439/2018 
Incoació de procediment 
sancionador en matèria de trànsit 
(multes) relació 18042595 

2018-
1179 

15/10/2018 
14:00 

1452/2018 
Incoació de procediment 
sancionador en matèria de trànsit 
(multes) relació 18043490 

2018-
1180 

15/10/2018 
14:04 

973/2018 

Aprovació de la llista d’admesos i 
exclosos, composició del tribunal i 
data de les proves en procés 
selectiu per a la cobertura d’una 
plaça d’economista 
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2018-
1181 

15/10/2018 
14:05 

574/2018 
Atorgament de llicència urbanística 
de parcel·lació 

2018-
1182 

15/10/2018 
14:09 

1166/2018 
Llicència urbanística d’obres 
menors per substitució dels baixants 
de recollida d’aigües de cobertura 

2018-
1183 

15/10/2018 
14:14 

895/2018 

Llicència urbanística d’obres 
menors per instal.lació d’un rètol, un 
monòlit, una pèrgola i un senyal de 
trànsit 

2018-
1184 

15/10/2018 
14:41 

1397/2018 
Convocatòria de sessió ordinària del 
Ple pel dia 18 d'octubre de 2018 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
 

 
 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

  
3 ÀREA DE SECRETARIA  
 
3.1 Compareixença a recurs CA 364/2018 contra projecte de 
reparcel·lació i urbanització UA15a Cementiri (EXP. 1496/2108) 
 
Primer. Mitjançant ofici de 3 d’octubre de 2018 (inscrit amb registre d’entrada número 
2018-E-RC-5832 de 16 d’octubre) el Jutjat contenciós administratiu número 15 de 
Barcelona requereix la remissió de l’expedient administratiu corresponent al Decret 2018-
0586, pel qual es desestimen els recursos de reposició interposats per Immobiliària 
SACLOSA SA i *** contra els projectes de reparcel·lació i d’urbanització de la UA15a 
Cementiri (expedients 1176/2015 i 255/2017). 
 
A aquest recurs contenciós administratiu li ha correspost per repartiment el número 
364/2018 (part actora: ***; representant de la part actora: Jordi Soler López / part 
demandada: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages). 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
 

- Òrgan delegant: alcalde. 
- Decret de delegació: decret número 2015-0480 
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- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Comparèixer i personar-se en recurs contenciós administratiu núm. 364/2018 
(procediment ordinari) seguit davant el Jutjat contenciós administratiu número 15 de 
Barcelona. 
 
Segon. Designar com a lletrats encarregats de la direcció jurídica i la defensa judicial de 
l’esmentat recurs, al Sr. Josep Gonzalez Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i advocat col·legiat amb número 979 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Manresa, i a la Sra. Maria José Fernàndez Trigo, lletrada municipal, a l’empara del previst 
a l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
 
Tercer. Designar com a procurador encarregat de la representació de l’esmentat recurs 
al Sr. Jaume Guillem Rodríguez. 
 
Quart. Procedir a la tramesa de còpia autenticada dels expedients administratius 
1176/2015 i 255/2017 corresponents al Decret 2018-0586 impugnat, l’índex dels quals 
consta com a Annex a aquest acord. 
 
Cinquè. Fer constar a efectes de les actuacions seguides en el recurs 364/2018 que ja 
consta la interposició d’un altre recurs en relació amb el mateix objecte (impugnació del 
Decret 2018-0586), interposat per Immobiliària SACLOSA S.A i representat pel mateix 
procurador davant el Jutjat Contenciós Administratiu nº 10 de Barcelona (recurs nº 
314/2018). 
 
Sisè. Notificar a les persones que figuren com interessades en l’expedient administratiu 
número 1176/2015 i 255/2017 respecte a l’objecte del recurs interposat als efectes de 
citació a termini per comparèixer, si ho consideren oportú per la defensa dels seus 
interessos, com a demandats en el termini de nou dies en el recurs 364/2018 davant el 
Jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona. 
 
Setè. Donar trasllat de la present resolució mitjançant certificat al Jutjat contenciós 
administratiu número 15 de Barcelona. 
 
Vuitè. Declarar que : 
 

- L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
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Annex: Índex dels expedients 1176/2015 i 277/2017. 

 
Expedient núm. 2015/1176                
Data obertura: 3/9/2015 
 

ÍNDEX DE DOCUMENTS 

 

• NOTA: La foliació correcta que correspon a aquest índex és la numeració situada 
a la part central (marge dret) de la pàgina. 

 

DOCUMENT Pàgines 

Informe de l’arquitecte sobre l’inici de la reparcel·lació (17.9.15) 1 

Proposta de la Junta de Govern Local (JGL) d’inici de reparcel·lació  2 a 3 

Diligència de l’acord de la JGL (21.9.15) 4 

Notificació de l’acord de la JGL a Fusteria Manresana d’Alumini 5 

Notificació de l’acord de la JGL a Juan Botifoll Borràs 6 

Notificació de l’acord de la JGL a Immobiliària Saclosa 7 

Notificació de l’acord de la JGL a Rosa Alegre 8 a 9 

Notificació de l’acord de la JGL a Banco Santander 10 

Notificació de l’acord de la JGL al Registre de la Propietat 11 a 14 

Anunci d’inici d’expedient de reparcel·lació 15 

Anunci al BOPB de l’acord (8.10.15) 16 a 17 

Publicació de l’anunci al Regió 7 (2.10.15) 18 

Judit Botifoll, en representació de Rosa Alegre, presenta la 
documentació del títol de la propietat (9.10.15) 

19 a 26 

 Certificat del registre de propietat sobre titularitats i càrregues de 
les finques UA15a el cementiri 

 

27 a 38 

BERRYSAR presenta el projecte de reparcel.lació de la UA 15A 
“Camí del Cementiri” (3.05.16)- ANNEX  nul 

39 

BERRYSAR presenta el projecte de reparcel.lació de la UA 15a 
(esmenat)- 26.5.16 – ANNEX nul 

40 

BERRYSAR presenta el projecte de reparcel.lació de la UA 15 a 
(esmenat)-11.07.16 ANNEX  nul 

41 

INFORME arquitecta municipal d’esmenes (5.8.16) 42 

Notificació a BERRYSAR requeriment esmenes 43 a 44 

BERRYSAR presenta el projecte de reparcel.lació esmenat 
(26.10.16)- ANNEX nul 

45 

BERRYSAR presenta el projecte de reparcel.lació esmenat seguint 
les indicacions dels serveis tècnics (16.12.16)- ANNEX nul 

46 

BERRYSAR presenta el projecte de reparcel.lació esmenat amb 
l’ajust corresponent de les despeses d’urbanització i del compte de 
liquidació provisional (10.3.16)- ANNEX 1 exemplar d’aprovació 
inicial 

47 a 49 

Informe arquitecte municipal aprovació inicial (22.5.17) 50 a 52 

Proposta acord JGL aprovació inicial 53 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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Annex a la proposta d’acord JGL aprovació inicial: Informe tècnic 
de l’arquitecta municipal 

53.1 – 53.3 

Diligència acord JGL  de 29-5-17 d’aprovació inicial  54 

Anunci aprovació inicial 55 a 56 

 Documentació publicada a la seu electrònica (7 juny 2017) 57 

Publicació anunci diari El Punt Avui (12.6.17) 58 

Publicació anunci al BOP (19.6.17) 59 

Justificant avís de tramesa per publicació al diari El Punt Avui 
d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la UA 15a 
Cementiri 

60 

Notificació Rosa Alegre Sala (12.6.17) 61 a 62 

Notificació Capatest ( 7.6.17) 63 a 64 

Notificació Registre de la Propietat (29.6.17) 65 

Notificació Inmobiliària Saclosa (17.6.17 no rebuda) 66 a 67 

Rosa Alegre presenta al.legacions a l’acord d’aprovació inicial 
(18.7.17) 

68 a 75 

INM SACLOSA SA presenta al.legacions a l’acord d’aprovació 
inicial (18.7.17) 

76 a 85 

BERRYSAR presenta projecte reparcel.lació (19.1.18 ) NUL 86 a 87 

BERRYSAR presenta projecte reparcel.lació (2.2.18) NUL 88 

BERRYSAR presenta projecte de reparcel.lació (12.2.18). ANNEX 
2  exemplar d’aprovació definitiva 

89 

Informe del secretari 22/2017 sobre les al.legacions formulades 
(11.10.17) 

90 a 93 

Informe del secretari 23/2017 sobre les al.legacions formulades 
(11.10.17) 

94 a 95 

Informe de l’arquitecta municipal sobre l’aprovació definitiva 
(13.2.18) 

96 a 97 

Proposta acord aprovació definitiva (13.2.18) 98 

Diligència acord de la JGL de 19.2.18 sobre l’aprovació definitiva 99 a 106 

Notificació Banco Santander ( rebutjada ) 107 a 108 

Notificació a Capatest (23.2.18) 109 a 110 

Notificació INM SACLOSA (22.2.18) 111 a 112 

Notificació BERRYSAR 113 

Notificació *** (1.3.18) 114 a 115 

Anunci aprovació definitiva (27.2.18) 116 

Justificant enviament anunci d’aprovació definitiva a BOP 117 

Documentació publicada a la seu electrònica (28.2.18) 118 

Anunci al diari El Punt Avui (5.3.18) 119 

Anunci tauler d’anuncis municipal 120 

INM SACLOSA SA sol.licita suspensió del termini d’interposició de 
recursos i sigui notificat l’acord íntegre. (19.3.18) 

121 

***  sol.licita suspensió del termini d’interposició de recursos i sigui 
notificat l’acord íntegre. (12018) 

122 a 123 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 16 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

DILIGÈNCIA secretari rectificació d’error material en la transcripció 
de l’acord de la Junta de Govern Local de 19.2.18. 

124 a 125 

Notificació a CAPATEST rectificació error material (26.3.18) 126 a 128 

Notificació a INM SACLOSA SA rectificació error material (23.3.18) 129 a 131 

Notificació a *** rectificació error material 132 a 140 

Edicte d’error material  141 a 142 

Publicació Edicte error material al Punt Avui, tauler anuncis, BOP i 
seu electrònica municipal. 

143 a 148 

INM SACLOSA SA presenta recurs potestatiu de reposició 
(20.4.18) 

149 a 154 

*** presenta recurs potestatiu de reposició (26.4.18) 155 a 166 

Informe arquitecta municipal recurs reposició contra l’acord 
d’aprovació definitiva Projecte urbanització i reparcel.lació. 
(16.5.18) 

167 a 175 

Informe del secretari 10/2018 sobre els recursos de reposició 
interposats contra els acords de la JG d’aprovació definitiva del 
Projectge d’urbanització i reparcel.lació (17.5.18) 

176 a 182 

Decret núm. 2018-0586 de 28.5.18, resolució recurs de reposició 
interposats contra els acords d’aprovació definitiva. 

183 

Notificació acord INM SACLOSA (31.5.18) 184 a 185 

Notificació acord *** (22.6.18) 186 a 187 

Certificat tràmit projecte reparcel.lació als efectes de la inscripció 
registre de la propietat. 

188 a 190 

BERRYSAR  presenta informe validació gràfica alternativa 
cadastral de la nova parcel.lació i arxius gml per a la seva inscripció 
al registre de la propietat (3.8.18) 

191 a 195 

BERRYSAR com a complement de la instància presentada el dia 
3.8.18 adjunta plànol identificant les finques exteriors a l’àmbit 
afectades per la coordinació Cadastre-Registre i la quantificació 
individualitzada de les afectacions. 

196 a 197 

Proposta Decret tràmit audiència als titulars de les parcel.les 
cadastrals afectades pels ajustos sobre aquestes com a 
conseqüència de l’informe de validació gràfica del cadastre del 
projecte de reparcel.lació. 

198 a 203 

Decret núm. 2018-0990 de 29.8.18, sobre tràmit audiència als 
titulars. 

204 

Notificació Decret 0990  a *** (12.9.18) 205 a 207 

Notificació Decret 0990 a RIERA TRAPÉ SA. (3.9.18) 208 a 209 

Notificació Decret 0990 a *** (21.9.18) 210 a 215 

 
 
 
 
  
Relació de documentació annexa: 
 

 Document Data 
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1 Projecte reparcel.lació de la UA 15a “Camí del Cementiri”-– 
Exemplar d’aprovació inicial.  

10.3.17 

2 Projecte reparcel.lació de la UA 15a “Camí del Cementiri “- 
Exemplar d’aprovació definitiva 

12.2.18 

 CERTIFICATS REGISTRALS  

 
 
Expedient núm. 2017/255                
Data obertura: 16/02/2017 
 

ÍNDEX DE DOCUMENTS 

 

DOCUMENT Pàgines 

Instància presentada per Jose Pinós Alseda, en representació de 
BERRYSAR, SL, amb nº de registre d’entrada 2017-E-RC-804 
(E/000586-2017) de 13.02.2017 presentant projecte d’urbanització de la 
UA 15a Cementiri (Nul) 

1 

Instància presentada per Jose Pinós Alseda, en representació de 
BERRYSAR, SL, amb nº de registre d’entrada 2017-E-RC-1276 
(E/001087-2017) de 09.03.2017 presentant esmenes sol·licitades al 
projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

2 a 3 

Informe tècnic favorable a l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització 
de la UA 15a Cementiri 

4 a 5 

Proposta d’acord de la Junta de Govern Local sobre l’aprovació inicial 
del Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

6 

Diligència d’acord de la Junta de Govern Local sobre l’aprovació inicial 
del Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

7 

Notificació a BERRYSAR SL de l’acord de la Junta de Govern Local 
sobre l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la UA 15a 
Cementiri  

8 a 11 

Notificació a *** de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’aprovació 
inicial del Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

12 a 17 

Notificació a CAPATEST SL de l’acord de la Junta de Govern Local 
sobre l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la UA 15a 
Cementiri 

18 a 21 

Notificació a IMMOBILIÀRIA SACLOSA SA  de l’acord de la Junta de 
Govern Local sobre l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la 
UA 15a Cementiri 

22 a 26 

Certificat acord aprovació inicial del projecte d’urbanització ua15a El 
Cementiri 

27 a 29 

 
Anunci d’aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la UA 15a 
Cementiri 

30 

Sol·licitud d’informe a Aigües de Manresa 31 a 32 

Sol·licitud d’informe a ENDESA Distribución Elèctrica 33 a 35 
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Sol·licitud d’informe a TELEFONICA 36 a 37 

Anunci a el Punt Avui sobre l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització 
de la UA 15a Cementiri 

38 

Publicació en la seu electrònica de l’Anunci sobre l’aprovació inicial del 
Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

39 

Publicació en el BOP de l’Anunci sobre l’aprovació inicial del Projecte 
d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

40 

Resposta d’ENDESA no considerant necessari fer al·legacions 41 

Instància de 18.07.2017 presentada per ***, amb registre d’entrada 
2017-E-RC-3492, presentant al·legacions a l’aprovació inicial del 
Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

42 a 44 

Instància de 18.07.2017 presentada per Daniel Diaz Carreño en 
representació de Inmobiliària SACLOSA SA, amb registre d’entrada 
2017-E-RC-3504, presentant al·legacions a l’aprovació inicial del 
Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

45 a 52 

Informe emès per Aigües de Manresa sobre abastament d’aigua potable 53 a 56 

Informe emès per Aigües de Manresa sobre xarxa de clavegueram 57 a 61 

Informe 23/2017 del Secretari sobre al·legacions formulades al projecte 
d’urbanització de la UA15a 

62 a 63 

Informe tècnic sobre aprovació definitiva 64 a 66 

 Josep Pinós presenta document que incorpora les prescripcions 
derivades de l'acord aprovació inicial (19.1.18) 
  
  
 

67 

Proposta d’acord d’Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de la 
UA 15a Cementiri 

68 

Diligència d’acord certificant l’aprovació definitiva del Projecte 
d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

69 a 70 

Notificació a *** de l’ acord d’aprovació definitiva del Projecte 
d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

71 a 72 

Notificació a Immobiliària SACLOSA SA de l’ acord d’aprovació definitiva 
del Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

73 a 79 

Notificació a CAPATEST SL de l’ acord d’aprovació definitiva del 
Projecte d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

80 a 86 

Anunci d’aprovació definitiva el projecte d’urbanització de la UA 15a 
Cementiri 

87 a 88 

Publicació al BOP d’anunci d’aprovació definitiva el projecte 
d’urbanització de la UA 15a Cementiri 

89 a 91 
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Relació de documentació annexa: 
 

 Document Data 

1 Projecte modificat d’urbanització anticipada Unitat d’Actuació 15A 
(aprovació inicial i definitiva) 

Novembre 
2016 

2 Projecte modificat de millora local. Millora nus. Rotonda a la 
Carrertera C-16C PK 2+900 Tram: Sant Fruitós de Bages. Clau 
MB-13033 (aprovació inicial i definitiva) 

Novembre 
2016 

3 Projecte d0urbanització de la Unitat d’Actuació 15A Camí del 
Cementiri. Fase 2: Àmbit lateral C-16C. Sant Fruitós de Bages 
(aprovació inicial) 

Març 2016 

4 Projecte d0urbanització de la Unitat d’Actuació 15A Camí del 
Cementiri. Fase 2: Àmbit lateral C-16C. Sant Fruitós de Bages 
(aprovació definitiva) 

Gener 2018 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
4.1 Aprovació del projecte del pressupost general per a l’exercici 2019 
(EXP. 879/2018) 
 
Primer. Vist l’article 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que assenyala 
que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost únic en el qual 
s’integraran, els pressupostos de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms  i 
els de les societats municipals (en el cas que ens ocupa al no existir organismes 
autònoms ni societats municipals, el pressupost que es sotmet a aprovació és el de 
la pròpia entitat). 
 
Segon. Atès que l’article 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els 
ens locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que 
s’integraran, el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms 
dependents de la mateixa, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les 
societats mercantils amb capital social íntegrament municipal. Atès que l’article 165 i 
següents estableixen el contingut d’aquest Pressupost general, en el que s’hauran 
d’integrar els estats de despeses, els estats d’ingressos i les bases d’execució, que 
contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a 
l’organització pròpia de cada entitat, així com també com a annexos al mateix, els 
programes anuals d’actuació, inversions i l’estat de previsió i moviments del deute, 
així com el procediment d’elaboració i aprovació de dit Pressupost. 

 
Tercer. En aplicació del contingut del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del Títol VI de l’esmentada Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l’Ordre Ministerial EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula 
la estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre 
HAP/415/2014, de 14 de març i  la Instrucció de Comptabilitat para la Administració 
Local aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, s’ha elaborat el 
projecte de pressupost municipal per a l’exercici econòmic 2019. 
 
Quart. Vista la memòria sobre el pressupost per a la Corporació de l’any 2019, que 
inclou els estats de despeses i els estats d’ingressos. 
 
Cinquè. Vistes les bases d’execució del pressupost municipal per a l’any 2019, així 
com l’informe favorable emès per l’Interventora municipal. 
 
Sisè. Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera; els articles 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals. 
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Setè. La Junta de Govern Local elevi al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Presidència i Serveis Centrals 

 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Proposar l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages per a l’exercici econòmic del 2019, en la forma que s’expressa 
al resum per capítols següent: 

 

 
 
SEGON.- Proposar l’aprovació inicial de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per 
a l’any 2019 que forma part d’aquesta proposta com a documentació annexa: 
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TERCER.- Una vegada aprovat inicialment pel Ple, s’exposarà al públic durant un termini 
de 15 dies mitjançant inserció al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis 
municipal l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici econòmic 2019 i la 
plantilla de personal aprovats als efectes d’examen i reclamacions, en el benentès que, 
si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació, s’entendrà 
aprovat definitivament. 
 
QUART.- Un cop aprovat definitivament el pressupost de la Corporació per l’exercici 
econòmic 2019, s’efectuarà l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, que 
inclourà el resum per capítols i la plantilla i així mateix, es traslladarà còpia del 
pressupost a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Es proposa declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter 
propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’any 2019, els següents: 
 

- Tota l’activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims 
obligatoris enunciats a l’article 26 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de  Règim Local 

- Àrea de Serveis Socials: Treballadores socials, els educadors socials i les 
Treballadores familiars. 

- Àrea d’Educació: Personal de la Llar d’Infants, en els casos necessaris per 
incompliment de les ratis establerts a l’article 12 del Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres; els conserges dels centres escolars, així com la gestió tècnica de l’àmbit 
educatiu del municipi. 

- Àrea de Servei Local d’Ocupació, Promoció econòmica i Desenvolupament 
Local: personal dedicat al desenvolupament local d’ocupació i desenvolupament 
promoció teixit empresarial, el personal destinat a la inserció laboral dels 
col·lectius amb risc d’exclusió social i tot el personal que pugui ser contractat 
mitjançant Plans d’Ocupació Locals. 

- Àrea de Seguretat Ciutadana: sergent, caporals, agents de la policia local i el 
personal dedicat a l’àmbit de la protecció civil, d’atenció a urgències i 
emergències de tot tipus. 

- Àrea de Serveis Generals: Servei d’Atenció al ciutadana. Servei de participació 
ciutadana i comunicació. La funció de fe pública, assessorament legal perceptiu. 
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostària. Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació. Servei de 
contractació administrativa i informàtica. Serveis de tramitació i gestió electrònica 
de procediments administratius. El servei de la Secretaria municipal. 

- Àrea de Serveis Territorials: El control sanitari del medi ambient; d’indústries, 
activitats i serveis, transport, soroll i vibracions d’edificis, de la distribució i 
subministrament d’aliments i de cementiris. Els serveis d’ordenació i tramitació  
d’obra pública, atorgament de llicències, inspecció, disciplina i sancions. El servei 
de manteniment d’instal·lacions i equipaments públics.  
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Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial i prioritari les categories 
i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i amb les 
dotacions estrictament imprescindibles per a dur-los a terme. 
 
I per aquells llocs de treball que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves 
especialitats funcionals, es consideren essencials i prioritaris per a garantir l’ adequat 
funcionament dels serveis públics. 
 
SISÈ.- Disposar que l’acord cinquè queda suspès fins que vigeixi el pressupost 2019 en 
uns termes que no impedeixin el seu compliment.  
 
SETÈ.- Notificar-ho al Comitè d’empresa i a la Junta de Personal de la Corporació 
 
VUITÈ.- Declarar que els acords primer i segon són un acte de tràmit, no posa fi a la via 
administrativa i no pot ser impugnada separadament. Forma part d’un procediment 
d’aprovació de disposicions generals.  
 
NOVÈ.- Pel que fa a la modificació de plantilla i del pressupost, declarar que, si 
l’aprovació inicial esdevé definitiva:  
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnada per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de 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.  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

4.2 Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals (aprovació provisional). (EXP. 1252/2018) 
 
Primer.- Vistes les ordenances fiscals vigents. 
 
Segon.- Vista la memòria de la Regidoria d’octubre del 2018 que recull el contingut de les 
modificacions proposades. 
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Tercer.- El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació 
i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització 
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar 
i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de 
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import 
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Atès que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de la corporació, d’acord 
amb allò establert en l’article 123.1g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases del 
Règim Local i que requereix el vot favorable de la majoria simple del nombre legal dels seus 
membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 lletra d) i 47.1 del mateix text legal. 
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Cinquè.- Vist l’informe conjunt de secretaria intervenció, en que es diu que els nous 
beneficis fiscals que s’atorguen a les taxes, d’acord amb l’article 8.b de la Llei General 
Tributària haurien de tenir una cobertura amb rang de llei i que en aquests moments no 
consta, des de l’Equip de govern es vol posar de manifest que tots aquests beneficis que 
es proposen són alguns d’ells d’interès social, d’altres per fomentar l’eficiència energètica 
i d’altres, per fer aflorar més padró de les taxes.   
 
La Junta de Govern Local proposa elevar al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós, d’acord 
amb l’annex que s’adjunta: 
 

1 Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles. 

2 Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques. 

5 Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

10 Ordenança fiscal núm. 10 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

11 Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 
la via pública amb entrades de vehicles a través de les 
voreres o de qualsevol altre espai de domini públic 
local i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena. 

13 Ordenança fiscal núm. 13  Preus públics. 

14 Ordenança fiscal núm. 14 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic 
i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

17 Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per expedició de documents administratius. 

21 Ordenança fiscal núm. 21 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

22 Ordenança fiscal núm. 22  Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com 
pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques. 
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26 Ordenança fiscal núm. 26 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 
d’instal·lacions municipals. 

- - Ordenança municipal sobre el manteniment de 
parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica per a la prevenció d’incendis. 

 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la seu electrònica i en 
el Butlletí Oficial de la Província durant un termini de 30 dies, dins els quals les persones 
interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin 
oportunes. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.  
 
Entendre definitivament adoptats els acords provisionals en el cas que no es presentin 
reclamacions en el període d’exposició al públic, i publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província els acords definitius i el text íntegre de les Ordenances fiscals modificades, les 
quals s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2019 i tindran vigència 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 administratives 
generals, 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 
 
Sisè.- Declarar que un cop l’aprovació provisional esdevingui definitiva: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa 
i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant de 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. 
 
 

 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS. 
 
SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS. 
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Article 1.- Objecte. 
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 
15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté normes comunes, tant 
substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de les Ordenances 
fiscals i dels Reglaments interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i 
inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 
 
2. Aquesta Ordenança es dicta per a: 
 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents 
als procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest 
Ajuntament. 
 
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de 
possible determinació per l’Ajuntament. 
 
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la 
reiteració. 
 
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’Ajuntament. 
 
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments el coneixement dels quals pugui 
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries. 
 
Article 2.- Àmbit d'aplicació 
 
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la titularitat 
dels quals correspon a l’Ajuntament o als seus Organismes Autònoms. 
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació 
dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es 
regiran per la seva pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i 
Funcional, i l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de Dret Públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració administrativa. 
 
No obstant, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar  de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per 
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, 
respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 
de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
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3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores 
d'aquesta Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés. 
 
SECCIÓ II.- PROCEDIMENT. 
 
Article 3.- Aspectes generals 
 
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés 
a la informació administrativa. 
 
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
 
Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels 
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en 
què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb 
claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la 
normativa tributària aplicable. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini 
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres 
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la 
presentació. 
 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a 
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant 
i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies 
objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita. 
 
5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, 
o en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es 
dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà 
formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva 
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença 
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà 
identificar-se utilitzant sistemes d’identificació que determini l’Ajuntament.  
 
7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de tal, 
en els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es presumirà 
concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 
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Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 
 
 1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el 
desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden ser 
utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui 
encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser 
cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què 
es refereix l’article 95è de la Llei general tributària.  
 
2. L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir 
la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.  
 
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o 
antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta 
documentació. Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin 
derivar-se, la infracció d’aquest particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària 
molt greu.  
 
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò 
disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal.  
 
4. L´accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels 
documents que integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar en els termes 
previstos a la normativa tributària vigent. 
 
Article 6.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient. 
 
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, 
per escrit. 
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa 
establerta per expedició i reproducció de documents. 
 
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent 
en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi 
complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què podrà recollir les 
còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies 
naturals. 
 
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit 
d’audiència o, en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de 
resolució. 
 
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals 
s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent. 
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5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant a 
l’expedient, afectin a dades personals, interessos de tercers o a la intimitat d’altres 
persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a 
l’expedient haurà de motivar-se. 
 
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la 
Secretaria. 
 
Article 7.- Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments. 
 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la 
tramitació o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 
 
Article 8.- Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat. 
 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit 
d’audiència, es tindran en compte uns i altres en redactar la corresponent proposta de 
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els 
antecedents d’aquesta. 
 
2. En els procediments d’inspecció es donarà audiència a l’interessat en els terminis 
previstos en la Llei general tributària i en el Reglament general de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. 
 
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la 
resolució administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per 
altres administracions o per l’interessat. 
 
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar 
errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el 
supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general tributària. 
 
En les resolucions dictades en aquells procediments en què no hagi resultat necessari 
tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització. 
 
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies. 
 
 
 
 
Article 9.- Registre 
 
1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels 
assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan 
administratiu, organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També 
s’anota la sortida de documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 
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2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de 
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al 
dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que 
s’anunciaran als potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu 
electrònica. 
 
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de qualsevol 
d’aquests mitjans: 
 
a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament 
b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, Cabildos 

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

c) Oficines de Correus. 
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
 
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència 
tributaria per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents 
que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de 
la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributaria i la possible obertura del 
corresponents expedient sancionador. 
 
4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de 
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el 
tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris 
i/o unitats administratives per a la seva tramitació. 
 
5. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb 
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota 
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de 
presentació d’aquells. 
 
6. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació 
del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
 
7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se 
certificacions autoritzades pel Secretari. 
 
 
 
 
Article 10.- Còmput de terminis  
 
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per hores, 
s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un 
dia hàbil. 
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Els terminis expressats per hores es compten d'hora en hora i de minut en minut des de 
l'hora  i minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, i no 
poden tenir una durada superior a vint-i-quatre hores; en aquest cas, s’han d’expressar 
en dies. 
 
Quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, i s'exclouen del 
còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 
Quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals, s’ha de fer constar aquesta 
circumstancia a les notificacions corresponents. 
 
En els procediments d'aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini coincideix 
amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent. 
 
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà d’aquell 
en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del següent a aquell en què es 
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment 
no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el termini 
finalitza l’últim dia del mes. 
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què 
tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es 
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 
 
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud 
hagi tingut entrada en el Registre Municipal. 
 
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació 
de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 
 
7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de dret 
públic d’aquest Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, Liquidació, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada 
en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.   
 
 
 
Article 11.- Tramitació d'expedients 
 
1. Els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estaran obligats a relacionar-
se a traves de mitjans electrònics amb les Administracions Publiques. 
 
2. De les sol·licituds, comunicacions i escrits que presentin els interessats 
electrònicament podran exigir el corresponent rebut que acrediti la data i hora de 
presentació. 
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3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li 
indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 
 
4. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos 
sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'Administració, es produirà la 
caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 
 
5. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de 
complimentar per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a 
partir de la notificació del corresponent acte. 
 
6. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra 
banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix 
abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per transcorregut el 
termini. 
 
7. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
 
8. En particular,  la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos 
municipals  que hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva 
Ordenança General. 
 
Article 12.- Obligació de resoldre. 
 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest 
deure de resoldre expressament en els casos següents: 
 
- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari. 
 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 
renúncia o el desistiment dels interessats. 
 
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa 
aplicable fixi un termini diferent. 
 
2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 
 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un 
mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim 
de sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud. 
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3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim 
fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima 
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, 
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar. 
 
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes 
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la 
Llei general tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta ordenança. 
 
SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ. 
 
SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS. 
 
CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC. 
 
Article 13.- Impostos de venciment periòdic 
 
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre 
vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves 
Ordenances fiscals específiques. 
 
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a 
terme l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança 
General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant 
col·laboració interadministrativa. 
 
Article 14.- Taxes. 
 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal 
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements 
essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per 
l'Ajuntament. 
 
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró 
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 
 
4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 10 
euros. 
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En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de 
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús. 
 
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el 
previst en els apartats següents: 
 
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial, l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres 
naturals que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la 
recepció dels serveis o la utilització o aprofitament. 
 
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o 
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al 
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any transcorreguts 
des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels 
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial. 
 
Article 15.- Calendari fiscal 
 
1. Quan es tracti d’ingressos la gestió i/o recaptació dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, correspondrà a l’ORGT l'aprovació del calendari fiscal i la seva 
publicació en el BOP i també en la seva seu electrònica. 
 
La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al 
llarg de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es 
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la 
Província, s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic 
domiciliats.  
 
En el cas que aquest Ajuntament ho tingui establert mitjançant Ordenança Fiscal, els 
obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic 
gaudiran d'un fraccionament del deute en els terminis que figurin en el calendari fiscal 
publicat, en les condicions i termes que prevegi l’ordenança.   
 
Article 16.- Exposició pública de padrons 
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1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir 
de deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. 
 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de 
l’ORGT o de l'Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró corresponent. 
 
2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o 
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la 
Llei general tributària i disposició addicional 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, 
es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 
 
4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent 
padró.  
 
CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC. 
 
Article 17.- Pràctica de liquidacions 
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, es practicaran liquidacions 
dels ingressos municipals de dret públic, la gestió dels quals no hagi estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 
l’Alcalde. 
 
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les 
liquidacions seran practicades i aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de 
l’Administració siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita 
proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 
 
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
 
5. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es practicaran liquidacions quan resultin quotes 
liquides inferiors a 10 euros en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.  
 
Article 18.- Presentació de declaracions. 
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1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que 
originen la meritació dels tributs municipals. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a 
presentar les declaracions previstes legalment. 
 
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries 
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel 
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat 
regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració. 
 
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme 
al que estableix l’article 192 de la Llei General Tributària. 
 
CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES. 
 
Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, 
liquidació, recaptació i inspecció 
 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan 
l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran 
decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat. 
 
3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei general tributària i per 
la normativa de desenvolupament; i amb les especificitats de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre 
, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà 
constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar 
la notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins 
dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans 
de les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a 
l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents.  
 
5. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran  practicades en el moment en que 
es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que 
s'hagi accedit al seu contingut.  
 
6. Quan la notificació es practiqui en paper, i no hagi estat rebuda personalment es citarà 
a l’interessat o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per 
compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú 
dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà la relació de 
notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, 
procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on 
s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el 
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termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 
al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació 
s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del 
termini per comparèixer.  
 
7. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 
4, 5 i 6. 
 
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva 
Ordenança General. 
 
9. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendres notificada. 
 
10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, 
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els 
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributaria. 
 
CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS. 
 
Article 20.- Sol·licitud 
 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals és competència de l’Alcalde. 
 
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada 
en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre 
la seva concessió. 
 
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 
 
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les 
ordenances fiscals.  
 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà 
en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta 
resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es 
realitzi l’esmentada consulta. Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels 
interessats excepte que consti en el procediment la seva oposició expressa o la llei 
especial aplicable requereixi consentiment exprés, havent-se, en ambdós casos, 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 40 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

d’informar a l’interessat prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. Excepcionalment, si l’Administració gestora del tribut no pot obtenir els 
esmentats documents, podrà sol·licitar novament a l’interessat la seva aportació. 
 
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del 
fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. 
 
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE REVISIÓ. 
 
Article 21.- Recursos administratius. 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només 
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que 
es reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes 
comptat des de la data d’interposició. 
 
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 
de la Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim 
de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la 
seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix 
a l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en 
paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmic-
administratives. 
 
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents: 
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia 
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent 
a la data de publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
Article 22.- Revisió d’ofici. 
 
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels 
ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes 
establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
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a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte. 
 
b) A instància de l’interessat. 
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va 
reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar. 
 
Article 23.- Declaració de lesivitat. 
 
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220 
de la Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius 
de drets si els declara lesius per a l’interès públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 
 
Article 24.- Revocació d'actes i rectificació d’errors. 
 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi 
que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin 
una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan 
en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que 
es va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel mateix 
òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT. 
 
Article 25.- Suspensió per interposició de recursos. 
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat 
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per a 
la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què 
serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 42 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

demora que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en 
què es procedeixi a l’execució. 
 
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs 
podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut quan 
concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
 
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se 
suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que pugui 
practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria censal afecta 
el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos corresponent. 
 
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari, 
en els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins 
el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer 
fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
5. Quan de la resolució del recurs es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute 
resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 
 
6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu 
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el 
deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el 
període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el 
previst al punt 4. 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute 
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 
 
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, 
els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del 
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs 
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es 
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la 
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el 
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la seva 
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reiniciarà 
o suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial. 
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8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements 
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute 
tributari resulti quantificable. 
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
 
Article 26.- Altres supòsits de suspensió 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan 
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència 
d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i 
judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del 
procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns 
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent 
sol·liciti de forma expressa la seva alienació. 
 
Article 27.- Garanties 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment haurà de cobrir l’import 
del deute, els interessos de demora i els recàrrecs que procedirien en cas de la seva 
execució. 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 
exclusivament les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal. En el supòsit que la recaptació de l’ingrés objecte de 
la suspensió estigui delegada a la Diputació de Barcelona, el dipòsit també es podrà 
efectuar a la Tresoreria de l’ Organisme de Gestió Tributaria.  
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de 
part, la suspensió del procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent 
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
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4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 35 d’aquesta 
Ordenança. 
 
CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS. 
 
Article 28.- Iniciació de l’expedient 
 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà davant de l’ORGT.  
 
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 
 
Article 29.- Quantia de la devolució 
 
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia 
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de 
demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut. 
 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part 
de liquidació anul·lada. 
 
El tipus d’interès, serà el vigent al llarg del període segons el que preveu l’article 26.6 de 
la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i 
aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de 
pressupostos de l’Estat. 
 
2.- En particular, i als efectes del que s’ estableixen els articles 31 i 224.1 de la Llei general 
tributària, tenen la condició d’ ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’ 
aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei 
reguladora del Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’ anul·li per un 
procediment de rectificació d’ errades materials, es tornarà l’ import ingressat incrementat 
amb els corresponents interessos de demora. 
 
Article 30.- Reintegrament del cost de les garanties 
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre 
un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o 
judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat. 
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Amb el reintegrament dels costos de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament 
que correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat. 
 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 
 
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius: en  el supòsit d’avals o fiances de caràcter solidari i certificats 
d’assegurança i caució , per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit, 
societat de garantia reciproca o entitat asseguradora en concepte de primes, comissions 
i despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, fiança o certificat, 
meritats fins a la data en que es produeixi la devolució de la garantia.  
 
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, 
podent optar per: 
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de 
l’Entitat de crèdit o bancària. 
 
- Xec nominatiu. 
 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació. 
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació 
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva esmena en un termini de deu dies. 
 
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts 
i d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es 
refereixin als ingressos de titularitat municipal. 
 
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que 
es trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 
 
SUBSECCIÓ II.- GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS. 
 
Article 31.- Recaptació dels preus públics. 
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1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les 
dues condicions següents: 
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible 
per a la seva vida privada o social. 
 
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de 
l’Ajuntament que exigeix el preu. 
 
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus 
públics quan així ho hagi acordat l’Ajuntament. 
 
SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ. 
 
Article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualsevol altres de dret públic que hagi 
estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i 
perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de 
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà 
segons el que preveu la seva Ordenança General. 
 
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, 
estaran obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris. 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i/o de l’Agencia Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva dels ingressos 
municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns 
embargables situats dins l’àmbit de la província de Barcelona. 
 
Article 33.- Responsables solidaris i subsidiaris. 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 
transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet 
el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
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a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
 
S’exceptuen de responsabilitat: 
- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades 
per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o activitat. 
 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari 
pendent, fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o 
alienar, les següents persones i entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de 
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 
garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells 
béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia. 
 
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la 
notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 
 
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sancions. 
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de 
la manca de pagament. 
 
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst 
a la Llei general tributària. 
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6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d’exigir 
als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament dels tributs, 
es tramitaran per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels quals s’ha delegat 
en la Diputació. 
 
Article 34.- Successors en els deutes tributaris. 
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a 
l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos 
anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut 
de respondre d’aquestes obligacions. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb 
personalitat jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran 
a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta 
previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una 
societat mercantil o d’una entitat amb personalitat jurídica. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars 
de dites entitats. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui. 
 
Article 35.- Ajornaments i fraccionaments 
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1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la 
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui 
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 
 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris diferents dels previstos a l’Ordenança general 
de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
administrativa, la resolució correspondrà a l’òrgan competent d’aquest Ajuntament. 
 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde. 
 
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes tributaris: 
 
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes 
que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la 
massa. 
 
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 euros. 
 
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si 
escau, la dispensa d'aquesta obligació. 
 
5. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 
condicionada a dita aportació.  
 
6. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són: 
 

a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 EUR es podran ajornar per un període màxim 
de 18 mesos. 

b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 EUR i 5.000 EUR pot ser 
ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos. 

c) Si l’import principal excedeix de 5.000 EUR, els terminis concedits poden estendre’s fins 
a 36 mesos. 
 
Article 36- Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys: 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna 
liquidació. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 50 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de l'Administració per 
realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la Llei 
general tributaria, llevat de l'establert a l'apartat segon de l'article 66 bis del mateix text 
normatiu. 
 
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la 
normativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés. 
4. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de 
la Llei general tributària. 
 
5. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de 
la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 
 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament. 
 
6. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
Article 37.- Compensació. 
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió 
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per 
part d'aquell i a favor del deutor. 
 
2. Es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les quantitats a 
ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a que fa referència l'article 
225.3 de la Llei general tributària. 
 
3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti 
el deutor. 
 
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, 
que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 
 
Article 38.- Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències. 
 
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es regeixi 
per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini 
d'ingrés en període voluntari. 
 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats 
Autònomes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran 
extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les 
Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides 
entitats deutores. 
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3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de 
Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el conjunt 
de les seves actuacions. 
 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació que 
correspongui. 
 
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part 
dels Ens deutors dels Municipis i la deducció sobre transferències, l’ORGT investigarà 
l’existència de béns patrimonials, no afectes a l'ús o servei públic, a l’efecte d’ordenar la 
seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal. 
 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l'Alcalde, 
i de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 
 
Article 39.- Situació d'insolvència 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de 
gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns 
coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix 
formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva 
Ordenança General. 
 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència pot 
ser delegada en l’Organisme gestor. 
 
4. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la competència per aprovar la 
declaració de crèdits incobrables, l’ORGT procedirà aplicant els criteris de la seva 
Ordenança General; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions de 
les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit. 
 
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, si no ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona la competència per aprovar la declaració de crèdit 
incobrables, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. 
Si en el termini de tres mesos, comptats des de l’entrada de la proposta en el Registre 
Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat 
de continuar el procediment recaptatori, es dataran els deutes, remetent a l’Ajuntament el 
conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, 
segons procedeixi en cada cas.  
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6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. 
El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini. 
 
Article 40.- Execució forçosa 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre 
l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a 
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1.000 EUR, per 
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg 
següents: 
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
 
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1.000 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini. 
- Sous, salaris i pensions. 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran 
tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament. 
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 
sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.  
 
Pel que fa a les multes de trànsit, quan ha estat delegada la gestió recaptatòria en la 
Diputació de Barcelona, s’aplicarà el previst en els apartats 4 i 5 de l’article anterior. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 EUR, es 
podrà ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei general 
tributària, preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és 
molt superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà 
tenint en compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 
 
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, 
correspondrà al/a la Tresorer/a municipal fer la proposta a l'Alcalde d'adjudicació de béns 
a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del 
Reglament general de recaptació. 
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Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les 
actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del/la Tresorer/a 
municipal pugui formular a l'Alcalde la proposta d'adjudicació de béns. 
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès per a 
l’Ajuntament, i no existeixen altres béns i drets susceptibles d’embargament, es procedirà 
a la data comptable dels valors objecte de l’expedient  per a quina recaptació es tramità 
la subhasta. 
 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives  al deutor i l’ entorn  econòmic general. 
 
SECCIÓ V.- INSPECCIÓ. 
 
Article 41.- La inspecció tributària. 
1. El Departament d’inspecció tributària portarà a terme actuacions de comprovació i, si 
escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs 
que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta 
regularitzar, si cal fer-ho, la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o 
més liquidacions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 
 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin 
ignorats per l’Administració tributària local. 
 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions que els obligats tributaris hagin 
presentat. 
 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als 
documents d’ingrés. 
 
d) Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les actuacions de comprovació i 
investigació. 
 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius fiscals i 
devolucions tributàries o per a gaudir-ne. 
 
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions 
inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes 
fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 
 
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació 
de tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb cura especial la 
inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi han de figurar. 
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h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local 
puguin portar a terme les seves funcions. 
 
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres 
elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries. 
 
j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 
136 a 140 de la Llei general tributària. 
 
3. Si en el curs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els obligats 
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries, 
aplicarà el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions 
que la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, 
en la mesura que sigui d’aplicació. 
 
4. Les funcions d´ inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a cada tribut en 
particular i podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta 
Administració hagi assumit la possibilitat de dur-les a terme. 
 
Article 42.- Personal inspector. 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 
realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció o altres funcionaris i empleats 
públics de l’Ajuntament, sota la immediata supervisió de qui tingui el comandament de les 
actuacions, qui dirigirà, impulsarà i coordinarà el desenvolupament, amb la preceptiva 
autorització de l’Alcalde. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris que duguin a terme funcions d’Inspecció seran considerats agents de 
l’autoritat i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les oficines. 
Les autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a 
l’exercici d’aquestes funcions. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran 
de guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per 
raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa 
greu. 
 
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que 
l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 43.- Classes d’actuacions. 
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
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a) De comprovació i investigació. 
 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
 
c) De valoració. 
 
d) D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions 
dictades per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes 
citades. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla de 
control tributari aprovat per l’Alcalde. 
 
Article 44.- Lloc i temps de les actuacions. 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, 
segons decideixi la Inspecció: 
 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el representant de 
l’obligat tributari tingui el domicili, despatx o oficina. 
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
 
c) Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del 
pressupost de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals hagin 
de realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
 
2. Al final de cada actuació, la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es reprendrà 
la pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran 
preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es 
fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat 
que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores 
o dies. 
 
4.En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova 
o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’Alcalde podrà autoritzar 
que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral esmentada. 
 
Article 45.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
1.  El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 

a)  D’ofici. 
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b)  A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut 

i, si fos el cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició 
s’haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions 
i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 
 
2.  Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i 
tingui a disposició del personal inspector o aporti la documentació i els altres antecedents 
que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, 
oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb 
l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa 
dictada per a desenvolupar-la. 
 
3.  Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o en 
la de modificació de l’abast de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat 
amb una liquidació provisional, els fets regularitzats en l’actuació no podran tornar a ser 
objecte d’un nou procediment. 
 
4.  Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, 
que haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que 
en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran 
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la 
representació i n’hagi assabentat la Inspecció. 
 
5.  El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc 
on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, 
es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’hi hagi 
alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es 
tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu 
consentiment previ o, si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial. 
 
6.  En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de 
la qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7.  En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si van concórrer o no en els 
períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o 
reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà 
regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia 
de l’acte originari de concessió o reconeixement. 
8.  Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, 
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de 
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la 
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més, s’hi 
ha de proposar la regularització que escaigui o declarar que la situació tributària de 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 57 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat 
que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es 
presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d’haver incorregut en un 
error de fet. 
 
9.  Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a 
l’inspector en cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan 
municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’alcalde. 
 
Article 46.- Terminació de les actuacions inspectores 
 
1.  Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini 
màxim de 18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi 
d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si l’import net 
de la xifra de negocis de l’obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar 
comptes, i s’informarà d’aquest termini en la comunicació d’inici d’actuacions. No obstant 
això, aquest termini es podrà suspendre o perllongar motivadament si s’esdevé alguna 
de les circumstàncies previstes als paràgrafs 3r, 4t o 5è de l’article 150 de la Llei general 
tributària, de la qual cosa s’assabentarà l’obligat tributari. 
 
2.  Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, 
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització 
que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest 
moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a 
més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3.  Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l’obligat 
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les 
o a subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es 
considerarà un refús de la notificació i en cas d’incompareixença es suspendrà el còmput 
del termini de duració fins que s’aconsegueixi efectuar la notificació. 
 
4.  Les actes que estengui la Inspecció dels tributs tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la 
normativa dictada per a desenvolupar-los. 
 
5.  En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat 
o disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular. 
 
6.  L’autorització per a subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o 
simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per l’alcalde. 
 
SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR. 
 
SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 47.- Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries. 
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1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en 
la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, 
especialment el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 
d’octubre). 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades 
al paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els fets tipificats com 
a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la 
seva responsabilitat en les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària 
concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament 
de la sanció. 
 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius 
d’infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en 
l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als 
que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, 
quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària 
competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja 
siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat 
substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan 
siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per 
l’Administració tributària mateixa. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la 
seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció 
tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte 
de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones 
físiques infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària. 
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la 
seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, 
sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara 
no sigui ferma. 
 
Article 48.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries. 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol 
grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, 
si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció 
que en cada cas correspongui. La base de la sanció serà, en general, l’import de la 
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quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aquest 
import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o 
s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o 
qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la 
incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui 
superior al 10%. 
 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres 
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de 
persones o entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un 
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la 
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%. 
 
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base 
de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de 
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi 
el 150%. 
 
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan 
es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 
recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
 
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió 
si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la 
liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment 
d’inspecció. 
 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent 
s’aplicaran d’aquesta manera: 
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- Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual 
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la 
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es 
pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, 
i si fos molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es 
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei 
general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que 
resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament 
devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa 
naturalesa. 
 
- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un 
cantó, i la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi 
d’una declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un 
altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, 
superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior 
al 75%, respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import 
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de 
regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant 
un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà 
aplicable quan la infracció consisteixi en: 
 
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris per practicar liquidacions. 
 
c) Obtenir indegudament devolucions. 
 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa 
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta 
amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord 
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb 
aval o certificat d’assegurança de caució els deutes tributaris derivats d’aquest tipus 
d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la 
regularització. 
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8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els o terminis 
fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en període voluntari de pagament 
i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, i no s’interposa recurs o 
reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà 
sense més tràmit que la notificació a l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les 
sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre 
les infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la 
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 
 
SUBSECCIÓ II.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES. 
 
Article 49.- Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de 
resultar d’una autoliquidació. 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la 
normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de 
l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense 
requeriment previ de l’Administració o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar 
l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb 
el que disposen els paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a 
conseqüència de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 50.- Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar liquidacions. 
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1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local 
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que 
es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb 
el que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i 
la que es derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 51.- Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions. 
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb 
el que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de 
la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base 
de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
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b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 52.- Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscals. 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades 
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les 
devolucions s’hagin obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la 
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària 
proporcional del 15%. 
 
Article 53.- Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments 
individualitzats d’informació 
 
1.  Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades 
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic 
a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
 També constituirà infracció tributària presentar les autoliquidacions, les declaracions 
o altres documents amb transcendència tributaria per mitjans diferents als electrònics, 
informàtics i telemàtics en aquells supòsits en què hi hagi obligació de fer-ho per aquests 
mitjans. 
 
2.  Les infraccions previstes en aquest article seran greus i es sancionaran d’acord amb 
el que disposen els paràgrafs següents. 
 
3.  Si es presenten autoliquidacions o declaracions de forma incompleta, inexacta o amb 
dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 
 
 Si es presenten autoliquidacions, declaracions o altres documents amb 
transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics 
quan hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans, la sanció consistirà en multa 
pecuniària fixa de 250 euros. 
 
4.  Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la 
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros. 
 
5.  Si es tracta de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter 
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 
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93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma 
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 

a)  Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que no estiguin 
expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200 euros per cada dada 
o conjunt de dades omeses, inexactes o falses referides a una mateixa persona o entitat. 
 

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

b)  Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que estiguin 
expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% de 
l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 
500 euros. 

 
Si l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un 

percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent de l’import de les operacions que havien 
de declarar-se, multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 per cent de l’import de les 
operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament. Si el percentatge 
és inferior al 10 per cent, multa pecuniària fixa de 500 euros. 

 
La sanció serà de l’1 per cent de l’import de les operacions declarades per mitjans 

diferents als electrònics, informàtics o telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-ho 
per aquests mitjans, amb un mínim de 250 euros. 
 
6.  Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 54.- Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local 
 
1.  Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
 S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament 
notificat a l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir 
les actuacions de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves 
obligacions. 
 
 Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local les conductes següents: 
 

a)  No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, 
fitxers, factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes 
i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb 
transcendència tributària. 
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b)  No atendre algun requeriment degudament notificat. 
 

c)  La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que 
s’haguessin assenyalat. 
 

d)  Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 
funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, 
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 
 

e)  Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2.  La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3.  La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació 
el que disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; 
en aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries que assenyalen aquests apartats. 
 
Article 55.- Altres infraccions tributàries. 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar 
bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de 
rendes. 
 
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi 
perjudici econòmic. 
 
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o 
d’altres números o codis establerts per la normativa tributària. 
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 
disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 56.- Normes generals del procediment sancionador 
 
1.  El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte 
les normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el 
Reglament general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del 
procediment sancionador en matèria administrativa. 
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2.  El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació 
dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades, 
comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte 
de la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi 
transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada 
la liquidació o resolució derivada dels mateixos. 
 
3.  El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el 
mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. Aquesta notificació d’inici de 
l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la 
conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les 
sancions que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, 
la identificació de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència 
en el procediment, així com la manera i els terminis per a exercir-los. 
4.  El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les 
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la 
Llei general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de la 
llei esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del règim 
sancionador tributari. 
 
5.  El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució expressa 
o per caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del 
procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte, n’hi ha 
prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la 
resolució. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un 
procediment nou. 
 
6.  L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions 
de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització de l’inspector en cap 
o de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que posen fi als procediments 
corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7.  L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’alcalde o l’òrgan en 
què delegui. 
 
8.  Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant de l’alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les 
sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via administrativa. 
 
9.  L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs 
independent, llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan 
ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix executar-les 
fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per 
aconseguir-ne la paralització. 
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Article 57.- Procediment sancionador abreujat. 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se 
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que 
permeten formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta s’incorporarà a 
l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient 
i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i 
presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions 
ni aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà dictar la resolució 
d’acord amb la proposta susdita. 
 
SECCIÓ VII.- INTERESSOS DE DEMORA. 
 
Article 58.- Liquidació d’interessos de demora 
 
1.  D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora 
quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una 
liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés 
s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació 
o declaració sense que s’haguessin presentat o ho hagin estat de forma incorrecta, quan 
es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels 
supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució 
improcedent. 
2.  L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. 
No obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins 
l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la 
resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció 
tributària. 
 
3.  Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les 
propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que 
practiquin, tenint en compte les especialitats següents: 
 

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

b)  En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el 
dia en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, 
supòsit en el qual la data final serà la de l’acord que aprova la liquidació. 
 

c)  En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament 
fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 
Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i 
que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la 
seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió 
a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 
subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la ordenança 
que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent 
per a l’exercici que es tracti. 
 
Segona.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS FINALS. 
 
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries 
per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sant Fruitós 
de Bages, a 30 d’octubre de 2018, començarà a regir el dia 1r de l’any 2019 i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 1.- Fet imposable  
 
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels 
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials: 
 
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics 
que es trobin afectes. 
b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 
 
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior 
per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a 
les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu. 
 
 
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte 
quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva 
extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de 
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió. 
 
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns immobles 
urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 
4. No estan subjectes a l'impost: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim 
- terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
 
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i 
els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 
 
 
 
 
Article 2.- Subjectes passius  
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1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també 
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que 
siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos 
en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.  
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent 
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, 
que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície 
concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del 
deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10 
d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble 
o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a 
subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes 
concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.  
 
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
 
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de 
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a 
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la 
part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció 
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.  
 
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició 
de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com 
substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el 
qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet. 
 
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret 
constitutiu del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, 
es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta 
circumstància impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es 
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre 
l’immoble.  
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió 
resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de 
l’article 5. 
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Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en 
els supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades 
s’incorporaran al padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la liquidació 
no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al  padró de l’impost de l’exercici 
immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n sol·liciti la 
modificació. 
 
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de 
l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes 
passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.  
 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents.  
 
Article 3.- Responsables i successors  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos 
en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).  
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  
 
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran 
als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats 
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a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de 
declaracions.  
 
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a 
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i 
actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat 
digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.  
 
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, 
a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i 
requeriment de pagament a l’actual propietari.  
 
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:  
 
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis 
educatius i penitenciaris.  
 
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.  
 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la 
Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, 
en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.  
 
d) Els de la Creu Roja Espanyola.  
 
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 
Internacionals.  
 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.  
 
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per 
a l’explotació de les esmentades línies.  
 
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total 
o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a 
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de 
l’activitat.  
 
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.  
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent 
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recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes 
autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats 
Autònomes i de les entitats locals. 
 
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions 
establertes a l’article 62 del TRHL.  
 
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 
d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al 
mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost 
sobre Societats.  
 
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats.  
 
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en 
tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i 
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.  
 
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:  
 
 
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el 
termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació 
definitiva.  
 
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol 
moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si 
escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.  
 
b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les 
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.  
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.  
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a 
la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros.  
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que 
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.  
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3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars 
de família nombrosa o família monoparental en la data de meritament de l’ impost, tindran 
dret a una bonificació de la quota íntegra, sempre que l’immoble de que es tracti 
constitueixi l’ habitatge habitual de la família, d’acord amb la següent taula: 
 

Valor cadastral de l’habitatge Bonificació 

Fins a 100.000 € 45 % 

De 100.001 € en endavant 35 % 

 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el 
padró 
municipal d’habitants. 
 
4. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles 
en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia 
provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances 
municipals. És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració 
competent. 
 
Per accedir a aquesta bonificació és necessari que els sistemes instal·lats ho siguin única 
i exclusivament per l’autoconsum del propi immoble. 
 
L’import de la bonificació resultant per aquest concepte no podrà superar, en cap cas, 
l’import del cost de la instal·lació segons pressupost corresponent a la mateixa. 
 
Article 6.- Base imposable i base liquidable  
 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.  
 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de 
la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el 
text refós de la Llei del cadastre immobiliari.  
 
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que 
legalment s’estableixin.  
 
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és 
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal 
Economicoadministratiu Regional de Catalunya.  
 
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la 
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de 
discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-
se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.  
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5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència 
de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, 
segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en 
vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats següents,  
 
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base 
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova 
ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, 
tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per 
cent del què resulti de la nova ponència.  
 
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius 
de l’Impost la sol·licitin.  
 
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a un 
component individual de la reducció calculat per a cada immoble.  
 
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la 
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i la 
base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.  
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació 
en cadascun dels següents casos:  
 
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles 
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any 
anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el seu valor 
cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import de la 
base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l’exercici 
immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.  
 
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini de 
reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant 
declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, 
el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l’increment mig de 
valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.  
 
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient 
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels 
immobles del municipi.  
 
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels 
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un 
decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable de 
l'exercici immediatament anterior a dita actualització. 
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d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a 
conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa 
cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini 
de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu 
valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.  
 
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per aplicació dels 
coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat que impliquin un 
decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada any, la diferència positiva 
entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i el seu valor base. Dita diferència 
es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat. 
 
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor 
del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.  
 
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el 
valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.  
 
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el 
període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la 
reducció pendent.  
 
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual 
de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que 
correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a 
què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.  
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció 
a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre 
el primer component del valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl ocupat per la 
construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència y el seu 
valor base. 
 
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor 
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a 
l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el 
coeficient 0,5. 
 
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de 
la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals 
per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
 
2. Tipus de gravamen.  
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2.1. El tipus de gravamen serà el 0,528 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.  
 
2.2. El tipus de gravamen serà el 0,756 0,3 per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
2.3. El tipus de gravamen serà el 1,3 per cent quan es traci de béns de característiques 
especials.  
 
A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord 
amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de 
béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir 
del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  
 
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a 
cada ús, tingui major valor cadastral.  
 
Taula annexa 
 

Ús Codi Tipus Valor cadastral mínim 

Oficines O 0,586 100.000€ 

Comercial C 0,586 100.000€ 

Industrial I 0,586 100.000€ 

 
3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
 
Article 8.- Normes de gestió 
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 
 
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el 
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin 
fermesa.  En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a 
l’aplicació de l’exempció.  
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb 
la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària).  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:  
 
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 
1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.  
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives 
a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi 
d’imposició.  
 
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període 
impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament 
d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció 
o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes 
impositius.  
 
Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la, 
acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits:  
 
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  
 
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es 
farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç 
presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.  
 
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la 
llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.  
 
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de 
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
 
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ 
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  
 
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.  
 
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del 
començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o del 
certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional 
corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos mesos 
des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi 
fermesa.  
 
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar l’estat 
efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres 
d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre dins 
dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació tributària 
adquireixi fermesa.  
 
2.3. Titulars de família nombrosa i família monoparental. 
 
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent 
documentació : 
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-Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per l’administració 
corresponent. 
-Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del 
títol de família nombrosa o monoparental i es mantindrà mentre no variïn les 
circumstàncies familiars. 
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
 
La bonificació es podrà sol.licitar fins el 31 de desembre de I'exercici immediat anterior a 
aquell en que hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. 
 
En cas que l’administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu 
cas, a l’ORGT les dades sobres els titulars i membres de les famílies nombroses o 
monoparentals empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el 
reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar 
novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest. 
 
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la 
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses o 
monoparentals s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti 
el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa o 
monoparental. . 
 
2.4. Bonificació per energia solar 
 
Per a gaudir d'aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar 
davant la hisenda municipal la següent documentació acreditativa: 
 
- Cèdula d’habitabilitat (respecte a béns immobles que constitueixin l’habitatge). 
- Certificat d’homologació dels col·lectors. 
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el 
qual ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia solar. 
- Que s'acrediti la seva implantació amb el certificat final d'obra, acompanyat del certificat 
de fabricació de la instal·lació. 
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de dos anys 
i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. 
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 81 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

L’efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l’exercici següent a la data 
de la sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediat anterior 
a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. 
 
3. Normes de gestió relatives a l’aplicació de tipus diferenciats, segons els usos, de 
l’article 7.  
 
3.1. L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral que 
anualment facilita la Gerència Territorial del Cadastre. 
 
Article 9.- Període impositiu i acreditament de l’impost  
 
1. El període impositiu és l’any natural.  
 
2. L’impost es merita el primer dia de l’any.  
 
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta 
Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran 
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb 
independència del moment en què es notifiquin.  
 
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en 
el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest 
liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou 
valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis 
meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que 
els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.  
 
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la 
quota satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut 
realitat.  
 
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran 
efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva 
notificació.  
 
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de 
l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les 
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels 
immobles, excepte en els supòsits d’exempció previstos en aquest article.  
 
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes 
o negocis:  
 
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal 
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les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment dels 
edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.  
 
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.  
 
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  
 
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.  
 
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i 
dels drets reals d’usdefruit i de superfície.  
 
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, 
o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.  
 
 
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.  
 
3. Seran objecte de sol·licitud:  
 
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el 
dret que va originar l’esmentada titularitat.  
 
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a 
una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.  
 
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.  
 
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la 
Gerència Regional del Cadastre.  
 
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la 
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat 
de l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini, 
sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels 
documents següents:  
 
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que 
actuï per delegació.  
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.  
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament 
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova 
construcció.  
 
Article 11.- Règim de liquidació  
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1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària 
d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions 
de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions 
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, 
resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que 
s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent 
referides a les matèries compreses en aquest apartat.  
 
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu 
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les 
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.  
 
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que 
corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.  
 
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits 
que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat 
prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
 
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es 
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de 
cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions 
sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les 
bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova 
impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.  
 
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència 
de procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant 
declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així 
ho estableixi la normativa cadastral. 
 
Article 12.- Règim d’ingrés  
 
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà 
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la 
Llei general tributària, que són:  
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 
posterior.  
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes 
posterior.  
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2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors 
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que 
s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei 
general tributària.  
 
Article 13.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran 
ser impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació 
suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal 
economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva 
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.  
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del 
període d’exposició pública dels padrons corresponents.  
 
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon 
tal funció a l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, 
es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.  
 
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció 
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el 
recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi 
garantia pel total del deute tributari.  
 
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de 
prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació 
que s’impugna.  
 
5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció 
cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà 
en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, 
una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació 
abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos.  
 
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents:  
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  
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Article 14.- Actuacions per delegació  
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, 
les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de 
fer l’Administració delegada.  
 
2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona conegui les 
transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del 
Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis 
a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en 
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral 
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència 
Regional del Cadastre.  
 
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, 
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren 
les seves facultats en la Diputació.  
 
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que 
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present 
ordenança  
 
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 
de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui 
necessària la seva sol·licitud.  
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2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre 
a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a 
aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi 
els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti 
d’aplicació l’exercici objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti.  
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 30 d’octubre 2018 entrarà 
en vigor el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 1.- Fet imposable 
 
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, 
el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques. 
 
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia 
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
 
Article 2.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol 
de les activitats que originen el fet imposable. 
 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents. 
 
Article 3.- Successors i responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
 
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals. 
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B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme 
l’activitat.  
 
 
 
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats de nova 
creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la 
seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan, encara que 
es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, 
condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de: 
 
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
 
- Transformació de societats. 
 
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular mantingui 
una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat. 

 
C) Els següents subjectes passius: 

 
- Les persones físiques. 
 
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de 
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de negoci 
inferior a 1.000.000 EUR. 
 
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només 
afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que 
tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.  

 
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
següents regles: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi de comerç 
i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de comptabilitat, aprovat 
pel RD 1514/2007, de 16 de novembre, els imports de la venda dels productes i de la 
prestació de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de la 
societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com 
l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentat 
volum de negoci. 
 
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost 
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del 
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de 
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que 
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correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període 
impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net del volum de negoci 
s’elevarà a l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les 
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
 
 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del 
Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que 
pertanyin al grup. 
 
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o indirecta, el 
control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una 
societat, que es qualificarà com a dominant, sigui soci d'una altra societat, que es 
qualificarà com a dependent, respecte de la qual: 
 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració. 
 
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb altres 
socis. 
 
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració 
que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els comptes consolidats i 
durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta 
circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat 
dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat 
dominant o d'altra dominada per aquesta. 
 
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  
 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà 
a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents 
situats en territori espanyol. 
 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, 
aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 
 
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els seus 
graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les 
Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant d’ànim de lucre, estiguin 
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en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles 
d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, 
venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, 
sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, 
es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de 
l’establiment. 
 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per 
a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que  
 
venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que 
l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
G) La Creu Roja. 
 
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o 
convenis internacionals. 
 
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, 
estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei 
que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents 
entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 
3 de la mateixa llei: 
 
a) Les fundacions. 
 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que 
estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 
 
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
 
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit 
autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic 
espanyol. 
 
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es 
refereixen la lletres anteriors. 
 
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat 1 
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
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3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat 
i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
4. La L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a 
que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al 
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats 
agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la 
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció 
segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota 
corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període 
impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada 
transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de 
l’apartat 1 d’aquest article. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
 
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació de 25% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota 
municipal que produeixin i facin servir, per al desenvolupament de les activitats que 
duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament 
d’energia eòlica, solar, a partir de biomassa... o a partir de sistemes de cogeneració, 
sempre que realitzin la producció en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin 
l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi. Si el subjecte 
passiu es limita a fer servir d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha 
de representar, al menys, un 80% del total de la energia que utilitzi per les activitats 
realitzades en el municipi.  
 
En el primer supòsit, es bonificarà la quota tributària de l’activitat productiva, així com les 
quotes de la resta de les activitats en les quals es consumeixi l’energia obtinguda i aquest 
consum representi, com a mínim el 80% del total de l’energia utilitzada. En el segon 
supòsit, es bonificaran les quotes tributàries de les activitats del titular que compleixin el 
requisit establert. 
 
La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà des del període impositiu en què es sol·liciti i 
mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en 
cada període impositiu.  
 
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors i s’aplicarà 
sobre la quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els 
apartats 5 i 6 de l'article 4t d'aquesta ordenança, quan sigui procedent. 
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2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació de 5% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota 
municipal que estableixin un pla de transport pels seus treballadors afectes a les activitats 
desenvolupades en el municipi, quan l’Ajuntament consideri que l’esmentat pla redueix 
de manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que 
afavoreix la fluïdesa del trànsit en el municipi. 
 
La bonificació s’aplicarà des del període impositiu en què es posi en funcionament el pla 
i mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent 
en cada període impositiu. 
 
Aquesta bonificació és incompatible con la regulada als apartats anteriors i  s’aplicarà 
sobre la quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els 
apartats 5 i 6 de l'article 4t d'aquesta ordenança, quan sigui procedent. 
Per tenir dret a l’esmentada bonificació les empreses beneficiàries hauran d’acreditar 
l’existència d’aquest pla davant l’Ajuntament mitjançant còpia de l’acord pres entre 
l’empresa i els treballadors o mitjançant còpia del conveni regulador de les condicions de 
treball vigents.  
 
Només podran gaudir d’aquesta bonificació les empreses que tinguin un mínim de 100 
treballadors en plantilla.  
 
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació, del 10%, de la quota tributària del període impositiu corresponent els 
subjectes passius per quota municipal que incrementin, el 10% i com a mínim amb un 
treballador  la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al 
conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi. Durant l’exercici en curs, caldrà 
justificar en l’any vençut i bonificar a l’exercici següent.  
 
 L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu 
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta 
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit 
existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el 
resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents 
especialitats: 
 
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les 
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades 
abans i desprès de l’operació. 
 
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es 
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de 
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 
 
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells 
en funció de la durada d’una jornada laboral completa.  
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Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és 
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, 
si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període 
impositiu corresponent.  
 
Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals  
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è 
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic de 
presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat 
que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació 
acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent 
adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la 
sol·licitud, sempre que en la data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els 
requisits legalment exigibles per al seu gaudiment. 
 
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data 
de presentació de la sol·licitud, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat 
al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en 
aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
Article 7.- Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les 
bonificacions i reduccions regulades en els articles 4 i 5 anteriors. 
 
Article 8.- Coeficient de ponderació 
 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes 
municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de 
ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, 
segons el quadre següent: 
 

Import net del volum de negoci (EUR) 
 

 
Coeficient 

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 .................. 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 ................ 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 .............. 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 ............ 
Més de 100.000.000,00 ....................................... 
Sense volum net de negoci .................................... 
 

1,29 
1,30 
1,32 
1,33 
1,35 
1,31 
 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 94 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del subjecte 
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es 
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta 
ordenança.  
 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a 
les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense 
establiment permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci 
per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional 
amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui 
procedent. 
 
Article 9.- Coeficients de situació 
 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d'aquest 
municipi es classifiquen en 2 categories fiscals : 
 
 CATEGORIA FISCAL 1ª 
 
Polígons Industrials del Grau, Casanova, Riu d’ Or, Sant Isidre, La Serreta, del  Cementiri, 
La Bòvila, Carretera d’ Artes, Torroella , Santa Anna i tots els polígons industrials que es 
creïn. 
 
 CATEGORIA FISCAL 2ª 
 
 La resta del terme municipal. 
 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat 
seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al 
primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la 
categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. 
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

 1a 2a 3a 4a 5a ..... 

Coeficient aplicable 3,00 2,50 --- --- --- ..... 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria 
del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal. 
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Article 10.- Període impositiu i acreditament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data de 
començament de l'activitat fins el final de l'any natural. 
 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de començament 
no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el 
de començament de l'exercici de l'activitat. 
 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest 
cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la 
quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.  
 
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota 
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es 
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 
 
Article 11.- Règim de declaració i d'ingrés  
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les 
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que 
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de 
cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions 
per a la informació i l'assistència al contribuent. 
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del 
període d’exposició pública dels padrons corresponents.  
 
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, 
dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució 
de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, l'òrgan 
competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan 
el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha 
errors materials en la liquidació que s'impugna. 
 
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap 
cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense 
perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de la liquidació 
pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d'ingressos. 
 
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l'article 
62 de la Llei general tributària. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 96 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels 
recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
 
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del 
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el 
recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el 
recàrrec de constrenyiment reduït. 
 
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que 
disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària. 
 
Article 12.- Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda Ministeri d’Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens 
al qual hagi delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les 
funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la 
pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de 
la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, 
tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 
 
Article 13.- Gestió per delegació 
 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració 
delegada. 
 
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de 
gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions 
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que 
disposi la normativa d'aplicació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren 
les seves facultats en la Diputació. 
 
Article 14è. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a 30 d’octubre de 2018,  
començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
 
Disposició addicional primera 
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Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre 
a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a 
aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi 
els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a l’ordenança que resulti d’aplicació en 
l’exercici objecte de tributació. 
 
Disposició addicional segona 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma 
de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació 
automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Article 1r.- Fet imposable 
 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable 
del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència 
d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi 
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de 
la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament. 
 
Article 2n.- Actes subjectes 
 
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les 
obres següents: 
 
a) Les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les  d’ampliació, 
reforma,  modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.  
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de vent 
i instal·lacions fotovoltaiques. 
 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 
 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 
empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura 
de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses 
i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn 
per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès 
per les obres esmentades. 
 
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., 
així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que 
aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte 
d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 
 
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques 
dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres de similars 
i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 99 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades 
a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès 
general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
 
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 
 
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 
permanents. 
 
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
 
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la normativa vigent a 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència 
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es 
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra 
de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els 
qui sol·licitin les corresponents llicències o els que presentin les corresponents 
declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin les construccions, 
instal·lacions o obres. 
 
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de 
presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de 
l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva 
 
Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació 
o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals 
que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves 
aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes Autònoms, i tant 
si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de 
foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de 
l’impost en els termes que a continuació s’indiquen: 
 
a) Bonificació del 60 % quan es tracti d’obres de foment del treball i l’ocupació. 
 
- L’Informe Tècnic per delimitar el que s’entén per aquestes obres s’elaborarà per part 
dels serveis Tècnics. 
 
b) Bonificació del 50 % quan es tracti d’obres socials, cultural i històriques. 
 
c) Bonificació del 90% quan es tracti d’obres corresponents a nou establiment o adequació 
de local destinat a la realització d’activitat comercial emplaçada al carrer Padró (fins 
l’alçada del carrer Joan XXIII). 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple. S’excepcionen, la 
declaració d’especial interès municipal de les obres d’execució de voreres  realitzades 
dins la campanya per al foment de la construcció de voreres, als efectes de la concessió 
dels beneficis fiscals previstos, que correspondrà a la Junta de Govern Local. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables per la mateixa part 
de l’obra, però si per parts d’obra diferents. Quan les construccions, instal·lacions o obres 
fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no hagués manifestat 
cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d’import 
superior. 
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2. Es concedirà una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat 
dels discapacitats.  
 
Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà sobre 
la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior. 
 
3. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors 
s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9è 
d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el 
benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data 
de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud 
ha d’entendre’s desestimada. 
 
4. Quan es tracti d’obres destinades a afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels 
discapacitats es deduirà de la quota líquida de l’impost, fins al límit d’aquesta, l’import 
satisfet en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística.  
 
5. Gaudiran d’una Bonificació del 30% de la quota de l’impost: Les obres de rehabilitació 
d´habitatges i/o edificis del Nucli Antic que està delimitat perfectament en el planejament 
del municipi, quedant excloses les que es poden acollir a la següent bonificació. 
 
6. Gaudiran d’una bonificació del 75% en la quota de l’Impost: Les obres de millora o 
rehabilitació integral de façanes en qualsevol indret del terme municipal. 
 
7. Gaudiran d’una Bonificació del 80% de la quota de l’impost: Les obres dels habitatges 
i/o 
edificis que millorin l’eficiència energètica d’aquests. 
 
Es requerirà com a informe tècnic i certificat les fitxes validades de l’estudi energètic de 
l’edifici, sempre subjecte a llicència. 
 
8. Les Bonificacions detallades s´aprovaran per l’òrgan competent, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, i previ informe tècnic. 
 
La Bonificació ha de ser detallada i subjecte a la llicència d’obres. 
 
 
 
Article 7è. Base imposable, quota i meritació 
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1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 
material d’aquella. 
 
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per 
al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que 
figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la 
construcció o instal·lació realitzades. 
 
3. No formen part de la base imposable: 
 
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials 
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. 
 
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 
 
- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la 
base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la 
realització de la construcció, instal·lació o obra. 
 
4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la declaració 
responsable o comunicació prèvia corresponents. 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,54%. 
 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte 
que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la 
declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació o 
obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu 
haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en 
els terminis fixats en aquest article. 
 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o 
una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud 
o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte d’obres i 
el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel 
Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
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3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 
quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació 
prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte. 
 
Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres 
o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, si el pressupost 
presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, 
en funció d’aquest pressupost. 
 
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost 
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial 
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà 
de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la 
declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa 
per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament 
provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de 
la concessió de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la 
comunicació prèvia. 
 
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada 
la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una 
autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls 
establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la 
qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos 
realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar 
els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i l’import diferencial es 
determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos s’han 
d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
autoliquidacions precedents. 
 
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada 
la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o 
obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es 
determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per 
pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un 
pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu. 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com 
els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
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A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà 
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la 
que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la 
de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi 
establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia. 
 
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini 
previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 
 
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 
 
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, 
per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per la qual es 
va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics 
d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la 
renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la 
valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1 b) del Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Article 10è.- Actuacions inspectores i règim sancionador 
 
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es 
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 
 
 
 
Article 11è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
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2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven 
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme 
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional primera. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sant Fruitós de Bages, 
el 30 d’octubre de 2018, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2019 i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles que no s’han modificat restaran vigents. 
 
 
ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA 
 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta ordenança, la base imposable de 
l’autoliquidació prèvia o liquidació provisional a compte que s’hi regula es determinarà per 
a les obres menors d’acord al Pla general d’ordenació a partir dels següents mòduls: 
 

1. OBRES EN FAÇANES       
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 1,1 Repicat de revestiment existent i arrebossat amb morter o monocapa, 
inclou la part proporcional de muntatge i desmuntatge de bastida o 
plataforma elevadora    33,00 €/m²   

 1,2 Arrebossat per a revestiment exterior amb morter de ciment o 
monocapa, inclou la part proporcional de muntatge i desmuntatge 
de  bastides i plataforma elevadora   17,00 €/ m²  

1.3 Pintat de façana sobre arrebossat previ , incloent el muntatge i 
desmuntatge de bastides o plataforma elevadora   16,00 €/m²  

1.4 Substitució fusteria exterior a finestres i balconeres amb alumini o 
fusta de mitjana qualitat (inclou bastiments)  150,00 €/m² 

1.5 Reparació/substitució de sortints i vols, inclou canalons, baixants, 
cornises, sotabalcons)  40,00 €/m²  

1.6 Aplacats  38,00 €/m²  

1.7 Protecció de mitgeres amb plaques llises o similars. Altres 
tractaments  18,00 €/m²  

1.8 Col·locació de rètols o tendals: - Rètols - Tendals (al valor resultant 
s’hi afegirà el pressupost del rètol o tendal)   

 -Rètols  
 31,50 €/m² 
21,00 €/ml  

- Tendals  
(al valor resultant s’hi afegirà el pressupost del rètol o tendal)   
2. OBRES EN COBERTES    

2.1 Repàs de la coberta, consistent en la substitució puntual d’alguna 
teula i neteja de les canaleres  23,00 €/m²  

2.2 Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera 
d’emmatxat ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de teula  157,00 €/m² 

2.3 Substitució o reparació de canalera i baixants existents de cobertes o 
terrasses  35,00 €/ml  

2.4 Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, inclou 
aïllament, formació de pendents i material d’acabat    79,00 €/m²  

2.5 Enrajolats de terrasses o voladius  20,00 €/ m²  

3. OBRES INTERIORS    

3.1 Substitució de paviment al terra del  pis o local, inclou arrencada.  65,00 €/m²  

3.2 Enrajolat de paviment al terra del pis o local  25,00 €/m²  

3.3 Col·locació parquet  18,00 €/m²  

3.4 Rehabilitació d’habitatge, consistent en modificació d’envans, 
paviments, cuina i banys, sense modificar l’habitabilitat.  220,00 €/m² 

3.5 Pintat d’espais comunitaris  16,00 €/m²  

3.6 Enguixats  20,50 €/m²  

3.7 Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, inclou repicat i 
adreçat.  45,00 €/m²  

3.8 Substitució de fusteria interior amb fusta o vidre de qualitat mitjana  240,00 €/m² 

3.9 Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les peces 
de sanitari incloses. Inclou enrajolat de parets   500,00 €/m² 

    

3.10 Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i baixos, 
pica-rentaplats i alicatat de parets.  600,00 €/m² 
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3.11 Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, 
endolls o interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o 
local   15,00 €/m²  

3.12 Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates, 
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície útil 
d’habitatge o local.   19,00 €/m²  

3.13 Substitució o col·locació calefacció per aigua calenta, incloent xarxa 
d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de superfície útil 
d’habitatge o local   25,00 €/m²  

3.14 Formació d’estintolament en rehabilitació o reforma, per la formació 
d’obertura en façana o paret de càrrega  700,00 €/ml  

3.15 Subministrament i col·locació de perfil de làmines de ferro per reforç 
d’estructura d’habitatges o locals  1,10 €/Kg  

4. LOCALS    

4.1 Redistribució, modernització i condicionament de locals   

Industrial 
  
146,00 €/m² 

Aparcament 88,00 €/m² 
Oficines 365,00 €/m² 
Comerç 438,00 €/m² 
Hostalatge 402,00 €/m² 

Recreatiu 
 
475,00 €/m² 

Altres  
  
329,00 €/m²  

5. URBANITZACIÓ    

5.1 Obertura i tancament de rasa en vorera per pas d’instal·lacions  60,00 €/ml  

5.2 Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a la xarxa general 
de clavegueres, inclou l’obertura i tapat de la rasa.  120,00 €/ml  

5.3 Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual  142,00 €/ml  

5.4 Connexió de diferents instal·lacions a la via pública (aigua, telèfon, 
gas, ...) mitjançant cata < 2 m2.    150,00 €/ut  

5.5 Formació de vorera sobre solera existent, inclou el repicat de la vorera  57,00 €/m²  

5.6 Formació de vorera, inclou la formació de la solera de formigó  85,00 €/m²  

5.7 Neteja de solar (superficial). Inclou neteja i transport de runes  5,00 €/m²  

5.8 Tala d’arbre de diàmetre superior a 20 cm, inclou el transport a 
l’abocador  42,00 €/ut  

5.9 Tancament de solar mitjançant paret de totxana remolinada 
o esquerdejada de 1,80 m. Inclou muntants necessaris  90,00 €/ml  

5.10 Moviments de terres < 1m  5,00 €/m² 

 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable 
de l’autoliquidació prèvia o liquidació provisional a compte que s’hi regula es determinarà 
per a les obres no considerades menors a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial de 
l’exercici corresponent, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen. 
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Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base 
imposable susdita. 
 
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 
expressada en metres quadrats amb dos decimals. 
 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada 
mòdul diferent. 
 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
 
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent: 
 
Mr = Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en  492,00 EUR/m². 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
 
1.1. En edificacions de nova planta i addicions 
 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 

- Edifici aïllat (4 façanes). 
- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis. 

1,20 

- Edifici en testera (3 façanes). 
- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis. 

1,10 

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00 

 
 
 
 
 

1.2. En obres de reforma i rehabilitació 
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TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes. 0,90 

- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 

- Reformes que no afectin elements estructurals. 
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments (Aplicat a la 

superfície de façana). 
0,50 

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions. 
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a la superfície de 

façana). 
0,30 

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.  

 
 

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil 
 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Moviments de terres i infraestructura. 1,10 

- Superficials complementaris. 1,00 

- Piscines i obres sota-rasant. 1,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 

USOS Cu 

- Ascensor 10,00 

- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres. Auditoris. 3,00 

- Clíniques i Hospitals. Tanatoris i crematoris. 2,80 

- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres d’investigació i laboratoris 
universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, aeroports i terminals de transports. 
Facultats i Escoles Universitàries.  

2,60 

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i congressos. 2,40 

- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs socials amb serveis. 
Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels de 3 estrelles.  

2,20 

- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments. Escoles i instituts grau 
mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris industrials. Locals bancaris. Oficines.  
Pavellons i complexos esportius i d’oci. Restaurants. Habitatges  i cafeteries. 

2,00 

- Construccions per turisme rural. Dispensaris. CAP. Hostals i Pensions. Hotels d’1 
estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines cobertes. 

1,80 

- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i escorxadors. Habitatge 
adossat. Habitatge unifamiliar. Sales d’usos múltiples. 

1,60 

- Habitatge col·lectiu. Vestidors. 1,40 

- Edificis d’aparcaments . Locals i magatzems comercials sense ús. Pistes 
poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial. 

1,20 
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 – Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i fàbriques. Garatges. 
Graners o magatzem. Piscines descobertes. Quadres estables.  

1,00 

- Magatzems i naus industrials.  0,70 

- Coberts.  0,60 

 
 

- Piscines (sense cobrir). 1,00 

- Parcs  i jardins. 0,40 

- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. Graderies. Obres 
d’urbanització. 

0,30 

- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i murs.  0,20 

- Paviments amb drenatge. 0,10 

- Condicionament del terreny 0,05 

 
Con ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats 
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial 
a la qual s’ha d’aplicar. 
 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 
 
Pr = V × Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en  486,00 EUR/m². 
 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
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TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 

- Edificacions en zones de casc antic. 0,30 

- Edificacions entre mitgeres. 0,20 

- Edificacions aïllades. 0,10 

 
 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 

USOS Cu 

- Altures de menys de 10 metres. 0,10 

- Altures de més de 10 metres. 0,15 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10  
  
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES  
  
Article 1r.- Fonament i naturalesa  
  
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, 
edificacions o cerques, en vies públiques locals que es regirà per la present Ordenança 
fiscal.  
  
Article 2n.- Fet imposable  
  
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de 
terrenys d’ús públic local amb:  
  
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues.  
  
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin 
definitives o provisionals, en vies públiques locals.  
  
Article 3r.- Subjectes passius  
  
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense 
l’autorització corresponent.  
  
Article 4t.- Responsables i Successors.  
  
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 
a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.  
  
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
  
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General.  
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Article 5è.- Beneficis fiscals  
  

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials 
descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o 
a la defensa nacional.  
  

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
  
Article 6è.- Quota tributària  
  
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents:  
  

Tarifa primera. Ocupació amb mercaderies, materials de 
construcció, runes i containers  

EUROS  
EUROS  
Quota mínima  

1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, 
materials de construcció i altres aprofitaments anàlegs, al dia 
per m2 o fracció  
  

2. Ocupació via pública o terrenys d’ús públic amb containers i 
sacs, al dia:  
  
- Sac de runa o material (fins a 1 m3)  
- Container petit (fins a 5 m3)  
- Container mitjà (de 5,1 a 8 m3)  
- Container gran (més de 8 m3)  

0,31 €  
  
  
  
  
  
  
2,32 €  
2,32 €  
3,10 €  
4,64 €  

15,48 €  
  
  
  
  
  
  
10,84 €  
10,84 €  
10,84 €  
10,84 €  

  
  

Tarifa segona. Tanques, puntals, estintols, bastides, 
plataformes elevadores i altres aprofitaments anàlegs 
i vehicles sense tancament de la circulació rodada.  

EUROS  
EUROS  
Quota 
mínima  

Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic al dia per 
m2 o fracció  

1,03 €  30,96 €  

  
 
 
 
 
 
 
  

Tarifa tercera. Grues  EUROS  

EUROS  
Quota mínima  
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1. Ocupació del sòl via pública amb grues d’obres, per metre 
quadrat i mes, amb un mínim de 6 mesos  
  

2. Ocupació de la volada via pública amb grues d’obres, per 
metre lineal i mes, amb un mínim de 6 mesos  

  
7,74 €  
  
  
5,16 €  
  
  

  
516,00 €  
  
  
309,60 €  
  
  

  

 Tarifa quarta. Senyals de tancament Ocupació via pública amb 
vehicles (excepte grues) amb tancament de la circulació rodada.  

EUROS  

1. Ocupació via pública amb senyals pel tancament de la circulació 
rodada: Per les 2 primeres hores  
A partir de la segona hora  
  

2. Utilització de senyals de Policia Local pel tancament de la 
circulació rodada  
  

  
  
15,48 €/h 5,16 
€/h  
  
5,16 €/h  
  
  

  
 Normes particulars d’aplicació de les tarifes:  
  
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 
100 per cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els 
aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 200 per cent.  
  
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs 
següents a partir del tercer mes des de la seva instal·lació o concessió: durant el segon 
trimestre, un 25% per cent: durant el tercer trimestre, un 50 per cent i a partir del tercer, 
un 100 per cent.  
  
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de 
construcció es liquidarà pels drets fixats en la tarifa primera.  
  
Article 7è.- Acreditament  
  
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol·licitada.  
  
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de 
l’aprofitament especial esmentat.  
  
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.  
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Article 8è.- Període impositiu  
  
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament 
especial. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls 
establerts a l’article 6.  
  
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés  
  
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular 
una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi 
acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació 
en el municipi.  
  
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de 
la taxa.  
  
3. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, 
que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.  
  
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per 
cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els epígrafs respectius.  
  
5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran 
sol·licitar la devolució de l’import ingressat.  
  
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats 
col·laboradores mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents.  
  
Article 10è.- Infraccions i sancions  
  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General.  
  
Article 11è.- Gestió per delegació  
  
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.  
  
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
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passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.  
  
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió 
dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.  
  
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.  
  
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
  
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
  
Disposició final  
  
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 30 d’octubre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data ...de... 
de 2018 regirà a partir del dia 1 de gener de 2019 i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA 
PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via 
pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que 
té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, 
a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir de la utilització o l’aprofitament 
especial, o els qui es beneficiïn de la utilització o l’aprofitament, si es va procedir al 
gaudiment sense l’oportuna autorització. 
 
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres 
o de qualsevol altre espai de domini públic local, tindran la condició de substituts del 
contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de 
vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius 
beneficiaris. 
 
Article 4t.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a 
l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin 
a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
Tarifa primera: 
 
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat 
dins d'un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que 
formin part de comunitats de propietaris, que prohibeixen l'aparcament de vehicles que 
no siguin propietat d'algun membre de la comunitat. (Inclosos els carrers que tinguin 
tractament de xona de vianants). 
 

Tarifa 1a Entrades de vehicles a edificis o cotxeres particulars 
o aparcaments individuals de propietat dins d'un 
aparcament general (Guals ): 

Quantia 
anual 

  Per cada entrada de vehicles fins a 3mL o fracció i fins a 
4 places 

 
  22,50 EUR 
11,00 EUR 

  Per cada metre lineal d’excés d’amplada 15 EUR 
3,60 EUR 

  Per cada plaça que passi de 4  7.5 EUR 
2,70 EUR 

 
Tarifa segona:  
 
Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.  
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 119 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 
Tarifa 2a 

Entrada a locals comercials o industrials per a la 
càrrega i descàrrega de mercaderies. 

 
Quantia 
anual  

 Entrada a locals comercials o industrials per a la 
càrrega i descàrrega de mercaderies. (guals en carrers 
de polígons industrials) Fins a 3 ml d’amplada 

 
70 EUR 
31,00 EUR 

 Quota anual per cada metre lineal o fracció d’excés 
d’amplada 

 19.5 EUR 
10,00 EUR  

 
Tarifa tercera: 
 
Reserves d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega 
 

Tarifa 3a Reserves d'espais en les vies i terrenys d'ús 
públic per a càrrega i descàrrega : 

 Quantia 
anual 

  Quota anual per cada metre lineal o fracció 32 EUR  

 
Tarifa quarta: 
 
Reserva d’espais o prohibició d’estacionament. 
 
Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic per a aparcament exclusió o prohibició 
d’ estacionament. 
 
Quota anual per metre lineal o fracció   80,00 € 
 
Tarifa cinquena:  
 
Placa de gual:       21,00 €  
 
Tarifa sisena: 
 

 
Tarifa 6a. 

Reserves especials d’estacionament per a 
persones amb mobilitat reduïda, establertes a 
favor de particulars. 

 
Quantia (*) 

 Autorització inicial i senyalització 107,00€ 

 Ocupació anual (plaça tipus de 11m2) 63,00€/any complert 

 Retirada de la reserva d’aparcament 0,00€ 

 
 
Article 7è.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa 
fou sol·licitada. 
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2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització o aprofitament 
regulat en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït la utilització o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta utilització o aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’utilitzacions o aprofitaments del domini públic que s’estenguin a varis 
exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici 
o cessament en el gaudiment. 
 
5. Durant l’exercici 2018 2019, la tarifa primera i segona establerta a l’article sisè 
d’aquesta ordenança fiscal, no es meritarà. 
 
Article 8è.- Període impositiu 
 
1. Quan la utilització o aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període 
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de la utilització o aprofitament especial s’estengui a varis 
exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Quan no s’autoritzi la utilització o l’aprofitament especial o per causes no imputables al 
subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import 
satisfet. 
 
Article 9è.- Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 
exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol 
detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de 
la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
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4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual 
no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà 
al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat 
bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 
anterior al de l’acreditament. 
 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest 
cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de 
pagament voluntari. 
 
Article 10è.- Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre 
de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant 
l’exposició pública del padró. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona. 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 12è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran 
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme 
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 122 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 30 d’octubre del 2018, ha quedat definitivament aprovada. Regirà  des del 
dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 
 
PREUS PÚBLICS 
 
Article 1. Fonament legal. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
s'estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular els diferents Preus 
Públics que es relacionen com a annexos d'aquesta Ordenança. Amb caràcter supletori 
serà d'aplicació la Llei 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus públics. 
 
Article 2. Concepte. 
 
1) Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan 
per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal quan hi 
concorri alguna de les dues circumstàncies següents: 
 
a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària per part dels administrats. A aquest 
efectes es considerarà voluntària: 
 
1. Quan no vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 
2. Quan els béns, serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per la vida 
privada o social del sol·licitant. 
 
b) Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a 
favor del sector públic, conforme a la normativa vigent. 
 
2) No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
 
a) Proveïment d’aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria. 
 
Les administracions públiques no estan obligades al pagament de preus públics pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per tots els que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
Article 3. Obligats al pagament. 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn dels serveis o 
activitats, pels quals calgui satisfer-los. 
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Article 4. Quota. 
 
1. Les quanties dels preus públics venen detallades en els annexos a aquesta ordenança, 
per cadascun dels serveis i/o activitats de què es tracti. 
 
2. L'obligació de pagament dels preus públics detallats en els annexos neix des que es 
presti o realitzi qualsevol dels serveis i/o activitats a què es refereixen. 
 
Article 5. Legalització. 
 
El pagament de preus públics per serveis o activitats efectuades que no hagin estat 
autoritzats prèviament o que ultrapassin els límits de l'autorització no comporta la seva 
legalització i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de l'activitat i 
amb les sancions i altres mesures que corresponguin. 
 
Article 6. Indemnització per destrucció o deteriorament del domini públic. 
 
Quan per l'activitat pugui provocar la destrucció o el deteriorament del domini públic, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que li correspongui, quedarà 
obligat a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o de reparació 
corresponents i a dipositar-ne l'import prèviament, si es considera necessari per part de 
l'Ajuntament. 
 
Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor 
dels béns destruïts o a l'import del deteriorament ocasionat. 
 
L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
 
Article 7. Naixement de l'obligació. 
 
1) L'obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què se sol·liciti el servei o 
l'autorització per l'activitat o l'aprofitament especial o amb l'inici de la prestació del servei 
o la pràctica de l'activitat, encara que no hagi estat concedida l'autorització. 
 
2) L'Ajuntament pot exigir-ne el dipòsit preventiu total o parcial per possibles destruccions 
o deterioraments del domini públic amb caràcter previ a la concessió de l'autorització 
corresponent. 
 
3) Quan, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, el servei 
públic o l'activitat administrativa no es prestin, es retornarà l'import del preu (el 100% si 
no s'hagués iniciat l'activitat administrativa tendent a concedir l'autorització o legalització) 
i, així mateix, el 100% del dipòsit, si n'hi hagués, a qui hagi efectuat els ingressos 
corresponents, salvat que en el corresponent annex particular del preu de que es tracti es 
reguli específicament aquesta qüestió, cas en el que s'estarà al disposat per dit annex. 
 
 
Article 8. Terminis. 
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Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir terminis de venciment 
mitjançant el reglament del mateix servei o d'acords de caràcter general, que podran ser 
adoptats per la Junta de Govern Local. 
Si no s'hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de 
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural. En qualsevol altre cas, 
si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment 
de la notificació. En els altres casos, en el moment del requeriment de pagament. 
 
Article 9. Gestió dels preus públics. 
 
1) L'Ajuntament pot exigir els preus públics en règim de liquidació, autoliquidació, ingrés 
directe, o per remeses de rebuts a passar al cobrament via domiciliació bancària. 
 
2) Quan per la prestació d'un servei o la realització d'una activitat s'exigeixi el pagament 
d'un preu públic de caràcter periòdic, es pot confeccionar un padró i efectuar-ne el 
cobrament per rebut anual, d'acord amb el calendari que prevegi l'Ajuntament. En aquests 
supòsits, les quotes s’hauran de fer efectives de forma anticipada respecte a la seva 
meritació abans de l’inici de l’activitat que constitueix el fet imposable del preu públic. 
L’acreditament coincidirà amb l’inici de l’activitat. 
 
3) L'administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 
consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització o d'aprofitament del servei i 
pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes. En el cas que els usuaris no li facilitin 
les dades o dificultin les comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les 
liquidacions per estimació, partint de les dades que tingui i de l'aplicació dels índexs 
pertinents. 
 
4) L'administració municipal pot suspendre, llevat que hi hagi normes específiques que 
ho prohibeixin, la prestació del servei o la realització de l'activitat, si les persones 
obligades al pagament incompleixen l'obligació d'aportar les declaracions o les dades 
sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les quotes vençudes, 
sense perjudici d'exigir-los el pagament dels preus acreditats. 
 
5) En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora 
de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Article 10. Establiment i fixació de preus públics. 
 
1) L'establiment i la fixació de preus públics corresponen al Ple, sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'art. 22.2.e, 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril. 
 
Els preus públics es determinaran a un nivell que cobreixi, com a mínim, els costos 
econòmics originats per la realització de les activitats o la prestació dels serveis o a un 
nivell que resulti equivalent a la utilitat que se'n derivi. No obstant això, quan existeixin 
raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho recomanin poden 
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assenyalar-se preus públics inferiors, amb la corresponent previsió pressupostària prèvia 
per a la cobertura de la part del preu subvencionada. 
 
D'acord amb l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 13 de juliol de 2011 
sobre delegacions de competències en la Junta de Govern Local, correspon a aquest 
òrgan l'establiment de preus públics per la prestació de serveis municipals, així com 
l'aprovació o modificació de llurs quadres de tarifes annexos a l'Ordenança General dels 
Preus Públics Municipals. Per a la fixació dels preus acords s'haurà de tenir en compte el 
cost del servei o el valor de l'aprofitament de què es tracti. 
 
Article 11. Serveis o activitats amb altres ens. 
 
1. Els preus públics derivats de prestacions o activitats concertades amb Administracions 
públiques, entitats o institucions de dret públic o privat, seran els que inclouen els 
contractes i/o convenis amb/entre les institucions indicades. Si no n'hi ha, seran els dels 
quadres de tarifes dels annexos corresponents d'aquesta ordenança. 
 
2. Els preus públics poden ser objecte de conveni amb particulars, amb les següents 
condicions: 
 
a) El subjecte passiu ha d'estar al corrent dels seus deutes tributaris. 
b) La durada màxima serà de 2 anys, prorrogables d'un en un si se sol·licita abans del 
darrer trimestre de la seva vigència. S'entendrà concedida la pròrroga si en el termini d'un 
mes no ha recaigut resolució expressa al respecte. 
c) Els ingressos s'efectuaran tal com es disposi en el conveni. 
d) La rescissió del conveni es produirà per la manca d'ingrés del preu o d'algun dels 
terminis establerts. 
 
Disposició addicional. 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma 
de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 30 d’octubre de 2018, 
començarà a regir l’1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació. 
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ANNEX 1. PREU PÚBLIC ACTUACIONS PROFESSIONALS TEATRE CASAL 
CULTURAL 
 

PREU PÚBLIC ACTUACIONS PROFESSIONALS TEATRE CASAL CULTURAL 

Preu catxet General Bonificada 

Fins a 900,00 € 5,00 € 3,00 € 

De 901,00 € a 1.800,00 € 7,00 € 5,00 € 

De 1.801,00 € a 2.700,00 € 10,00 € 8,00 € 

De 2.701,00 € a 3.600,00 € 12,00 € 10,00 € 

De 3.601,00€ en endavant 15,00 € 12,00 € 

 
ANNEX 2. PREU PÚBLIC LLIBRES, CONTES I ALTRES 
 

PREU PÚBLIC LLIBRES I CONTES 

Edició Venda al 
públic 

Establiments 
Comercials 

Contes Sala i Ricardis 9,00 € 7,20 € 

Quaderns monogràfics locals – Cat. A 10,00 € 8,00 € 

Quaderns monogràfics locals – Cat. B 15,00 € 12,00 € 

Llibre “Sant Benet de Bages” 35,00 € 29,00 € 

Llibre Sant Fruitós, passió pel bàsquet 15,00 €  

Llibre “Alfred Figueras: 120 aniversari” 15,00 €  

Altres   

Gorra festa de l’arròs 14,00 € 14,00 € 

Drap de cuina festa de l’arròs 5,00 € 5,00 € 

Botifarrada popular 4,00 €  

Audiovisual de Sant Fruitós de Bages 9,00 € 7,20 € 

 
ANNEX 3. PREU PÚBLIC SORTIDES CULTURALS I TEATRALS 
 

PREU PÚBLIC SORTIDES CULTURALS I TEATRALS 

Sortida cultural al teatre a Barcelona en autocar 39,00 € 

Sortida al Gran Teatre del Liceu 95,00 € 

Sortida cultural museus Pau Casals al Vendrell 10,00 € 

Sortida cultural visita Monestir i Museu de Montserrat 18,00 € 
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Sortida Romeria de Caños Santos (Alcalá del Valle) 68,00 € (viatge d’anada i tornada) 
43,00 € (viatge d’un sol trajecte) 
Gratuït per als menors de fins a 14 
anys inclosos, i que vagin 
acompanyats d’un adult. 

 
ANNEX 4. PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE TRANSPORT  
 

PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE TRANSPORT 

Visita al Circuit Barcelona - Catalunya 8,00 € 

 
ANNEX 5. PREU PÚBLIC ESCOLA D’ADULTS  
 

PREU PÚBLIC ESCOLA D’ADULTS  

Curs d’anglès 1 dia a la setmana 40,00€/trimestrals 

Taller de memòria i activitats culturals 60,00 € curs 

Curs de català- Nivell Bàsic (B1-B2-B3) 30,00 € curs 

Curs de català- Nivell de suficiència (S1-S2-S3) 90,00 € curs 

Informàtica- Nivell Bàsic (40h) 50,00 €  

Informàtica- Nivell Mitjà (40h) 50,00 € 

Informàtica- Nivell Avançat (40h) 50,00 € 

 
 
ANNEX 6. PREU PÚBLIC ACTIVITATS FÍSIQUES GENT GRAN 
 

PREU PÚBLIC ACTIVITATS FÍSIQUES GENT GRAN 

Matrícula (anual) per activitat 20,00 € 

Gimnàstica de manteniment 60,00 €/anuals 

Ioga 60,00 €/anuals 

Activitats aquàtiques (1 dia a la setmana) 45,00 €/anuals 

Activitats aquàtiques (2 dies a la setmana) 75,00 €/anuals 

Caminades (no inscrits al Programa d’activitats) 8,00 €/passejada 

Caminades (inscrits al Programa d’activitats) 0,00 €/passejada 
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ANNEX4 ANNEX 7. PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEIS DE CASES DE BANYS, 
DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
 

ABONAMENTS DE TEMPORADA  

Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 85,00 € 

Individual de 5 a 25 anys (ambdós inclosos) 53,00 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

Majors de 64 anys 42,00 € 

Majors de 75 anys Gratuït 

  

Grups escolars , cada nen (per cada 15 nens podrà entrar 1 monitor 
gratis) 

2,00 € 

Grups d’estades esportives, campus... (per cada 15 nens podrà entrar 
1 monitor gratis) Tarifa per nen/setmana complerta de 7 dies 

1,5 € 

  

ENTRADES DIARI  

Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 3,90 € 

Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 2,60 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

Majors de 75 anys Gratuït 

  

ENTRADES FESTIU  

Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 5,80 € 

Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 3,65 € 

Menors de 5 anys Gratuït 

Majors de 75 anys Gratuït 

  

BONIFICACIONS ABONAMENTS TEMPORADA  

Inscrites al padró municipal de Sant Fruitós de Bages en el moment 
de treure´s l’abonament 

50% 

Tinença del carnet de família nombrosa o monoparental en el moment 
de treure’s l’abonament 

20% 

Pensionistes per incapacitació reconeguda per la Seguretat Socials 20% 

 
Notes: 
Tots els carnets són individuals i les bonificacions només s'apliquen a la persona que 
acredita la condició corresponent. A efectes d'edat computa l'edat del dia en que es 
tramita l'alta de l'abonament o s’adquireix l’entrada. 
 
Acreditació de cada condició: 
 
Edat: DNI o Carnet de Conduir 
Empadronat: DNI o certificat d'empadronament. 
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Família Nombrosa o monoparental: títol de família nombrosa o monoparental (o carnet 
individual acreditatiu) 
Pensionista per Incapacitació SS: Còpia full pensió SS 
Pensió Inferior SMI: Còpia full pensió SS 
Les presents bonificacions seran de caràcter acumulatiu i s’aplicaran a petició del 
beneficiari que reuneixi les condicions recollides en el present article. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER 
I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, sempre 
que el subjecte passiu actuï amb una finalitat de lucre. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals 
s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet 
imposable d’aquesta taxa. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
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1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament 

de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a 
l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
 

2. Les indústries al carrer i ambulants ubicades al barri de Torruella de venda no sedentària 
no estaran obligats al pagament de la taxa de l’article setè, tarifa segona, 1. Mercats. 
 
Article 6è.- Bonificacions 
 
En actes organitzats per l’Ajuntament s’aplicaran les següents bonificacions:  
 

1. 80 % per les atraccions situades en terrenys d’ús públic local  
2. 50 % per parades, barraques, casetes de venda, indústries del carrer i ambulants 

destinades a la venda de productes alimentaris. 
 
Article 7è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
Tarifa primera. Aprofitaments generals: 
 
 

Tarifa 1a 

Llicències per l'ocupació de terrenys amb casetes de 
fires, gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes de 
xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris, gelats, etc. 
Per cada m2 o fracció. 

   0,60 
Mínim 20,00 
€ 

 
Tarifa segona. Indústries del carrer i ambulants 
 

  Euros 

Tarifa 2a 1.Mercats 
1.1 En superfícies inferiors a 5m lineals: 

      Dia 
      Mes  
      Trimestre 
      Any 
1.2 A més, per cada metre que excedeixi de 5m lineals: 
     Dia 
     Mes 
     Trimestre 
     Any 

 
 
10,00 € 
30,00 € 
80,00 € 
300,00 € 
 
2,25 € 
6,00 € 
17,00 € 
65,00 € 

 2. Espectacles al carrer per instal.lació o muntatge 
    Tarifa mínima per dia 

 
35,00 € 
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    A més, per m2 o fracció 
 

0,30 € 

 3. Espectacles de circ 
Per dia d’ocupació 
Import mínim a liquidar 

 
7,97 € 
39,85 € 

 
Tarifa tercera. Ocupació d’elements d’extensió comercial en el domini públic local 
 
 

Període Euros/m2 

- Taxa anual 
- Taxa mensual 
- Taxa setmanal 

52,71 
6,59 
2,47 

 
2.Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la 
que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
Article 8è.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals 
derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la 
taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 
 
Article 9è.- Període impositiu 
 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi 
de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la 
llicència municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els 
mòduls establerts a l’article 6. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
utilització privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà 
a aquesta circumstància. 
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3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu 
no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
 
Article 10è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 
exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de 
la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 
anterior al de l’acreditament. 
 
Article 11è.- Pagament 
 
1. El pagament de la taxa s’exigirà: 
 
a)En regim d’autoliquidació, quan es tracti d’autoritzacions de nous aprofitaments 
especials o la utilització privativa, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o allà on 
estableixi l’Ajuntament, però sempre abans d’obtenir la llicència corresponent.  
 
Les noves autoritzacions d’aprofitaments especials o utilitzacions privatives subjectes a 
l’aplicació de la tarifa segona 1.Mercats en cas de causar baixa el primer any de 
l’autorització, es meritarà la taxa resultant de la ocupació efectiva. El subjecte passiu 
haurà de sol·licitar el retorn de la taxa.  
 
b) Quan es tracti  d’aprofitaments especials o la utilització privativa aprofitaments que ja 
estan autoritzats i prorrogats, quan ja estan inclosos en els padrons o matrícules 
d’aquesta taxa, s’ingressaran en els terminis que es fixin per a cada modalitat. 
 
2. Els venciments i els períodes de pagament de les tarifes de cada modalitat seran els 
següents: 
 
2.1. Tarifa 1ª per per l’ocupació del domini públic amb casetes de fires, gronxadors, 
aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc, neveres, venda d'entrepans, refrigeris, gelats, 
etc, el pagament s’efectuarà en règim d’autoliquidació.  
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2.2. Tarifa 2ª. 2 i 3 per la ocupació del domini públic amb espectacles al carrer per instal·lació 
o muntatge  i espectacles de circ, el pagament s’efectuarà en règim d’autoliquidació. 
 
2.3. Tarifa 2ª. 1 Mercats. El pagament es farà efectiu trimestralment, a partir del padró 
que es confeccionarà pels serveis municipals, en quant als llocs de venda fixes. 
 
Una vegada aprovat el corresponent padró trimestral per l`òrgan municipal corresponent, 
la tresoreria de l’ajuntament girarà els corresponents rebuts al número de compte bancari 
determinat per paradista corresponent. 
Aquests padrons, estaran a la disposició dels interessats a l'ajuntament. 
 
El cobrament de les tarifes que s’acreditin l'1 de gener de cada any, es portarà a terme 
mitjançant un rebut derivat del padró corresponent, els termes d’ingrés efectiu dels 
imports meritats per períodes trimestrals: 
 
- Del dia 1 al 30 de gener, primer trimestre. 
- Del dia 1 al 30 d'abril, segon trimestre. 
- Del dia 1 al 30 de juliol, tercer trimestre. 
- Del dia 1 al 30 d'octubre, quart trimestre. 
 
Les quotes que es derivin d’aquesta Taxa en quant a autoritzacions (altes) o baixes de 
les mateixes es prorratejaran per trimestres naturals. Qualsevol baixa que sigui 
comunicada dins d’un trimestre meritarà la totalitat de la taxa corresponent al mateix 
període. 
 
Els usuaris ocupants de les parades fixes estan obligats a facilitar un número de compte 
bancari per tal de domiciliar els rebuts de la taxa. Tanmateix, qualsevol modificació 
respecte a dades bancàries o altres que els usuaris facin saber a l’Ajuntament mitjançant 
presentació de la corresponent instància en el Registre general d’entrada, causarà 
efectes a partir del següent trimestre posterior al de la comunicació. 
 
Article 12è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
 
 
 
 
Article 13è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran 
aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme 
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
30 d’octubre del 2018, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17  
  
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  
  
Article 1.- Fonament i naturalesa  
  
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, 
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització 
de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança.  
  
Article 2.- Fet imposable  
  
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada 
amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi 
i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.  
  
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol 
documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu 
benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.  
  
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment 
d'obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les 
consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la 
prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització 
privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin 
gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.  
  
Article 3.- Subjectes passius  
  
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les 
quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.  
  
Article 4.- Responsables i successors.  
  
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 
a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.  
  
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.  
  
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General.  
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 Article 5.- Beneficis fiscals  
  
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació  del deute, excepte la 
prevista a l’article 6 en relació a persones que acreditin la condició d’aturades inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
Els regidors i regidores de l’Ajuntament en l’exercici de les funcions pròpies del càrrec de 
regidor\a no estaran subjectes a la present taxa per aquells expedients que hagin de ser 
accessibles per a l’aprovació d’un òrgan col·legiat on el regidor/a participi.  
 
Article 6.- Quota tributària  
  
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents:  
  

OF núm. 17   TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  €  

Epígraf 1   Censos de població d’habitants    

 1  Certificacions d’empadronament en el cens de població:    

   Vigent  2,50 €  

   De censos anteriors  15,00 €  

 2  Certificats de convivència i residència  2,50 €  

 3  Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences  1,50 €  

 4  Volants d’empadronament  1,50 €  

       

Epígraf 2   Documents expedits o estesos per les oficines municipals    

 1  Certificacions i compulses    

   Certificació de documents o acords municipals, per full o fracció  15,00 €  

   Per cada compulsa  1,50 €  

   Per cada compulsa d’escriptures  15,00 €  

 2  Còpia de documents o dades sotmesos a informació pública o 
audiència de l’interessat, o obrants en qualsevol tipus 
d’expedient en tràmit o tancat amb exclusió d’aquells 
documents la reproducció dels quals comporti una taxa 
específica determinada en aquesta ordenança  

  

   Per cada fotocòpia, mida A4  0,20 €  

   Per cada fotocòpia, mida A3  0,20 €  

   Fotocòpia documents ambdues cares (A3/A4)  0,40 €  

       

Epígraf 3   Documents relatius a serveis d’urbanisme    

 1  Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics 
sol·licitada a instància de part  

30,00 €  

   Per cada certificació cadastral  15,00 €  

 2  Per certificacions sobre aprofitament urbanístic  75,00 €  
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 3  Per informes urbanístics  25,00 €  

 4  Per reproducció de plànols del Pla General d’Ordenació Urbana, 
per cada plànol  

  

   En blanc i negre  12,00 €  

   En color  30,00 €  

   Reproduccions de plànols de planejament derivat: en plotter  3,00 €  

   Reproduccions de plànols de planejament derivat: en A3  1,50 €  

 5  Per còpies en CD o disquette, per cada unitat  15,00 €  

       

Epígraf 4   Expedició d’informes per part del servei de vigilància 
municipal  

  

 1  Còpies autoritzades d’informes, de comunicat d’accident de 
circulació  

30,00 €  

 2  Per qualsevol altre expedient o document no expressament 
tarifat  

15,00 €  

       

Epígraf 5   Drets d’examen a processos selectius convocats per 
l’Ajuntament  

10,00 €  

       

Epígraf 6   Altres matèries de competència municipal    

   Validació de poders i legitimació de personalitat  5,00 €  

   Consulta d’expedients administratius no sotmesos a informació 
pública, per dia, en horaris d’oficines  

6,00 €  

  Informes de vulnerabilitat de la Llei 24/2015 persones no 
usuàries de serveis socials 

7,41 € 

  Informes de vulnerabilitat de la Llei 24/2015 persones usuàries 
de serveis socials 

4,01 € 

  
(*) bonificació del 50% per aquells subjectes passius que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya  
  
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.  
  
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran 
en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels 
expedients que motivin l'acreditament.  
  
Article 7.- Acreditament  
  
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, 
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.  
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2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament es 
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o 
quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici 
seu.  
  
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés  
  
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell 
municipal adherit a l'escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l'expedient. El 
segell pot ésser substituït per la impressió mecànica de la taxa.  
  
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.  
  
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran 
cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en 
el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat 
aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà 
arxivada.  
  
Article 9.- Infraccions i sancions  
  
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General.  
  
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
  
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
  
Disposició final  
  
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30 
d’octubre de 2018, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2019 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
 
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME. 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
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A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 i  187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU, 
modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica) l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada 
per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, 
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 i 187 bis del 
TRLU.  
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o 
posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions 
o instal·lacions, o s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Article 4.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
Article 5.- Base imposable 
 
1. Constitueix la base imposable de la taxa:  
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a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les esplanacions 
dels terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres 
puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, la construcció d’edificis 
de nova planta, la intervenció en els edificis ja existents i les obres d’ampliació, reforma, 
modificació o rehabilitació de construccions o instal·lacions existents, i la construcció o 
instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional. 
 
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos 
de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, 
siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, la 
instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de 
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius 
de telecomunicacions. 
 
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre 
béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial 
de construccions i instal·lacions existents, la constitució o modificació d’un règim de 
propietat horitzontal, simple o complexa, o la formalització d’operacions jurídiques que 
comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència 
urbanística anterior. 
 
d) La superfície dels cartells i tanques de propaganda col·locats de manera visible des de 
la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació 
arbustiva, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la 
superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les 
característiques del paisatge. 
 
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon 
a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
1.Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota 
tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable: 
 
a) El 0,64 per cent, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb un mínim de 33 
euros, quantitat també a pagar en el cas de denegació de la llicència. 
 
b) En les parcel·lacions urbanes : 263,16 euros. 
 
c) En el supòsit 1.d) de l'article anterior : 4,33 Eur per m2 de cartell, 
 
d) Pròrrogues de llicències d’obres: el 0,11% del cost real de l’obra. 
e) Sol·licitud de declaració de ruïna: 214,66 euros. 
 
f) Expedients de transmissió de llicències: 80,50 euros en tots els supòsits. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 143 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
g) Per legalització d’ obres: el 0,86%, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb un 
mínim de 22,00 euros. 
 
h) Expedients relatius a serveis d’urbanisme: 
 

h.1) Plans parcials, especials i estudis de detall d’ordenació volumètrica: 375,65 Eur per 
hectàrea o fracció, amb un mínim de 516,00 Euros. 

h.2) Estudis de detall sobre alineacions i rasants : 160,99 Eur per hectàrea o fracció, amb un 
mínim de 516,00 Euros. 

h.3) Projectes de compensació, reparcel·lació i urbanització: 214,66 € per hectàrea o fracció, 
amb un mínim de 516,00 Euros. 

h.4) Les publicacions oficials d’acord amb la normativa, derivades de la seva tramitació aniran 
a càrrec de l’interessat : 100% de l’import de l’anunci o publicació 
 
i) Primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions, per m2 de superfície o fracció: 
 

- Ús residencial ............................................................................................ 0,87 € 
- Ús industrial, comercial o de serveis .......................................................... 0,53 € 
- Aparcaments d’ús exclusiu dels propietaris ................................................ 0,54 € 

 
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 
posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda 
d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 25 per 
cent.  
 
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del 
procediment previst  per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives 
de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 
comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 30 per cent de les que 
s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat 
efectivament. 
 
Article 7.- Beneficis fiscals 
 
1. No estaran subjectes en l’exacció de la taxa, totes aquelles activitats municipals, 
tècniques i administratives i de comprovació necessària per determinar si procedeix 
concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada 
realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa 
urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que 
preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del règim local i l’article 187 i 187 bis del TRLU, destinades a  habitatges d’ús 
turístic, regulades en el títol II del Decret 159/2012.  
Per tal de tenir dret a aquest benefici fiscal, s’ha de tramitar a l’ajuntament l’inici d’activitat 
d’habitatge d’ús turístic al finalitzar les obres, i inscriure l’habitatge a la borsa municipal 
d’habitatges turístics de Sant Fruitós de Bages, per un període mínim de 3 anys.  
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2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara d’aquesta 
Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit impost. 
 
3. No estan subjectes en l’exacció de la taxa totes aquelles activitats municipals, tècniques 
i administratives i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir  la 
llicència urbanística sol·licitada o l’activitat comunicada realitzada o que es pretengui 
realitzar, destinades a habitatges nous o rehabilitació integral de l’edifici d’habitatges amb 
les quals hagin obtingut el certificat d’eficiència energètica amb la lletra A o B sempre i 
quan superin la qualificació a la que estan obligades per la normativa vigent. 
 
Per tal de tenir dret a aquest benefici fiscal en el moment de la comunicació o llicència de 
primera ocupació, s’aportarà el certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat.  
 
Article 8.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 
municipal. 
 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ 
d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 
comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, 
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a 
l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 
 
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia 
o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la 
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
Article 9.- Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància 
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic 
competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc 
d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.  
 
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què 
no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la 
sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada 
de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar 
i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin 
comprovar el seu cost. 
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3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia 
es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot 
adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació 
o ampliació. 
 
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació 
dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu director que 
acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb 
el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que 
l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. Es 
prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de 
l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel propi 
Ajuntament, tal i com estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i 
les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), es prendrà 
com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament 
pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, 
o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 
Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de 
constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o 
de realitzar la comunicació prèvia. 
 
2. Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable 
de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les 
construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta 
comprovació, es practicarà la liquidació que correspongui. 
 
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de 
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
Article 11.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
30 d’octubre del 2018, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT 
A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, 
AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS 
CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o 
realitzin en el terme municipal de Sant Fruitós de Bages s'ajusten a l’ordenament jurídic 
vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats 
amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, per la normativa reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, per la resta 
de normativa general o sectorial i per les ordenances municipals que confereixen potestats 
d’intervenció a aquest Ajuntament per al control previ i posterior a l’inici de les activitats dels 
ciutadans i les empreses.  
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que 
fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol 
i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
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Article 4.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. D’acord amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, les empreses que disposin del certificat del 
sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) es concedirà una bonificació 
específica: 50% de la quota tributària. 
 
2. Bonificació del 30% en els punts  2, 5, 6, 7.1., 10, 11 i 12  de l’article 6, relatiu a la quota 
tributària, quan ja es disposés d’una altra llicència en vigor, per realitzar la mateixa activitat 
dins del municipi. 
 
3. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat: Bonificació del 30 % 
aquelles activitats de nova instauració dels punts 2, 5, 6, 7.1., 10, 11 i 12 . 
 
4. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat, no existent prèviament al 
municipi: Bonificació del 50 % aquelles activitats de nova instauració dels punts  2, 5, 6, 7.1., 
10, 11 i 12 . 
 
5. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat al carrer Padró (tram des de 
l’1 al 159): Bonificació del 90%. 
 
6. Bonificació del 100% per la tramitació del procediment de declaració responsable per 
tramitar l’activitat d’habitatge d’ús turístic, regulat en el títol II del Decret 159/2012. Per tal 
de tenir dret a aquest benefici fiscal, s’ha de tramitar a l’ajuntament l’inici d’activitat 
d’habitatge d’ús turístic i inscriure l’habitatge a la borsa municipal d’habitatges turístics de 
Sant Fruitós de Bages, per un període mínim de 3 anys. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 

  
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic. 

40,00 eur 

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
d’activitats exercides en locals tancats o recintes  o de llur modificació 

1,60 eur/m2 
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substancial amb un mínim de 150 EUR en cas que la modificació 
substancial no estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat. 
3. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics 
municipals. 

89,00 eur 

4. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics 
municipals. 

208,00 eur 

5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats o recintes o 
de llur modificació substancial amb un mínim de 80 EUR en cas que la 
modificació substancial no estigui subjecte a la dimensió (m2) de 
l’activitat. 

1,60 eur/m2 

6. Tramitació del procediment de llicència municipal d’establiments 
fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives, amb 
un mínim de 150 EUR en cas que la modificació substancial no estigui 
subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat. 

1,60 eur/m2 

7. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
prèvies previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova 
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a 
l'Ordenança Municipal: 

 

7.1. Comunicació prèvia municipal d’establiments fixos oberts al públics 
d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries. 

1,60 eur/m2 

7.2. Modificació no substancial dels establiments, amb un mínim de 80 
EUR en cas que la modificació substancial no estigui subjecte a la 
dimensió (m2) de l’activitat. 

1,60 eur/m2 

7.3  Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a 
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats 
recreatives que no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits 
per a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la 
comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament). Amb un mínim de 80 EUR 
en cas que la modificació substancial no estigui subjecte a la dimensió 
(m2) de l’activitat. 

1,60 eur/m2 

7.4.Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 
l’annex I del Reglament. 
 
7.4.1 Aforament màxim autoritzat/previst de 1 a 50 persones 
7.4.2 Aforament màxim autoritzat/previst de 51 a 100 persones 
7.4.3 Aforament màxim autoritzat/previst de 101 a 300 persones 
7.4.4 Aforament màxim autoritzat/previst de 301 a 500 persones 
7.4.5 Aforament màxim autoritzat/previst de 501 a 1000 persones 
7.4.6 > 1000 persones i a afegir per cada fracció de 1000 persones mes 
 

 
 
 
50,00 € 
62,50 € 
78,13 € 
97,66 € 
122,07 € 
152,59 € 

7.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles 
públics i  activitats recreatives extraordinàries.  
 
7.5.1 Aforament màxim autoritzat/previst de 1 a 50 persones 
7.5.2 Aforament màxim autoritzat/previst de 51 a 100 persones 
7.5.3 Aforament màxim autoritzat/previst de 101 a 300 persones 

 
 
 
50,00 € 
62,50 € 
78,13 € 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 150 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

7.5.4 Aforament màxim autoritzat/previst de 301 a 500 persones 
7.5.5 Aforament màxim autoritzat/previst de 501 a 1000 persones 
7.5.6 > 1000 persones i a afegir per cada fracció de 1000 persones mes 
 

97,66 € 
122,07 € 
152,59 € 

7.6. Procediment de comprovació de la comunicació prèvia municipal 
d’establiments no permanents desmuntables, amb un mínim de 80 eur 
i un màxim de 200 eur. 

1,60 eur/m2 

8. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment 
obert al públic per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives (art. 31.3 Llei 11/2009, del 6 de juliol, i art. 122 Decret 
112/2010, de 31 d’agost).  

1,60 eur/m2 

9.  Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils 
de caràcter temporal, amb un mínim de 30 EUR. 

1,60 eur/m2 

10.  Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
prèvia  d’obertura d'establiments  quan la comprovació d'incendis la 
realitza una entitat col·laboradora de l’Administració , i llurs  
modificacions substancials o no substancials amb un mínim de 30 EUR 
en cas que la modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2) de 
l’activitat. 

1,60 eur/m2 

11.  Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 
prèvia  d’obertura d'establiments  quan la comprovació d'incendis la 
realitzen els serveis tècnics municipals, i llurs  modificacions 
substancials o no substancials amb un mínim de 30 EUR en cas que la 
modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat. 

1,60 eur/m2 

12. Tramitació del procediment de declaració responsable  d’obertura 
d’establiments  i llurs modificacions substancials o no substancials amb 
un mínim de 30 EUR en cas que la modificació no estigui subjecte a la 
dimensió (m2) de l’activitat.  

1,60 eur/m2 

13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 
municipal  

1,56 eur/m2 

14. Tramitació del procediment de revisió de llicència municipal 
d’establiments fixos oberts al públics d’espectacle públics i activitats 
recreatives ordinàries. 

1,56 eur/m2 

15. Tramitació del procediment de control inicial ambiental 
d’establiments sotmesos a llicència municipal d’establiments fixos 
oberts al públics d’espectacle públics i activitats recreatives ordinàries 
quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

208,00 eur 

16.  Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 
terme tècnics municipals. 

208,00 eur 

17. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control és realitzat per 
una Entitat col·laboradora de l’Administració. 

125,00 eur 

18.  Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables i espectacles públics o activitats recreatives 
de caràcter extraordinari realitzat per una Entitat col·laboradora de 
l’Administració. 

125,00 eur 
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19. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

208,00 eur 

20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives, quan el control és realitzat per una Entitat col·laboradora 
de l’Administració. 

125,00 eur 

21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 
terme tècnics municipals. 

208,00 eur 

22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal, quan el control és realitzat 
per una Entitat col·laboradora de l’Administració. 

125,00 eur 

23. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles 
públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme tècnics 
municipals (art. 136 del Reglament) 

125,00 eur 

24. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de 
canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i 
instal·lacions subjectes a llicència ambiental, amb un mínim de 150 
EUR en cas que la modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2) 
de l’activitat. 

1,60 eur/m2 

25. Tramitació del procediment de comprovació de les modificacions no 
substancials amb incidència ambiental d’activitats sotmeses al règim 
de comunicació prèvia ambiental municipal, amb un mínim de 80 EUR 
en cas que la modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2) de 
l’activitat. 

1,60 eur/m2 

26. Tramitació del procediment de comprovació de la transmissió   de 
la llicència o dels efectes de la comunicació. 

192,00 eur 

26.1. Tarifa reduïda: Transmissió de la titularitat d'una autorització, 
llicència o comunicació sempre que sigui dins del nucli urbà.  
El nucli urbà del municipi es consideren les urbanitzacions de La 
Rosaleda, Les Brucardes, Torroella de Baix i Pineda de Bages; i només 
s’entén dins el nucli urbà la zona industrial La Bòbila. 

130,00 eur 

27. Tramitació del procediment de llicència municipal per als 
espectacles públics i altres activitats dutes a terme en 'establiments 
oberts al públics de caràcter no permanent desmuntable, amb un mínim 
de 80 eur i un màxim de 200 eur. 

1,60 eur/m2 

28. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics 
i les activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol). 

100 eur/dia 

29. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim 
especial de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.  

1,60 eur/m2 
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30. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada 
en els apartats anteriors, o llurs modificacions substancials o no 
substancials amb un mínim de 150 EUR en cas que la modificació no 
estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat. 

1,60 eur/m2 

31. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades 
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats 
anteriors, o llurs modificacions substancials o no substancials amb un 
mínim de 80 EUR en cas que la modificació no estigui subjecte a la 
dimensió (m2) de l’activitat. 

1,60 eur/m2 

32. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura del 
cessament d’activitats amb incidència ambiental. 

125,00 eur 

33. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de 
l’activitat de venda d’articles de pirotècnia. 

289,00 eur 
/instal·lació 

34. Procediment de tramitació de llicència ambiental municipal 
d’explotacions ramaderes, o llurs modificacions substancials o no 
substancials amb un mínim de 150 EUR en cas que la modificació no 
estigui subjecte a URP. 

1,56 eur /URP 

35. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
ambiental municipal d’explotacions ramaderes, o llurs modificacions 
substancials o no substancials amb un mínim de 80 EUR en cas que la 
modificació no estigui subjecte a URP. 

1,56 eur /URP 

36. Procediment d’inspecció de comunicacions o llicències ambientals, 
i llicències o comunicacions d’ espectacles públics i activitats 
recreatives, a petició del titular de l’activitat. 

208,00 eur 

37. Informe emès pels serveis tècnics municipals a petició de 
l’interessat i/o informe ambiental emès per tècnics municipals previ a la 
sol•licitud del procediment administratiu corresponent i/o informe emès 
pels serveis tècnics municipals relacionats amb l’exercici d’una activitat 
existent. 

50,00 eur 

38. Increment per cada visita de control desfavorable dels 
procediments de comunicacions o llicències ambientals, i llicències o 
comunicacions d’espectacles públics i activitats recreatives. 

70,00 eur 

39. La publicació al BOP en un procediment de llicència, autorització o 
comunicació quan legalment procedeixi 

€: Cost anunci al 
BOP 

 
Article 7.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data 
de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu 
la formula expressament. 
 
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència 
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l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la 
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.  
 
Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la 
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, 
les quotes que s’hauran de liquidar seran el 25 per cent de les que s’assenyalen en l’article 
6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 
 
Article 8.- Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o 
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat 
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. 
 
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
 
Article 9.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el 
mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals 
i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
30 d’octubre de 2018,  al no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions, es considera 
definitivament aprovada, regirà a partir del dia 1 de gener de 2019, i es mantindrà vigent 
fins la seva modificació o derogació expressa. 
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Ordenança fiscal núm. 26 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
D’INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 
 
 
Article 1. Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’ article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, reguladora 
de les bases de règim local i de conformitat amb el què disposa els articles 15 a 19 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial d’instal·lacions municipals, que es regirà per aquesta Ordenança 
Fiscal, les normes de la qual s’ atenen al que disposa l’ article 57 de l’ esmentat RD 
2/2004. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’ aquesta taxa l’ aprofitament especial o utilització privativa 
d’instal·lacions municipals que es relacionen:  
 

a. Teatre casal cultural 
 

b. NEXE-Espai de cultura 
 

c. Pavelló municipal d’ esports 
 

d. Camp municipal de futbol 
 

e. Sala de plens 
 

f. Sala polivalent biblioteca 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
les entitats que es refereix l’ article 35 de la Llei General tributària que gaudeixin, utilitzin 
o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular. 
 
Article 4. Exempcions, bonificacions i reduccions 
 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament 
d’ aquesta taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i 
per tots aquells que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o la defensa 
nacional. 
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2. No estaran subjectes a aquesta taxa: 

 
A. Les associacions i fundacions locals sense ànim de lucre o amb conveni amb l’ 

Ajuntament o inscrites al Registre oficial d’entitats locals. 
B. Les  activitats de caire social o benèfic previ informe tècnic municipal acreditant aquesta 

circumstància. 
C. Els  grups municipals. 

 
3. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’ exacció de la taxa, llevat de les 

especificades en els punts anteriors. 
 
Article 5. Quantia 
 
1. La tarifa a aplicar serà la següent 
 

EPIGRAF CONCEPTE TARIFA  

   

1 Teatre Casal Cultural (Per acte o sessió)  

 Tarifa normal 400,00 € 

 Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals 250,00 € 

 Tarifa reduïda per entitats sense ànim de lucre 125,00 € 

 Tarifa especial per celebració de Matrimonis Civils 90,00 € 

 Tarifa per sessions d’assaig sense públic 60,00 € 

2 Sala de reunions NEXE  

2.1 AULES 1-2-3-4  

2.1.1 Dins de l’horari habitual de funcionament de l’equipament  

2.1.1.1 Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció). 30,00 € 

2.1.2 Fora de l’horari habitual de l’equipament  

2.1.2.1 Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció). 60,00 € 

 Descompte del 20 % afegint una aula- 40 % afegint dos aules  

2.2 SALA POLIVALENT  

2.2.1 Dins de l’horari habitual de funcionament de l’equipament.  

2.2.1.1 Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció). 50,00 € 

2.2.2 Fora de l’horari habitual de l’equipament.  

2.2.2.1 Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció). 100,00 € 

3 PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS  

3.1 Tarifa normal, per hora (activitats puntuals)  

 Tota la pista:  

 Amb llum 46,76 € 

 Sense llum 35,00 € 

 1/3 de la pista:  

 Amb llum: 25,98 € 

 Sense llum: 20,00 € 

3.2 Tarifa reduïda, entitats sense ànim de lucre, per hora:  

 Tota la pista:  
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 Amb llum 24,94 € 

 Sense llum 18,00 € 

 1/3 de la pista:  

 Amb llum 12,47 € 

 Sense llum 9,00 € 

3.3 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives lucratives 

1.558,50 € 

3.4 Utilització del tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
esportives no lucratives 

311,70 € 

3.5 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
no esportives lucratives 

2.078,00 € 

3.6 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats 
no esportives no lucratives 

623,40 € 

3.7 Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural  

 Tarifa normal 2.078,00 € 

4 CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL  

4.1 Camp de Futbol de Gespa Artificial, per partit (1,5 hores):  

 Tarifa normal. Amb llum i amb utilització dels vestidors 145,46 €  

 Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels vestidors 135,07 € 

 Tarifa normal. Amb llum i sense utilització dels vestidors 129,88 € 

 Tarifa normal. Sense llum i sense utilització de vestidors 115,00 € 

4.2 Camp de Futbol-7 de Gespa Artificial, per partit (1,5 hores):  

 Tarifa normal. Amb llum i amb utilització dels vestidors 103,90 € 

 Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels vestidors 93,51 € 

 Tarifa normal. Amb llum i sense utilització dels vestidors 88,32 € 

 Tarifa normal. Sense llum i sense utilització de vestidors 75,00 € 

4.3 Utilització de tot l'estadi, per concert o espectacle cultural  

 Tarifa normal 3.117,00 € 

5 SALÓ DE PLENS MUNICIPAL / SALA POLIVALENT 
BIBLIOTECA 

 

 Tarifa per celebració de matrimonis civils 90,00 €  

 
 
Article 6. Acreditament 
 
La taxa s’ acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament 
especial del domini públic de les instal·lacions que es defineixen en l’article 2 d’ aquesta 
ordenança. 
 
Article 7. Període impositiu 
 

1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels 
epígrafs de l’article 5. 
 

2. La taxa s’ acreditarà el primer dia del període impositiu, llevat que es tracti del primer acte 
d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es 
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produirà en la data en què es dugui a terme per primera vegada l’ utilització privativa o l’ 
aprofitament especial del domini públic que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 

3. Les tarifes detallades a l’ article 5 tenen caràcter irreductible per cada un del períodes que 
s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la 
utilització privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període. 
 
Article 8 . Gestió tributària 
 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la 
taxa. 
 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci 
ús del dret a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la 
devolució de l’ import del dipòsit previ. 
 

3. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o 
deteriorament del domini públic, el beneficiari sense perjudici del pagament de la taxa que 
correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents 
de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import. Aquest dipòsit previ 
es podrà substituir per garantia en forma d’ aval bancari a favor de l’ ajuntament. 
 

4. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia sol·licitud de 
l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels 
treballs de reposició o reparació. 
 

5. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat igual al 
valor dels béns destruïts o a l’ import del deteriorament dels malmesos. 
 

6. L’Ajuntament no podrà condonar total o parcialment les indemnitzacions i reintegraments 
a què es refereix aquest article. 
 

7. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’ aprofitament especial 
del domini públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització 
corresponent i formular una declaració, segons model oficial, on constin les dades 
relatives a la utilització o aprofitament del domini públic i als elements i activitats que les 
provoquin. 
 

8. La concessió de llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu 
el reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret de la Generalitat 336/1988, 
de 17 d’ octubre i la normativa reguladora de contractació dels ens locals. 
 

9. Hom no consentirà la utilització dels locals, edificis i instal·lacions municipals si els 
interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 
 
Article 9 . Recaptació 
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El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’ autoliquidació. Els interessats 
presentaran la corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ ingrés abans de l’ inici 
de la utilització privativa que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
El pagament de la taxa es realitzarà en les oficines municipals, servei de Tresoreria- 
Intervenció. 
 
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com 
l’ Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Article 10. Inspecció 
 
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de 
les sancions que siguin d’ aplicació  es realitzaran de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen, així com l’ Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
30 d’octubre del 2018, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
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TEXT DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE EL MANTENIMENT DE PARCEL·LES 
EN CONDICIONS DE SEGURETAT, SALUBRITAT I ESTÈTICA PER A LA 
PREVENCIÓ D'INCENDIS. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La manca de conservació de les parcel·les  en condicions de seguretat, salubritat i 
estètica comporta un risc greu d’incendis. Dissortadament, el municipi els ha hagut de 
patir de forma reiterada i aquest fet ha comportat l’amenaça d’afectació a barris i 
edificacions aïllades, la necessitat d’evacuar temporalment els estadants, amb el dany 
emocional que això suposa, multitud de danys materials i l’aplicació de mitjans d’extinció 
i protecció civil amb un cost elevat per a les hisendes públiques. 
 
L’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, estableix una obligació general de tots els propietaris de mantenir les 
seves parcel·les en condicions de seguretat, salubritat i estètica, sense distingir en raó al 
seu règim urbanístic. L’ordenança concreta en primer lloc les condicions tècniques en què 
es tradueix aquesta obligació quant a les diferents tipologies de parcel·les  i atenent 
sempre a l’objectiu de prevenció del risc d’incendi. 
 
Sense perjudici de l’obligació permanent de manteniment, resulta evident que aquesta 
obligació ha de ser exigida amb especial intensitat davant de la proximitat del període en 
que el risc d’incendi és més elevat. I ho ha de ser amb l’antelació suficient perquè es 
redueixi el risc des de l’inici, es puguin realitzar les tasques de manteniment sense que 
elles mateixes no comportin risc i es proporcioni el temps imprescindible per a una activitat 
municipal substitutiva en cas d’incompliment. Aquesta especial intensitat, és la que 
determina que es fixi una obligació de correcte manteniment de la parcel·la en el moment 
immediatament anterior a l’inici del període de major risc d’incendi. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació ha de donar lloc a una activitat municipal substitutiva 
que garanteixi, en tot cas, l’assoliment de les finalitats de prevenció i és aquest un element 
central a la regulació que en fa l’ordenança. 
 
Legalment, és possible exigir el compliment d’aquest deure per mitjà d’ordres d’execució, 
regulades en aquest mateix precepte, i segons el desenvolupament normatiu que figura 
als articles 77 i 78 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
protecció de la legalitat urbanística. Ara bé, l’ordre d’execució es preveu com un 
procediment individualitzat, ideat per atendre situacions puntuals de manca de 
conservació, no per corregir situacions generalitzades de manca de conservació com les 
que es poden produir (i de fet es produeixen). 
 
L’experiència demostra que, cada any, en acostar-se la temporada en què es produeix el 
major risc d’incendi, centenars de parcel·les presenten un estat de conservació que les fa 
insegures des de la perspectiva d’aquest risc i l’Ajuntament hauria d’instruir centenars de 
procediments d’ordres d’execució, cosa que excedeix clarament la capacitat de gestió 
municipal. D’altra banda, el caràcter necessàriament contradictori d’aquest procediments 
dilata la seva tramitació. L’ordre pot ser incomplerta. La multa coercitiva no és un 
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mecanisme  suficient  en la mesura en que perviu el risc que es pretén evitar i l’execució 
subsidiària suposa avançar fons públics quantiosos mentre no es fa efectiu el cobrament 
de les liquidacions prèvies als obligats incomplidors. 
L’ordenança estableix una alternativa al mecanisme de les ordres d’execució i és 
l’establiment reglamentari de les característiques tècniques i dels calendaris en què s’ha 
de materialitzar el manteniment i fixar una activitat municipal substitutiva en cas 
d’incompliment, finançada amb taxes municipals, que és precisament aquella a la que 
atén aquesta ordenança, emparant-se en allò que disposa l’article 20.2 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. La taxa aplica la previsió de l’article 20.4.k del mateix Reial Decret 
legislatiu. 
 
Article 1. Contingut. 
 
Aquesta ordenança regula el manteniment de parcel·les  en condicions de seguretat, 
salubritat i estètica per a la prevenció d’incendis. 
  
El capítol 1 de l’ordenança té caràcter administratiu, no fiscal. 
 
El capítol 2 constitueix una ordenança fiscal. 
 
CAPÍTOL 1. REGULACIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Article 2. Condicions tècniques de manteniment. 
 
Segons tipus de parcel·la: 
 
1. Parcel·les ubicades en sòls urbans i urbanitzables delimitats (tinguin la traçada oberta 
a ús general, total o parcialment les calçades) 
 
Els arbres dels quals la copa sobrepassi el límit de les parcel·les, hauran de ser tallats. 
La separació mínima entre peus d’arbres serà de 6 metres amb les següents exempcions 
: 
- Els arbres d’espècies protegides monumentals o que tinguin algun grau de protecció 
que impedeixin la seva eliminació. 
- Els arbres que formin part de plantacions de jardineria o d’explotacions silvícoles, 
sempre que per les seves característiques no presentin un risc gran d’incendi. 
 
Es realitzarà una aclarida total de matollar (matolls, herbes, canyes i d’altres), eliminant 
la totalitat de la cobertura vegetal. 
 
2. Parcel·les ubicades en sòls urbanitzables delimitats (no tinguin la traçada oberta a ús 
general, total o parcialment les calçades), no delimitats i no urbanitzables. 
 
Eliminar tota la vegetació del sotabosc que sigui susceptible de provocar incendi, així com 
els arbres morts o en un estat que puguin presentar un perill elevat d’incendi. 
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3. Parcel·les o part de parcel·les dedicades a l’explotació agrícola, quedaran excloses 
d’aquesta obligació aquelles parcel·les en què s’hagi de mantenir restes de la collita per 
la correcta explotació agrícola (els marges de les parcel·les de l’explotació agrícola no 
destinats a aquesta activitat no estaran exclosos d’aquesta obligació), i sempre que això 
no representi un risc d’incendi.   
 
Eliminar tota la vegetació que sigui susceptible de provocar incendi, així com els arbres 
morts o en un estat que puguin presentar un perill elevat d’incendi. 
 
Finalitzada la recollida de la collita s’haurà de llaurar 5m al perímetre de la parcel·la 
contigus a boscos, camins, carrers i carreteres. Es podrà reduir la distancia quan 
existeixin elements físics dissuasius (parets de pedra seca, parets d’obra, cursos fluvials, 
canalitzacions d’aigua cel obert...), sempre i quan ho consideri el tècnic competent què té 
encomanada la inspecció. 
 
Criteris generals. 
 
Les restes produïdes pels treballs d’estassada del sotabosc s’han de triturar fins obtenir 
restes menors de vint centímetres i realitzar un repartiment uniforme sobre el terreny. Per 
tant, en cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona, llevat 
que prèviament s’hagi fet un tractament que garanteixi que no presenta risc d’incendi. 
 
En tot cas el compliment de les obligacions derivades d’aquesta ordenança s’hauran de 
complir gaudint de totes les autoritzacions preceptives i complint la normativa 
mediambiental, en especial la que es refereix a la protecció de la flora. 
 
Article 3. Obligats a l’activitat necessària per a l’assoliment de les condicions 
tècniques. 
 
1. Els propietaris de les parcel·les hauran de desenvolupar l’activitat necessària per a 
l’assoliment de les condicions tècniques indicades a l’article 2, com a molt tard el 15 de 
maig de cada any en aquelles de les quals en siguin titulars, i mantenir la parcel.la en 
aquest estat fins a la finalització del període en que està prohibit l’encesa de foc per risc 
d’incendi forestal, sense perjudici de l’obligació de manteniment de la parcel.la en 
condicions de seguretat, salubritat i estètica, previstos a la legislació urbanística.  
 
2. Quan es tracti de parcel·les dedicades a l’explotació agrícola amb espècies de 
vegetació no arbrada, el termini serà de deu dies naturals des que es procedeixi a la 
collita. 
 
Article 4. Exclusions de l’obligació. 
 
No estaran obligats com s’estableix l’apartat anterior, els propietaris de les parcel·les, 
quant a la part d’elles que integri una franja perimetral de prevenció d’incendis, el 
manteniment de la qual estigui atribuït legalment a un altre subjecte. 
 
 
Article 5. Procediment d’activitat municipal substitutòria. 
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1. S’entén per activitat municipal substitutòria el conjunt d’activitats jurídiques i tècniques 
necessàries perquè es compleixi l’obligació delimitada a l’article 3, d’ofici i en substitució 
dels obligats.  
 
2. El procediment d’activitat municipal substitutòria s’integrarà per les fases següents i la 
seva tramitació serà en tot cas urgent, en atenció a la peremptorietat amb què s’ha d’evitar 
el risc d’incendi: 

- Inici, publicat a la seu electrònica municipal. 
- Verificació del compliment sobre les parcel·les . 
- Dictat del decret que disposarà provisionalment l’aplicació de l’activitat municipal 

substitutòria. 
- Publicació edictal a la seu electrònica municipal del decret anterior i obertura d’un termini 

d’audiència de cinc dies als propietaris afectats. 
- Resolució d’al·legacions i disposició definitiva de l’aplicació de l’activitat substitutòria 

municipal, mitjançant decret. 
- Publicació del decret anterior al BOP i a la seu electrònica municipal. 

 
3. A partir de la publicació, en el termini de 5 dies, s’iniciarà l’execució de l’activitat 
substitutòria municipal, sense necessitat de cap autorització per part del propietari. 
 
Article 6. Concertacions de manteniment. 
 
Per decisió discrecional municipal, justificada tècnicament, es podrà concertar amb els 
propietaris de parcel·les  acords en virtut dels quals l’Ajuntament assumeix l’obligació de 
manteniment fixada a l’article 2 per ampliar les franges perimetrals de prevenció 
d’incendis més enllà de l’àmbit mínim legal, a fi d’incrementar l’eficàcia d’aquestes 
franges. 
 
CAPÍTOL 2. REGULACIÓ FISCAL. 
 
Article 7. Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 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, i de conformitat 
amb els articles 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, emparant-se específicament en l’article 20, apartats 2 i 4.k 
del Reial Decret legislatiu 2/2004, s’estableix i ordena en aquest capítol, que presenta la 
naturalesa d’ordenança fiscal, la Taxa per l’activitat administrativa substitutiva de la de 
l’obligat en el manteniment en condicions de seguretat, salubritat i estètica de les 
parcel·les  per a la prevenció d’incendis. 
 
Article 8. Fet imposable. 
 
El fet imposable ve constituït per l’activitat municipal, tècnica i administrativa, de gestió i 
d’execució necessària per restablir la parcel·la en les seves condicions de seguretat, 
salubritat i estètica, segons les condicions fixades a l’annex únic que en cada cas 
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corresponguin davant de l’incompliment per part del propietari de l’obligació establerta a 
l’article 3 d’aquesta ordenança. 
 
Article 9. Subjectes passius. 
 
Són subjectes passius els propietaris obligats segons l’article 3 que no hagin acomplert 
l’obligació prevista en aquest article. 
 
Article 10. Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General.  
 
Article 11. Taxa. 
 
1. La taxa ve determinada per l’aplicació de les tarifes a la superfície o unitats afectades 
per la intervenció de la parcel·la, segons consti al Cadastre Immobiliari. 
 
2. La tarifa, expressada en euros per metre quadrat, serà, en funció de la naturalesa 
existent a les parcel·les, la que s’indica en cadascun dels epígrafs següents: 
 

EPÍGRAFS TARIFA 

Epígraf 1.  
Tala d’arbres (es considera arbre a partir d’un diàmetre de 14cm). 
Inclou transport i taxes de gestió de restes a l’abocador autoritzat. 
 

 

191,70 €/ut 

Epígraf 2.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 1m 
d’alçada amb mitjans manuals,: 
Mitjans manuals 

- Desbrossadora, per a l’estassada del sotabosc i trituració de restes 
vegetals fins a 20 cm de longitud. 

- Motoserra, per a l’estassada del sotabosc i tala d’arbres. 

 

0,42 €/m² 
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Epígraf 3.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de menys de 
1m d’alçada amb mitjans mecànics.  
Mitjans mecànics 

- Tractor amb braç o desbrossadora amb martells, o altres 
vehicles similars per a l’estassada del sotabosc i trituració de 
restes vegetals fins a 20 cm de longitud.  

  

0,25 €/m² 

Epígraf 4.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres canyes de més de 
1m d’alçada amb mitjans manuals. 
Mitjans manuals 

- Desbrossadora, per a l’estassada del sotabosc i trituració de restes 
vegetals fins a 20 cm de longitud. 

- Motoserra, per a l’estassada del sotabosc i tala d’arbres. 
  

0,74 €/m2 

Epígraf 5.  
Desbrossada de matolls, herbes, canyes i d’altres de més de 1m 
d’alçada amb mitjans mecànics. 
Mitjans mecànics 

- Tractor amb braç o desbrossadora amb martells, o altres vehicles 
similars per a l’estassada del sotabosc i trituració de restes 
vegetals fins a 20 cm de longitud.  

   

0,56 €/m2 

Epígraf 6.  
Llaurar el terreny (fins a 1ha) 
Mitjans mecànics 
Tractor amb estripador o grada de disc 

  

 

0,11 €/m² 
(mínim 80€) 

Epígraf 7.  
Llaurar el terreny (a partir de 1ha) 
Mitjans mecànics 

- Tractor amb estripador o grada de disc 
  

 

0,06 €/ m² 
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Epígraf 8. 
 Camió grua amb cistella homologada  
 
 

88,33 €/h 

 
 
Article 12. Beneficis fiscals. 
 
No es concedirà cap benefici fiscal per aquesta taxa. 
 
Article 13. Meritació. 
 
1. La taxa es meritarà amb el decret que declari aplicable l’activitat substitutòria municipal.  
 
2. El compliment extemporani de l’obligació establerta a l’article 3 no afecta la meritació 
de la taxa. 
 
Article 14. Gestió. 
 
La gestió es realitzarà a través de padró fiscal corresponent, segons el règim dels articles 
23 a 25 del Reial Decret 939/2005, 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general 
de recaptació. En unitat d’acte amb la resolució d’aplicació de l’activitat municipal 
substitutiva, es determinarà l’alta al padró fiscal. 
 
Article 15. Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició final. Entrada en vigor. 
 
L’ordenança entrarà en vigor el dia 14 d’abril de 2018, una vegada hagin transcorregut 15 
dies de la seva comunicació a les administracions General de l’Estat i de la Generalitat 
de Catalunya i hagi estat publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 30 d’octubre 2018 entrarà 
en vigor el dia 1 de gener de 2019 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.  
 
 
 
 
 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA    
 
5.1 Calendari oficial d’obertura d’establiments comercials en diumenges 
i festius: proposta de calendari de dates addicionals d’obertura i de substitució 
per a l’exercici 2019 (EXP. 1351/2018) 
 
Primer.- Vista l’ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el calendari 
d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per als anys 2018 i 
2019.  
 
Segon.- Vist que a l’article primer de l’esmentada ordre s’estableix que el calendari 
d’obertura d’establiments comercials de Catalunya en diumenges i festius per l’any 
2019 s’integra per les jornades següents:  
 

Per a l’any 2019 

13 de gener,  
7 de juliol,  
12 d'octubre i  
1, 6, 8, 15 i 22 de 
desembre  

 
Tercer.- Vist l’article 1.2.c) de la llei 3/2014, de 19 de febrer d’horaris comercials i de 
mesures per a determinar activitats de promoció, on determina que el nombre màxim 
de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant 
l’any és de vuit i cada ajuntament pot designar dos festius addicionals. 
 
Quart.- Vist que en l’article segon de l’ordre EMC/127/2017, de 16 de juny s’indica 
que “els ajuntaments, amb  acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a 
dues dates de cadascun dels calendaris anuals (...) per qualsevol diumenge o dia 
festiu, de caràcter general o local...”.  
 
Cinquè.- Vist que el termina màxim per presentar la comunicació a la Direcció General 
de Comerç és el dia 1 de novembre de 2018.  
 
Sisè.- Vist que des de l’Àrea de Promoció Econòmica es van enviar sengles 
comunicats a diferents entitats i comerços del municipi on es demanava l’enviament 
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de propostes relatives a l’establiment de dies addicionals i de substitució de festius 
comercials de caràcter local.  
 
Setè.- Vist que  han arribat tres instàncies a l’Ajuntament proposant dies addicionals: 
la instància 2018-E-RC-5137 de GRUP SUPECO MAXOR (proposant el 23 de juny i 
el 29 de desembre), la instància 2018-E-RC-4970 de JIP MODA (proposant el 30 de 
juny i 29 de desembre) i la instància 2018-E-RC-5319 de l’Associació Sant Fruitós 
Comerç Actiu ( proposant 3 de març de 2019). 

 
Vuitè.- Vist que dels diferents dies proposats, el dia 23 de juny si s’escau en diumenge 
haurà de romandre tancat amb caràcter general, segons estableix la Llei 3/2014, de 
19 de febrer en el seu article 1.2.d) i per tant no es pot considerar com a festiu 
d’obertura comercial. I el dia 3 de març de 2019 que coincideix amb la Festa de l’Arròs, 
una festa popular on els veïns i veïnes del municipi participen del dia festiu i no es 
creu que sigui una data important per el sector comercial per no coincidir en una època 
de més activitat.   
 
Novè.- Vist que els dies 30 de juny i 29 de desembre coincideixen en èpoques de més 
activitat comercial (rebaixes i època nadalenca).   
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent:  

 
- Òrgan delegant: L’Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de Decret: 480 
- Publicació al BOP: 3 de juliol de 2015 
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Proposar a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya les dates addicionals d’obertura 
d’establiments comercials al municipi per a l’exercici  2019 que s’indiquen tot seguit:  

 
- 30 de juny  
- 29 de desembre 

 
SEGON.- No proposar cap data de substitució de festius d’obertura comercial  
 
TERCER.- Notificar la present resolució davant la Direcció General de Comerç, mitjançant 
la plataforma EACAT.  
 
QUART.- Notificar la present resolució a l’Associació de Comerciants (Sant Fruitós 
Comerç Actiu), a l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages 
(APAES) i als establiments comercials que han presentat instància.  
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
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- 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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
5.2 Atorgament d’autorització per l’exercici d’activitat de venda en 
mercat de venda no sedentària (EXP. 1469/2018) 
 
Primer. Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 9 
d’abril de 2018 es va aprovar la resolució de la convocatòria oberta per la presentació de 
sol·licituds d’autorització per participar com paradistes als mercats setmanals de venda no 
sedentària de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Actualment es troben ocupades les places que a continuació s’indiquen: 
 
Mercat dimarts (Sant Fruitós de Bages – Plaça Onze de Setembre) 
 

grup producte 
total parades 
previstes 

parades 
ocupades 

1 alimentació 8 3 

2 
tèxtil moda, equipament de la 
persona i de la llar 

13 2 

 
Mercat dimecres (Torroella de Bages) 
 

grup producte 
total parades 
previstes 

parades 
ocupades 

1 alimentació 2 1 

2 
tèxtil moda, equipament de la 
persona i de la llar 

2 - 
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Les parades ocupades conviuen actualment de forma temporal amb diverses ocupacions 
de via pública sol·licitades autoritzades segons el criteri fixat per la regidoria de serveis 
econòmics a efectes de constituir períodes de prova previs a la tramitació de sol·licituds en 
l’àmbit del règim regulador de mercats previst a l’ordenança municipal i a la Llei 18/2017, 
d1 d’agost, de comerç, serveis i fires. 
 
Tercer. Atesa la voluntat manifestada per la regidoria de serveis econòmics als efectes de 
potenciar l’ocupació i dinamització d’aquests centres d’activitat comercial de proximitat, tot 
i no trobar-se actualment obert una nova convocatòria de sol·licituds de places, es 
considera procedent la valoració de noves sol·licituds als efectes de la seva incorporació. 
 
Quart. En data 9 d’octubre de 2018 consta la presentació d’instància per obtenir autorització 
a efectes de participar en el mercat de venda sedentària que se celebra els dimarts 
 

número registre sol·licitant 
Descripció del lloc de venda 

producte espai 

2018-E-RC-5718 
*** 
 

roba 6 metres lineals 

 
A la sol·licitud presentada s’adjunta documentació acreditativa respecte a trobar-se en 
disposició d’assegurança de responsabilitat civil referida a l’activitat, situació d’alta a 
efectes de la Seguretat Social i l’Agència tributària, existint actualment un total d’11 
vacants per aquesta modalitat de producte al mercat de dimarts. 
 
Cinquè. La sol·licitud presentada es troba subjecte al règim específic del mercat municipal 
i a l’art. 15 de la Llei 18/2017, establint-se a l’apartat cinquè d’aquest precepte que les 
“autoritzacions per a l'exercici de la venda o la prestació de serveis de manera no 
sedentària en els mercats de marxants tenen una durada mínima de quinze anys per a 
permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals 
invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics. Les autoritzacions només 
poden ésser revocades per l'incompliment d'aquesta llei o de les ordenances municipals, 
i també quan l'ajuntament, per raons d'interès públic, acordi tancar el mercat o modificar-
ne l'estructura. Els ajuntaments han de comunicar la finalització de l'autorització, i també 
les possibles pròrrogues als titulars de les autoritzacions. La revocació de les 
autoritzacions en cap cas no dona dret a indemnització ni a compensació de cap tipus”. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar autorització per l’exercici de l’activitat de venda mitjançant instal·lació 
de parada desmuntable al mercat de venda no sedentària de Sant Fruitós de Bages que 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=794501&language=ca_ES
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&07/022015017243.pdf&1
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se celebra setmanalment els dimarts a favor del sr. Francisco Garcia López (37384363-
W) respecte a la sol·licitud que consta inscrita amb número de registre 2018-E-RC-5718 
en el grup número 2 en la modalitat de tèxtil. 
 
SEGON.- Establir com a condicions de l’autorització les següents: 
 

- Compliment de les prescripcions establertes respecte a l’exercici de l’activitat de venda 
en mercats de venda no sedentària segons la legislació vigent. 
 

- Tipologia: tèxtil – moda 
 

- Durada de l’autorització: 15 anys amb inici a partir de l’1 de novembre de 2018. 
 

- Espai per instal·lació: 6 metres lineals (màxim: 12 m2) – forma: rectangular 
 

 
 
 
 
 
 

(frontal) 
 

- Ubicació: per concretar la ubicació específica de la parada a l’espai de la Plaça Onze de 
Setembre el sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb el servei de Policia Local 
(vigilant) com a mínim amb una setmana d’antelació a la primera instal·lació (prevista pel 
dimarts 6 de novembre de 2018) per tal de concretar la zona on es col·locarà la parada. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació núm. 2018/0000004148 (que s’annexa), d’import 72,00 € 
en concepte de taxes d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 14, per la liquidació de la part 
proporcional corresponent al 4 trimestre del 2018 (2 mesos). 
 
A partir del següent trimestre es procedirà a la incorporació del sol·licitant a efectes de 
gestió mitjançant rebut a través de domiciliació bancària, corresponent al sol·licitant 
aportar les dades bancàries corresponents per la realització d’aquesta operació 
(mitjançant l’aportació d’un certificat de titularitat de compte bancari emès per l’entitat 
bancaria amb la que operi en el termini de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la 
notificació del present acord). 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat a la Tresoreria municipal, a 
fi i efectes de la seva comptabilització i recaptació. 
 
CINQUÈ.- Declarar, respecte de l’acord primer, 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. 

6 metres 

2
 m

etres 
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- 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. 
 
SISÈ.- Declarar, respecte a l’acord segon sobre liquidació tributària, que: 
 

- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de 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 I 

 
 

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

 
 
 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6 ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
6.1 Procediment sancionador en matèria de trànsit: desestimació 
al·legacions (butlletí SFB-D 1834) (EXP. 140/2018) 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 

_X_ ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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6.2 Procediment sancionador en matèria de trànsit:  desestimació 
d’al·legacions (butlletí SFB-D 1862) (EXP. 716/2018) 

 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000160 a l’aplicatiu WTP 
de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-1862 de 
9 de maig de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment sancionador per 
infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0531 de 15 de maig de 2018) consta 
la presentació d’escrit d’al·legacions en data 5 de juny de 2018 (registre núm. 2018-E-
RC-2932) per part de la mercantil Set Punts, SL (B60940251) amb firma de la sra. Maria 
J. Soler Ibañez (***) sense que consti cap vinculació amb la titularitat ni el conductor del 
vehicle infractor (matricula 9072-FYK). 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1862 segons consten 
a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona són les següents: 
 
 
 
 
 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000160 

RGC 91.2.i 
ESTACIONAR EL VEHICLE EN 
UNA PARADA DE TRANSPORT 
PÚBLIC SENYALITZADA I 
DELIMITADA 

9072-FYK 
Chrysler 
Voyager 

200,00 € 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
pendent de resolució) 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 188/2018 en data 22 de juny de 2018 (annex 
I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor la 
desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la persona 
al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la denuncia 
formulada el 9 de maig de 2018, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe de 
l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en els termes que consten en informe núm. 
278/2018 de 7 d’octubre de 2018, el text del qual figura com annex II a efectes de 
fonamentació del present acord. 
 
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els 
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la 
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per la sra. Maria J. Soler Ibañez (***) 
respecte a l’expedient sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-1862 de 9 de maig 
de 2018 (expedient 180000160) en base a la fonamentació que consta a l’informe 
278/2018 de 7 d’octubre de 2018 que s’adjunta com annex II a efectes de fonamentació, 
procedint la imposició de la sanció de multa per import de 200,00 € segons consta a 
l’expedient incoat per decret núm. 2018-0531, de 15 de maig de 2018 respecte al sr. *** 
(***). 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix a 
les persones interessades. 
 
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 I 

Informe 188/2018 de 22 de juny de 2018  
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Annex II 

Informe 278/2018, de 7 d’octubre de 2018 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 1862). 
 
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació 
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages, emet el següent 
 
INFORME 
 
Antecedents 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000160 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
1862 de 9 de maig de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0531 de 15 de maig 
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 5 de juny de 2018 (registre 
núm. 2018-E-RC-2932) per part de la mercantil Set Punts, SL (B60940251) amb firma 
de la sra. Maria J. Soler Ibañez (***) sense que consti cap vinculació amb la titularitat ni 
el conductor del vehicle infractor (matricula 9072-FYK) 
 
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant que 
subscriu el referit butlletí, consta l’emissió d’informe 188/2018 en data 22 de juny de 
2018 (annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a 
l’òrgan instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per 
part de la persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que 
desvirtuï la denuncia formulada el 9 de maig de 2018, ratificant-se en el seu contingut. 
 
 
Consideracions 
 

• Expedient 1800000160 – butlletí SFD-1862 - escrits d’al·legacions registre 2018-
E-RC-2932. 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en estacionar el vehicle en una parada de transport públic senyalitzada i 
delimitada: 
 
L’al·legant respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada realitza les 
al·legacions que consten als escrits presentats que a continuació es relacionen de forma 
enunciativa: 
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• Impossibilitat d’ús de zona de càrrega i descarrega 
 
En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseiment del procediment amb 
arxiu de les actuacions. 
 
Segon. Informe de l’agent denunciant. 
 
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base 
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de la prescripció establerta 
per la senyalització existent al punt on es realitza la maniobra d’estacionament aportant 
imatges fotogràfiques que permeten confirmar la presencia del vehicle amb matricula 
9072-FYK en zona delimitada com parada  de transport públic. 
 
L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que l’al·legant no aporta cap element que desvirtui ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
Tercer. Valoració 
 
Qüestió prèvia: manca de vinculació de l’al·legant amb el procediment sancionador 
 
Com a qüestió prèvia resulta necessari precissar que la persona que subscriu l’escrit 
d’al·legacions presentat no ostenta, segons la informació disponible, cap vinculació amb 
el vehicle infractor (ni a nivell personal ni a nivell de la representació que manifesta 
respecte a la mercantil Set Punts, SL), circunstància que implicaria la inadmissió de 
l’escrit presentat respecte a l’efecte que aquest tipus de tràmit (al·legacions) hauria de 
produir a efectes de la tramitació del procediment. En qualsevol cas, i a efectes continuar 
la tramitació de l’expedient es procedeix a la valoració de l’al·legació a efectes de donar 
coneixement al subjecte identificat com infractor (sr. ***). 
 

1. Respecte a l’estacionament per impossibilitat d’ús de la zona reservada a 
càrrega i descàrrega. 
 

La conducta infractora respecte a la qual s’emet el butlletí de denuncia es correspon 
amb la realització d’una actuació d’incompliment respecte a la prohibició 
d’estacionament respecte a la presencia d’una parada de transport públic senyalitzada 
i delimitada en tant que el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova 
el Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març estableix al seu article 91.2.i que aquesta es 
considera un supòsit de parada o estacionament en lloc perillós o que obstaculiza 
greument la circulació en tant que constitueix un risc o un obstacle a la circulació, sense 
que es trobi prevista a la legislació vigent cap supòsit d’exclusió d’aquesta prohibició a 
partir de les disponiblitats d’espai en altres zones de la via per realitzar aquest tipus de 
maniobra. 
 
Constant acreditada la conducta infractora amb imatge i sense que per part de l’al·legant 
es negui la seva realització, procedeix la seva desestimació. 
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Les al·legacions realitzades no contradiuen la valoració realitzada per l’agent denunciant 
respecte a la presència de vehicle estacionat en zona delimitada i senyalitzada com 
parada de transport públic. 
 
Quart. Proposta de resolució 
 
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb 
imposició de la sanció de multa per import de 200,00 € respecte a l’expedient 
1800000160 (butlletí SFB D-1862) respecte a la infracció consistent en estacionar el 
vehicle en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada. 
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La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
716/2018 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
 
A Sant Fruitós de Bages 
Caporal – Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
Agent 1070 - instructor 
(signat i datat electrònicament)  
 
Annex 

Informe 188/2018 de 22 de juny de 2018 * 
 
(* per evitar duplicitats es remet aquesta referencia a l’annex I de la present proposta 
d’acord) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.3 Procediment sancionador en matèria de trànsit: desestimació 
d’al·legacions (butlletí SFB-D 1859) (EXP. 716/2018) 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000157 a l’aplicatiu WTP 
de la Diputació de Barcelona gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-1859 de 8 
de maig de 2018, es va aprovar la incoació d’expedient sancionador  per infracció de trànsit 
mitjançant decret número 2018-0531 de 15 de maig de 2018, i consta la presentació 
d’escrit d’al·legacions en data 13 de juny de 2018 (registre núm. 2018-E-RC-3132) per 
part de la sra. *** (***), que s’identifica com a conductora del vehicle amb matrícula 1853-
KKD. 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1834 segons consten 
a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona són les següents: 

 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000157 RGC 171.b 1853-KKD 80,00 € 
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PARAR O ESTACIONAR EN UNA 
ZONA SENYALITZADA AMB UNA 
MARCA GROGA LONGITUDINAL 
CONTINUA 

Nissan 
Qashqai 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
pendent de resolució) 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 187/2018 en data 20 de juny de 2018 (annex 
I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor la 
desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la persona 
al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la denuncia 
formulada el 8 de maig de 2018, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe de 
l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en els termes que consten en informe núm. 
277/2018 d’1 d’octubre de 2018, el text del qual figura com annex II a efectes de 
fonamentació del present acord. 
 
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els 
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència 
dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la 
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per la sra. *** (***) respecte a 
l’expedient sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-1859 de 8 de maig de 2018 
(expedient 180000157) en base a la fonamentació que consta a l’informe 277/2018 d’1 
d’octubre de 2018 que s’adjunta com annex II a efectes de fonamentació, procedint la 
imposició de la sanció de multa per import de 80,00 € segons consta a l’expedient incoat 
per decret núm. 2018-0531, de 15 de maig de 2018. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix a 
les persones interessades. 
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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 I 

Informe 187/2018 de 20 de juny de 2018  
 

 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  
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Annex II 

Informe 277/2018, d’1 d’octubre de 2018 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 1859). 
 
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació 
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages, emet el següent 
 
INFORME 
 
Antecedents 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000157 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
1859 de 8 de maig de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0531 de 15 de maig 
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 13 de juny de 2018 
(registre núm. 2018-E-RC-3132) per part de la sra. *** (***), que s’identifica com a 
conductora del vehicle amb matrícula 1853-KKD. 
 
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1025, que va actuar com agent denunciant que 
subscriu el referit butlletí, consta l’emissió d’informe 187/2018 en data 20 de juny de 
2018 (annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a 
l’òrgan instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per 
part de la persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que 
desvirtuï la denuncia formulada el 8 de maig de 2018, ratificant-se en el seu contingut. 
 
Consideracions 
 

• Expedient 1800000157 – butlletí SFD-1859 - escrits d’al·legacions registre 2018-
E-RC-3132. 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en parar/estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal 
continua: 
 
L’al·legant respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada realitza les 
al·legacions que consten als escrits presentats que a continuació es relacionen de forma 
enunciativa: 
 

• Realització d’una maniobra de parada sense entorpir la circulació. 

• Manca de proporcionalitat de la sanció atenent a les circunstàncies. 
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En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseiment del procediment amb 
arxiu de les actuacions. 
 
Segon. Informe de l’agent denunciant. 
 
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base 
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de la prescripció establerta 
per la senyalització existent al punt on es realitza la maniobra de parada aportant 
imatges fotogràfiques que permeten confirmar la presencia del vehicle amb matricula 
0515-FXW en zona senyalitzada amb marca groga longitudinal continua. 
 
L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que l’al·legant no aporta cap element que desvirtui ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
Tercer. Valoració 
 

2. Respecte al tipus de maniobra realitzada i l’afectació al trànsit. 
 
La conducta infractora respecte a la qual s’emet el butlletí de denuncia es correspon 
amb la realització d’una actuació d’incompliment respecte a la senyalització existent a 
la via en tant que el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament del text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març estableix al seu article 171 que la presencia 
d’una marca groga longitudinal continua significa que la parada i l’estacionament estan 
prohibits o sotmesos a alguna restricció temporal, indicada per senyals, a tota la longitud 
de la linia i en el costat on aquesta estigui ubicada. 
 
Al present supòsit es dona la circunstànci d’una via on es troba aquest tipus de 
senyalització que prohibeix tant la maniobra de parada com la d’estacionament, sense 
requerir que la seva realització impliqui una afectació directa respecte a la fluidesa del 
trànsit per tal d’entendre comesa la conducta infractora. 
 
A la fotografia incorporada a l’expedient i que s’adjunta a l’informe de l’agent denunciant 
s’observa com el vehicle amb matrícula 1853-KKD es troba estacionat en una zona del 
carrer senyalitzada amb la referida línia groga continua, amb el sentit de prohibició que 
aquest element té segons la normativa reguladora de trànsit. 
 
La ubicació del vehicle en el punt que s’observa a la fotografia respon a una segona 
ubicació a partir del desplaçament realitzat a indicació de l’agent denunciant per trobar-
se en situació de parada sobre el pas de vianants existents en el punt d’accès al carrer 
Sant Benet des de la Carretera de Vic. 
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Les limitacions derivades de les caràcterístiques d’aquest carrer (a partir de la seva 
amplada i de la manca de vorera suficient) implica que la prohibició de parada i 
estacionament es trobi senyalitzada amb la referida senyal groga continua, comportant 
la conducta analitzada l’incompliment d’aquesta prohibició. 
 
L’amplada del carrer i el fet de tractar-se d’una zona per on es realitza la maniobra 
d’accès pels vehicles procedents de la Carretera de Vic desvirtuen igualment les 
al·legacions realitzades respecte a la manca d’afectació respecte al trànsit existent, 
impedint la circulació d’altres vehicles la presencia d’un vehicle en la zona analitzada 
sense possibilitats de superar aquest obstacle en condicions de seguretat. 
 
En base a la valoració realitzada a partir del contingut de l’informe de l’agent denunciant 
procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 

3. Respecte a la manca de proporcionalitat de la sanció atenent a les circunstàncies 
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La sanció imposada es fixa en un import de 80,00 € conforme la consideració de la 
conducta com lleu conforme a l’article 75.c del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles 
a Motor i Seguretat Vial, corresponent per determinació legal una sanció de fins a 100,00 
€ segons es determina a l’article 80.1 del mateix text legal. 
 
Un cop acreditada la concurrència de la conducta infractora únicament procedeix la 
imposició de la sanció prevista a la legislació vigent, resultant aquesta determinada per 
la norma legal, resultant conforme l’import de la sanció amb aquests dos elements. La 
sanció no s’imposa respecte al grau d’afectació al trànsit efectiu sino al fet d’incomplir 
l’obligació establert per la senyalització existent. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
Les al·legacions realitzades per la conductora del vehicle no contradiuen la valoració 
realitzada per l’agent denunciant respecte a la presència de vehicle estacionat en zona 
senyalitzada amb línia gròga continua que prohibeix la parada i estacionament. 
 
Quart. Proposta de resolució 
 
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb 
imposició de la sanció de multa per import de 80,00 € respecte a l’expedient 1800000157 
(butlletí SFB D-1859) respecte a la infracció consistent en en parar en una zona 
senyalitzada amb una marca groga longitudinal continua. 
 
La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
716/2018 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
A Sant Fruitós de Bages 
 
Caporal – Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
Agent 1070 - instructor 
(signat i datat electrònicament)  
 
Annex 
Informe 187/2018 de 20 de juny de 2018 * 
 
(* per evitar duplicitats es remet aquesta referencia a l’annex I de la present proposta 
d’acord) 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 
6.4 Concessió de llicència per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos : Thanos – 981020017330082 (EXP. 1467/2018) 
 
Primer. En data 11 d’octubre de 2018 consta la presentació de sol·licitud de llicència per 
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos per part de la sra. *** respecte al 
gos amb nom Thanos identificat mitjançant microxip número 981020017330082. La 
sol·licitud consta inscrita amb número de registre 2018-E-RC-5793. 
 
Segon. A la sol·licitud presentada s’adjunta la següent documentació: 
 

• còpia de la cartilla sanitària de l’animal on figuren les dades d’identificació de l’animal 
(espècie, raça, gènere, nom, data de naixement i  microxip) i del propietari; 

• certificat d’aptitud expedit per centre de reconeixements mèdics referit al dictamen 
mèdic i psicològic referit a la propietària amb resultat d’apte per l’obtenció de la modalitat 
de llicència sol·licitada; 

• còpia de la pòlissa d’assegurança de la llar referida al domicili de residència habitual de 
l’animal on consta incorporat el gos respecte al qual se sol·licita llicència i que incorpora 
una cobertura en concepte de responsabilitat civil davant de tercers amb un capital de 
cobertura de fins a 300.000,00 € (s’adjunta rebut de pagament respecte a la vigència 
de la pòlissa pel període anual del 27/08/2018 fins al 27/08/2019). 

 
Tercer. En el moment de tramitar la sol·licitud presentada a efectes d’inscripció al registre 
municipal consta la generació de document d’autoliquidació número 2018/0000004147 per 
import de 40,00 € referida a la taxa prevista a l’ordenança fiscal número 37 reguladora de 
la taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia (art. 
6 – tramitació de llicència). A l’expedient figura el justificant de realització del pagament 
respecte a aquesta autoliquidació de forma simultània a la presentació de la sol·licitud. 
 
Quart. La regulació referida al procediment d’atorgament d’aquesta llicència i les seves 
condicions es troba inclosa als següents textos legals: Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos; Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; Decret 170/2002, 
d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment perillosos i Ordenança 
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municipal sobre tinença d’animals (aprovació BOPB 20/04/2005 i modificacions: 
25/12/2008, 23/04/2014, 12/02/2015 i 23/02/2015) publicada a la web municipal. 
 
Cinquè. La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos 
l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord 
amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula 
la identificació i el registre d’animals de companyia. Tota persona que condueixi per espais 
públics un gos potencialment perillós requereix i ha d’acreditar la llicència atorgada per 
l’ajuntament. 

 
Sisè. La raça de l’animal indicada en la documentació aportada (american bully) figura 
identificada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya com 
a raça de gos potencialment perillós (textualment s’indica respecte a aquesta raça que es 
tracta d’una “raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses 
races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, probablement, Staffordshire Bull 
Terrier i English Bulldog. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de 
creuaments de races de gossos potencialment perillosos, al Registre general d’animals 
de companyia se l’hi considera”.) 
 
Setè. Consta incorporat a l’expedient el certificat d’inexistència d’antecedents penals 
referit a la sol·licitant emès pel Ministeri de Justícia mitjançant sol·licitud telemàtica a 
través de la plataforma EACAT emès amb resultat de no constar antecedents. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar llicència administrativa per a la tinença i conducció de gos 
potencialment perillós número 06/2018 respecte al gos de raça american bully identificat 
amb nom Thanos (microxip 981020017330082) a la sra. *** (***) com a propietària de 
l’animal segons consta en la documentació de sol·licitud inscrita amb número de registre 
2018-E-RC-5793. 
 
SEGON.- Establir com condicions respecte a la llicència atorgada les següents: 
 

- Vigència: La llicència té un període de vigència de 5 anys a partir de la data 
del present acord. Un cop finalitzat aquest període s’haurà de procedir a la 
renovació mitjançant sol·licitud presentada per la interessada amb 
acreditació del compliment de les condicions fixades per la legislació vigent 
en el moment de sol·licitar la renovació. 
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- Pèrdua de vigència: La llicència perdrà la seva vigència en el moment en que 
la titular deixi de complir qualsevol dels requisits i les obligacions establertes 
per la normativa reguladora en aquesta matèria (art. 3 del Decret 170/2002, 
d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment perillosos i 
l’article 3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 
50/1999 sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos). 
 

- Renovació / modificació d’assegurança: La titular de la llicència haurà de 
presentar anualment (mitjançant instància que consti inscrita al registre 
d’entrada de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages) còpia de la 
documentació acreditativa de la renovació de l’assegurança a la qual es 
troba vinculat l’animal. En cas de modificació de la pòlissa que afecti a aquest 
àmbit o baixa i subscripció de pòlissa diferent que inclogui aquesta cobertura 
també caldrà que aporti la documentació acreditativa corresponent. Aquests 
documents s’hauran de presentar en el termini màxim d’un mes a partir de la 
seva subscripció amb la companyia asseguradora. 
 

- Import mínim de cobertura mitjançant assegurança: En qualsevol cas, el 
import de cobertura referit a responsabilitat civil relacionada amb la tinença 
de l’animal haurà de ser, com a mínim, igual o superior al previst a la 
legislació vigent (actualment: 150.253,03 € de conformitat amb l’article 3.4 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol: “els propietaris de gossos potencialment 
perillosos han de contractar una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil 
derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03 
euros per sinistre. A la pòlissa contractada s'ha de fer constar el número 
d'identificació del gos. La Generalitat pot actualitzar anualment aquest límit, 
mitjançant la llei de pressupostos.”) 

 
- Obligacions complementàries a nivell municipal: Les persones posseïdores 

de gossos potencialment perillosos, de conformitat amb l’article 5 del Decret 
170/2002, d’11 de juny, de mesures en matèria de gossos potencialment 
perillosos, hauran de complir, a més de les mesures de seguretat que preveu 
l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del Reial 
Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre 
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, les següents: 

 

• A partir de la concessió de la llicència per part de l’Ajuntament es 
procedirà a lliurar un document acreditatiu al titular d’aquesta llicencia que 
haurà de dur-la sempre i exhibir-la quan li sigui requerida per un agent de 
l’autoritat. 
 

• En llocs i espais d’ús públic els gossos han d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió i no poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 

• El titular ha de comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació de les dades 
que consten en la llicencia en el termini de 15 dies a comptar des de la 
data en que es produeixi. 
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• La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular 
al responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos 
en un termini màxim de 48 hores. 

 
TERCER. Procedir a la inscripció de l’animal en  Registre general d’animals de 
companyia (ANICOM), identificant la raça de l’animal i incorporant les dades 
identificatives del present acord a efectes de constància com a inscripció al cens 
municipal. La inscripció farà referencia a la data de presentació de sol·licitud de llicència. 
 
QUART. Prendre coneixement del pagament de 40,00 € realitzat per la sol·licitant 
mitjançant targeta bancària en concepte de taxa prevista a l’Ordenança Fiscal número 
37 respecte a l’autoliquidació número 2018/0000004147 d’11 d’octubre de 2018, figurant 
el justificant corresponent a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la sol·licitant a la interessada (procedint per part de 
l’àrea gestora a la sol·licitud de targeta acreditativa de llicència pel seu lliurament a 
aquesta). 
 
SISÈ. Comunicar el present acord a l’àrea de tresoreria als efectes del seu coneixement 
respecte al cobrament de la taxa realitzada i la sol·licitud de subministrament respecte a 
la targeta identificativa de llicència. 
 
SETÈ. 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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.5 Atorgament d’autorització per l’exercici d’activitat de venda en 
mercat de venda no sedentària (EXP. 1469/2018) 
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Aquest punt de l’ordre ha estat inclòs en aquesta secció, quan la que correspon 
és la de Promoció Econòmica, per la qual cosa es reubica a la seva àrea 
corresponent.  
 
 
6.6 Procediment sancionador en matèria de trànsit: desestimació 
d’al·legacions (butlletí SFB-D 1930) (EXP. 694/2018) 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000149 a l’aplicatiu WTP 
de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-1930 de 
3 de maig de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment sancionador per 
infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0509 de 14 de maig de 2018) consta 
la presentació d’escrit d’al·legacions en data 23 de maig de 2018 (registre núm. 2018-E-
RC-2699) per part del sr. *** que s’identifica com titular i conductor del vehicle amb 
matrícula 0515-FXW. 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1930 segons consten 
a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona són les següents: 
 

Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000149 

RGC 154.11 
NO OBEIR UNA SENYAL 
VERTICAL DE ZONA 
D’ESTACIONAMENT LIMITAT 

0515-FXW 
Ford Mondeo 

80,00 € 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
pendent de resolució) 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1077, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 157/2018 en data 28 de maig de 2018 
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan 
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la 
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la denuncia 
formulada el 3 de maig de 2018, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe de 
l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en els termes que consten en informe núm. 
276/2018 de 7 d’octubre de 2018, el text del qual figura com annex II a efectes de 
fonamentació del present acord. 
 
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els 
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència 
dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la 
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514&p=20150718&tn=1#a91


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 194 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades pel sr. *** (***) respecte a l’expedient 
sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor 
i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-1930 de 3 de maig de 2018 (expedient 
180000149) en base a la fonamentació que consta a l’informe 276/2018 de 7 d’octubre 
de 2018 que s’adjunta com annex II a efectes de fonamentació, procedint la imposició de 
la sanció de multa per import de 80,00 € segons consta a l’expedient incoat per decret 
núm. 2018-0509, de 14 de maig de 2018. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix a 
les persones interessades. 
 
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 I 

Informe 157/2018 de 28 de maig de 2018  
 

 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  
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 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

 
 
 

 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 198 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 199 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

 
 
  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 200 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 II 

Informe 276/2018, de 7 d’octubre de 2018 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 1930). 
 
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació 
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages, emet el següent 
 
INFORME 
 
Antecedents 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000149 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
1930 de 3 de maig de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0509 de 14 de maig 
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 23 de maig de 2018 
(registre núm. 2018-E-RC-2699) per part del sr. *** (***), que s’identifica com conductor 
i propietari del vehicle amb matrícula 0515-FXW. 
 
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1077, que va actuar com agent denunciant que 
subscriu el referit butlletí, consta l’emissió d’informe 157/2018 en data 28 de maig de 
2018 (annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a 
l’òrgan instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per 
part de la persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que 
desvirtuï la denuncia formulada el 3 de maig de 2018, ratificant-se en el seu contingut. 
 
Consideracions 
 

• Expedient 1800000149 – butlletí SFD-1930 - escrits d’al·legacions registre 2018-
E-RC-2699). 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en incompliment de senyalització referida a estacionament limitat: 
 
L’al·legant respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada realitza les 
al·legacions que consten als escrits presentats que a continuació es relacionen de forma 
enunciativa: 
 

• Idoneitat de la senyalització respecte a la zona on s’ubica. 
 
 

• Modificació de la senyalització ubicada al carrer Sallent respecte al funcionament 
d’aquest sistema en altres zones del municipi. 
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• Horari d’inici d’aplicació de la restricció d’estacionament. 

• Condició de minusvalia. 
 
En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseiment del procediment amb 
arxiu de les actuacions. 
 
Segon. Informe de l’agent denunciant. 
 
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base 
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de la prescripció establerta 
per la senyalització existent al punt on es realitza la maniobra d’estacionament aportant 
imatges fotogràfiques que permeten confirmar la presencia del vehicle amb matricula 
0515-FXW en zona reservada per maniobres de parada de vehicle durant l’horari i amb 
les condicions indicades al panel de la senyal. 
 
L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que l’al·legant no aporta cap element que desvirtui ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
Tercer. Valoració 
 

4. Respecte a la idoenitat de la senyalització respecte a la zona on s’ubica.. 
 
No correspon en aquesta modalitat de procediment ni a aquesta instrucció realitzar una 
valoració d’oportunitat o alternatives respecte a les solucions de vialitat establertes en 
una determinada zona, considerant l’actuació realitzada com correcte respecte a 
l’aplicació de la normativa vigent i la regulació viaria actual a partir de la valoració que 
correspon efectuar als agents de l’autoritat actuants en exercici de les seves funcions 
d’ordenació del trànsit. 
 
Conforme l’establert a l’article 132.1 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per l’aplicació i desenvolupament 
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, 
aprovada pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, és obligació de tots els 
conductors, tots els usuaris de les vies que es regulen en aquesta llei estan obligats a 
obeir les senyals de circulacióque estableixin una obligacio o una prohibició, i adaptar el 
seu comportament al missatge de la resta de senyals reglamentaries que es troben a 
les vies per on circulen. 
 
La senyalització existent a la via es correspon amb una prohibició d’estacionament 
delimitada per les condicions que la mateixa senyal incorpora. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
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5. Respecte a les especificacions que contè la senyalització de prohibició 
d’estacionament en l’ubicació específica del carrer Sallent. 

 
Es reitera la valoració realitzada a l’apartat anterior respecte a l’obligació de compliment 
de la senyalització existent sense possibilitat de procedir a una valoració d’oportunitat 
respecte a les condicions fixades per altres punts del municipi. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 

6. Respecte a les especificacions que contè la senyalització de prohibició 
d’estacionament respecte a l’horari d’inici de prohibició d’estacionament. 

 
Es realitza la mateixa valoració que en els dos apartats anteriors respecte a la 
improcedencia de realitzar un judici d’oportunitat respecte a la senyalització existent. 
 
En base a la valoració realitzada procedeix desestimar l’al·legació realitzada. 
 
 

7. Respecte a la concurrencia de grau de minusvalia. 
 
A partir de la ratificació realitzada per l’agent denunciant i sense que l’al·legant aporti 
cap element provatori, no resulta acreditada aquesta condició en el moment d’emissió 
del butlletí de denuncia ni en seu del present procediment. 
 
En base a l’informe emés per l’agent denunciant procedeix desestimar l’al·legació 
realitzada. 
 
Les al·legacions realitzades pel conductor del vehicle no contradiuen la valoració 
realitzada per l’agent denunciant respecte a la presència de vehicle estacionat a la zona 
reservada per estacionament limitat en modalitat stop&go, existint la corresponent 
senyalització a aquests efectes. 
 
Quart. Proposta de resolució 
 
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb 
imposició de la sanció de multa per import de 80,00 € respecte a l’expedient 1800000149 
(butlletí SFB D-1930) respecte a la infracció consistent en no obeir una senyal vertical 
de zona d’estacionament limitat. 
 
 
La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
694/2018 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
A Sant Fruitós de Bages 
 
 
Caporal – Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
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Agent 1070 - instructor 
(signat i datat electrònicament)  
 
Annex 
Informe 157/2018 de 28 de maig de 2018 * 
 
 
(* per evitar duplicitats es remet aquesta referencia a l’annex I de la present proposta 
d’acord) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 
  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

  
7 ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
  
7.1 Llicència d'obres - Reforma i ampliació edifici industrial (EXP. 
753/2018) 
 

Procediment    Expedient  753/2018 
Promotor:  AIRPLAN, SA  
Domicili:  c/ Vallcebre, 13  -08272 Sant Fruitós de Bages   
DNI:   A-08.225.633 
Arquitecte:  Joan Ribera i Mestres 
Objecte:  Reforma i ampliació edifici industrial  
Emplaçament: c/ Vallcebre, 13  al sector la Serreta del polígon ind. de Carretera 

de    Berga, a Sant Fruitós de Bages   
Ref. Cadastral: 6445602DG0264N0001QK 
    
 
Primer.- Vist l’expedient relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres que s’assenyala. 
 
Segon.- Vist l’informe dels serveis tècnics, emès el 4 d’octubre de 2018 obrant a 
l’expedient, amb adhesió del secretari en la proposta. 
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Tercer.- Vist l’informe favorable de la enginyera tècnica municipal, amb data 13 de 
setembre de 2018 en matèria d’incendis.(annex) 
 
Quart.- Vist l’informe d’ intervenció, emès en data 11 d’octubre, amb núm.162/2018. 
 
Cinquè.- Vist allò establert per l’article 79 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 187 i següents dels 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme i concordants de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació 
urbana. 
 
Sisè.- Atès que el polígon es troba totalment consolidat per la urbanització i consolidat 
materialment, i que les llicències que s’atorguen suposen modificacions de llicències 
anteriors atorgades incondicionalment 
 
Setè- Atès  que aquesta Alcaldia és competent per a l’atorgament de la llicència, a tenor 
dels arts. 21.1.q) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local,  i l’art. 53.1.r) 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.  
 
Vuitè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  L’alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
 
- Numero Decret / acord: 480 
- Publicació al BOPB:  3 de juliol de 2015 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar llicència d’obres a AIRPLAN, S.A. per a la per a per reforma i ampliació 
d’edifici industrial, al carrer de  Vallcebre, 13, al sector la Serreta del polígon industrial 
de Carretera de Berga, amb documentació tècnica redactada per amb documentació 
tècnica redactada per Joan Ribera Mestres, Arquitecte, amb núm. de visat 2018002552, 
i Efren Planes Gené, Enginyer Tècnic Industrial, amb núm. de visat 002436, simultànies 
a les obres d’urbanització, amb un pressupost de referència de 339.037,00€, sempre i 
quan es compleixin les següents consideracions, amb les següents observacions, 
superfícies i condicions: 

Observacions:  
Prèviament a l’inici de les obres cal aportar: 
1- Certificat de gestió de residus emès per gestor autoritzat. 
2- Certificar la solidesa de la totalitat de la planta primera existent de la Nau 3. 
3- Disposar de l’autorització ambiental pertinent. 
4- Cal advertir al titular que serà necessària la comunicació prèvia de la nova 

activitat (modificació d’actual), conforme l’indicat en l’article 59 de la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre.) 
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Superfícies:   
Reforma Fase 1:        716,85 m2  
Ampliació badalot:        124,28 m2 

 Total (existent+ ampliació)    5.760,60 m2 
 

Segon.- Comunicar-vos que les obres s’hauran de sotmetre a les condicions generals 
següents : 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
Iniciació i conclusió de les obres 
 

1. El termini per començar és d’un any i el termini per acabar és de tres anys. 
 
Canvi d’empresa constructora 
 
Si l’empresa encarregada de la realització de les obres, el promotor en el termini de sis 
dies, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de l’ajuntament. 
 
Documentació en el lloc de l’obra o instal·lació 
 
En el lloc de qualsevol obra o instal·lació hauran de tenir-se a disposició de la inspecció 
municipal: 
 

a) El document acreditatiu de la concessió de la llicència o fotocòpia 
b) Un exemple del projecte aprovat, amb la signatura del facultatiu municipal de la 

corporació, o una còpia autenticada amb la signatura del cap del servei tècnic 
municipal corresponent o fotocòpia. 

c) El document acreditatiu d’haver estat comunicada a l’ajuntament l’efectivitat de 
la direcció facultativa de les obres 

d) Còpia del plànol entregat, si s’escau, a l’interessat, que acrediti el senyalament 
d’alineacions i rasants dut a terme. 

 
Obligació de comunicar l’acabament de les diferents fases d’execució 
 
En totes les obres de nova planta, addició o ampliació, haurà de comunicar-se a 
l’administració municipal la data d’acabament de cada una de les següents fases: 
 

1. Quan estigui finalitzada l’estructura corresponent al sostre de la planta baixa en 
obres de nova planta, o de la primera que s’addicioni, en obres d’ampliació. 

2. A la cobertura d’aigües. 
 
Si s’escau, aquestes comunicacions hauran de ser formulades en els impresos oficials 
pel constructor, amb el visat del facultatiu director de les obres i seran presentades a les 
oficines del servei municipal competent, amb cinc dies de temps, si més no, a la prevista 
per a l’acabament de cada fase, que haurà de consignar-se en cada sol·licitud. 
 
Sense el compliment d’aquest requisit no podran continuar-se les obres. 
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Obligacions dels propietari en concloure les obres 
 
En les quaranta-vuit hores següents a la conclusió d’una obra, el propietari haurà de: 
 

- Retirar els materials sobrants, les bastides, les tanques i barreres que encara hi 
romanguin. 

- Construir el pis definitiu de les voreres. 
- Refer o reparar el paviment, l’arbrat, les conduccions i tots els altres elements 

urbanístics que puguin haver resultat afectats per l’obra, en cas que no hagi estat 
possible verificar-ho abans a causa de les operacions de construcció 

- Col·locar el número corresponent a la finca conforme al model aprovat. 
- Sol·licitar de l’Administració municipal la col·locació del rètol corresponent del 

carrer, quan es tracti de finques situades en els extrems de qualsevol tram de 
carrer. 

 
Comunicació de la conclusió de les obres o instal·lacions 
 
Acabades les obres o instal·lacions, el titular de la llicència, en el termini màxim de 
quinze dies, ho posarà en coneixement de l’ajuntament mitjançant escrit al qual haurà 
d’adjuntar el certificat expedit pel facultatiu director d’aquelles, visat pel corresponent 
col·legi oficial, en què s’acrediti, a més de la data d’acabament, que aquestes s’han de 
dur a terme d’acord amb el projecte aprovat o que les modificacions posteriors han estat 
autoritzades i que estan en condicions de ser-ho. 
 
L’edifici no podrà ser ocupat ni iniciats els usos per als quals fou previst fins no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència de primera ocupació. 
 
Una vegada concedida la llicència d’ocupació, podran connectar-se les instal·lacions 
d’aigua, gas i electricitat. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació 2018/0000004036 de 12.001,91  € en concepte d’impost 
sobre construccions  i de 2.169,84 € en concepte de taxes, d’acord amb les Ordenances 
fiscals núm. 5 i 21.  
  

Descripció Tarifa Base imposable Tarifa Import 

ICIO 339.037,00 € 3,54%       12.001,91 € 

Taxa 339.037,00 € 0,64%  2.169,84 € 

 
Quart .- Notificar aquesta Resolució al titular de la llicència i a Tresoreria municipal. 
 
Cinquè.- Declarar que respecte als presents acords: 
 
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugna per mitjà de 

recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 
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- 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. 

 
Sisè.- Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 
 
- L’acte és una resolució, i pot ser impugnat per mitjà de 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: informe de l’enginyera tècnica municipal emès el 13.09.2018 
 

• annex: informe tècnic de l’arquitecte emès en data 04.10.2018 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 
 
8 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  
 
8.1 Adjudicació del contracte de subministrament d’un mòdul de lavabo 
públic de neteja automàtica a la Plaça Onze de setembre (EXP. 1502/2017) 

 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de juliol de 2018, va aprovar  la 
convocatòria, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
pluralitat de criteris de valoració i tramitació ordinària per la contractació del 
subministrament i instal·lació d’un mòdul de lavabo públic de neteja automàtica  situat a 
la Plaça Onze de Setembre. 
 
Segon. Atès que es va publicar en el perfil del contractant per tal que els interessats 
presentessin les seves proposicions, i durant el termini de presentació es van presentar 
les següents ofertes, d’acord amb el certificat obrant en l’expedient: 
 

 
Tercer. En data 1 d’octubre de 2018 la mesa de contractació va procedir a l’obertura del 
sobre únic presentat per part de les empreses licitadores, i de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars es van aplicar 
les fórmules corresponents a les ofertes presentades, amb el següent detall: 
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En el mateix acte, es van classificar les ofertes i es va acordar requerir a l’empresa 
classificada en primer lloc, Proyectos e instalación de material urbano SAU, amb CIF A-
33754870, per tal que, de conformitat amb el disposat en l’article 150.2 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre de Contractes del sector públic, presentés la documentació 
acreditativa de la capacitat i solvència econòmica i tècnica.  
 
Quart. En data 8 d’octubre de 2018, l’empresa Proyectos e Instalación de material 
Urbano, SAU, ha presentat la documentació acreditativa de la solvència econòmica, 
tècnica i la garantia definitiva requerida. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 

 
Primer. Aprovar la classificació de les proposicions presentades a la licitació del contracte 
per al subministrament i instal·lació d’un mòdul de lavabo públic de neteja automàtica 
situat a la Plaça Onze de Setembre: 
 

1. Proyectos e instalación de material urbano SAU 
2.  Silmar Servicios y equipamientos urbanos SLU 
3.  Aseos públicos ibéricos, SL 
4.  Olprim ingenieria y Servicios, S.A. 

 
Segon. Adjudicar a l’empresa Proyectos e instalación de material urbano SAU, amb CIF 
A-33754870 per un import de 34.749,63 €, més 7.297,42 € d’IVA, total de 42.047,05 € 
(IVA inclòs.), el contracte de subministrament i instal·lació d’un mòdul de lavabo públic de 
neteja automàtica situat a la Plaça Onze de Setembre, d’acord amb la oferta presentada, 
i conforme el següent detall: 
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Tercer. Disposar la despesa del contracte per import de per un import de 34.749,63 €, 
més 7.297,42 € d’IVA, total de 42.047,05 € (IVA inclòs.), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.150.60935 “cabina lavabo Pl. 
Maquina de Batre”. 
 
Quart. Requerir a l’empresa Proyectos e instalación de material urbano SAU, amb CIF A-
33754870, per tal de procedir a la formalització del contracte, en document administratiu 
el dia i hora que es fixarà per part de l’àrea de contractació de l’Ajuntament. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Sisè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses 
presentades al procediment, als serveis tècnics municipals, i a la intervenció-tresoreria. 
 
Setè. 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. 
 
 
Annex 1: acta mesa de contractació de data 1 d’octubre de 2018 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 
  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

  
9 ÀREA DE SERVEIS SOCIALS   
 
9.1 Concessió d'ajudes d'urgència social (EXP. 1192/2018 i 1420/2018) 
 

➢ EXP. 1192/2018 
 
Primer.- Atesa la sol·licitud d’ajuda econòmica que ha estat formulada a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 4612/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA:  
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 59,80€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte 
Forma de 
Pagament 

057/2018 39.382.486-T 21,96€ Farmàcia 
Compte 

corrent farmàcia 
Vilardell. 

  31,41€ Farmàcia 
Compte 

corrent farmàcia 
Calduch 

  6,43€ Farmàcia 
Compte 

corrent farmàcia 
Fuentes 

 
Disposar pagament de l’ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.-  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. 

 
➢ EXP. 1420/2018 

 
Primer.- Vista la sol·licitud presentada per usuaris de l’àrea de serveis socials demanant 
la concessió d’una ajuda econòmica per poder fer front a les despeses per llibres i 
material escolar (registres d’entrada 5590/2018). 
 
Segon.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe – valoració de les 
sol·licituds, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Tercer.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida 
pressupostària  3332348010. 
                 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
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- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per import de 80,00€ a càrrec 
a la partida 3332348010 a favor de l’usuari i perceptor que es detalla a continuació.  
 

Nº Expedient  D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma de Pagament 

017/2018 *** 80,00€ 
Material 
Escolar 

Compte corrent 
Escola Monsenyor 

Gibert 

 
 
Segon.- Notificar aquest acord als sol·licitants i  donar trasllat del mateix a l’ EBAS  i als 
serveis de Tresoreria, per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  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 al 
dret. 
 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 
 
 
 
9.2 Concessió del servei de teleassistència (EXP. 1384/2018 i 1434/2018) 
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1. Vistes les sol·licituds de prestació del servei de teleassistència que es relacionen: 
 

Núm. Registre d’ entrada Sol·licitant i DNI 

5343 de 26/09/2018 *** 

5343 de 26/09/2018 *** 

5644 de 04/10/2018 *** 

 
2. Vistos els informes emesos per la Treballadora social, respecte a cadascuna de les 
sol·licitud, de data 10 de juliol de 2018, que consten a l’expedient, en els quals es 
proposa l’atorgament del servei al sol·licitant  i la quota que ha de satisfer la persona 
usuària d’acord amb l’Ordenança reguladora de la prestació del servei d’atenció 
domiciliària de Sant Fruitós de Bages (BOP de 6 de juny de 2018) i l’Ordenança núm. 
25, reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliaria (BOP 
de 22 de maig de 2018). 
 
3. Aquest Ajuntament té formalitzat amb Diputació de Barcelona un conveni de suport al 
desenvolupament dels Serveis Socials Locals, dins el marc Convenis específics de la 
Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, en matèria de serveis d'acció social,  que inclou 
el Servei de Teleassistència, adjudicat a l’empresa SERGESA TELEVIDA S.L. El 
número de telealarmes assignat a aquest ajuntament és de 115. 
 
4. L’atorgament d’ajusts de serveis socials i prestacions d’atenció domiciliaria i de 
teleassistència correspon a la Junta de Govern Local actua la competència delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.-  Atorgar la prestació del servei d’atenció domiciliària en la modalitat de servei 
de teleassistència, a: 
 

BENEFICIARI TIPUS D’USUARI 

*** A 

*** B 

*** A 

 
 
Informar que: 
 
- La persona usuària o el seu representant resten obligats a comunicar aquest 
Ajuntament qualsevol variació sobre la seva situació social i la seva capacitat 
d’ingressos a efectes de poder revisar, si s’escau l’import del preu públic. 
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- Les persones obligades al pagament abonaran, els imports corresponents, amb la 
periodicitat, forma i en el lloc que s’estableixi en el corresponent pacte de treball 
assistencial, i d’acord amb l’ordenança corresponent. 
 
SEGON.-  Aprovar el preu públic mensual, d’acord amb l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
núm. 25, reguladora del preu públic i procedir a practicar l’alta en el Padró del preu públic 
d’usuaris del servei d’atenció domiciliària - Servei de teleassistència-. 
 
 
 

BENEFICIARI QUOTA 
MENSUAL 

39.256.955-A 0,00€/mensuals 

36.215.926-B 7,21€/mensuals 

39.312.455-G 7,21€/mensuals 

 
 
TERCER.- Procedir a practicar l’alta en el servidor de l’empresa SERGESA TELEVIDA 
per tal que procedeixi a la instal·lació dels aparells de teleassistència concedits. 
 
QUART.-  Notificar aquesta resolució  a la sol·licitant i als serveis de Tresoreria i 
Intervenció, per el seu coneixement i efectes. 
 
 
CINQUÈ.- Declarar que: 
 
- Respecte l’acte de concessió del servei d’atenció domiciliària, servei de 

teleassistència,  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. 
 

- Respecte del preu públic assignat, és una resolució que pot ser impugnada per mitjà 
de recurs de reposició preceptiu davant de l’òrgan titular legal de la competència en 
el termini d’un mes a comptar des de el dia següent de la seva notificació. 
 

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

 
 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

 
 
9.3 Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS. (EPX. 1421/2018) 
 

Primer.- Atès que des de l’àrea de serveis socials és tramiten, entre altres, ajuts per a 
famílies amb situació de necessitat econòmica, amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats de lleure.  
 
Segon.- Vistes les instàncies presentades amb aquesta finalitat (registre d’entrada 
5593/2018) 
 
Tercer.- La sol·licitud abans esmentada va ser objecte d’informe individualitzat per la 
tècnica de serveis socials respecte a la valoració de la situació de necessitat  dels 
sol·licitants i proposant l’atorgament de l’ajut, tenint en compte l’establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Quart.- En quant a la despesa derivada de les ajudes sol·licitades hi ha prevista 
consignació amb aquesta finalitat a la partida  3332648009 del pressupost  2018. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 43,20€ ajuts per 
a famílies amb situació de necessitat econòmica amb destí afavorir l’assistència dels 
menors a activitats esportives.  
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte 
Forma de 
Pagament 

004/2018 *** 43,20€ Extraescolar Compte corrent 
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Ampa Monsenyor 
Gibert 

 
Segon.-  Imputar aquests imports a la partida pressupostària 3332648009. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades.  
 
Quart.- Donar trasllat de aquest acord a l’àrea d’esport per el seu control i justificació de 
l’assistència dels menors a l’activitat  i a la tresoreria, per fer efectiu el pagament de 
l’ajuda atorgada. 
 
Cinquè.-  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. 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
10 ÀREA DE VEÏNATGE  
 
10.1 Atorgament de subvenció nominativa a AVV Les Brucardes, exercici 
2018. (EXP. 271/2018) 
 

Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i els 
annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de justificació) i 
es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 34.334.48954 una subvenció nominativa destinada a AVV Les 
Brucardes, per import de 1.600,00 euros. 
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Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per JORDI MATAMALA AGUNDEZ, 
en representació de AVV Les Brucardes (registres d’entrada 2018-E-RC-3537 de 27 de 
juny de 2018 i 2018-E-RC-5688 de 8 d’octubre), per organitzar la Festa Major i activitats 
lúdiques i esportives durant l'any 2018  
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 34.334.48954 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.600,00 euros per subvencionar a l’ AVV Les Brucardes. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 8 d’octubre de 2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, en virtut de la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a AVV Les Brucardes 
amb CIF: G-59812065, per a l’exercici 2018, per import de 1.600,00 euros, per 
organitzar la Festa Major i activitats lúdiques i esportives durant l'any 2018. 
 
SEGON.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 20.11.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
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TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.600,00 
euros, amb càrrec a la partida 34.334.48954 del pressupost 2018. 
 
QUART.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 1.120,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura 
del conveni. 

- 480,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada 
comprovat s’han assolit els objectius del conveni i prèvia 
justificació, segons s’estableix al pacte vuitè del conveni de 
col·laboració. 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord a AVV Les Brucardes, i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipal perquè formalitzi el pagament aprovat al present acord. 
 
SISÈ. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
SETÈ. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
VUITÈ. 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 

 
10.2 Atorgar una subvenció nominativa de concessió directa al Consell 
Pastoral de la Parròquia de Sant Fruitós (EXP. 1054/2018) 
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Atès que els ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria d’atenció a 
persones en situació de risc o exclusió social i de promoció de la cultura d'acord amb el 
que preveu l'article 25.2, apartats e) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, en la redacció donada per l’article primer de la Llei 27/203, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’ administració local i l'article 66.3, 
apartats k) i n) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de febrer de 2018,  va acordar, 
aprovar el pla estratègic de subvencions 2018 (Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 6 de març de 12018). 
 
Atès que en aquest Pla (Àrea: Cultura i festes; Objectiu: foment d’ activitats culturals i 
tradicionals) i en el Pressupost municipal vigent per a l’exercici de 2018, en la partida 
33.334.48959 del vigent pressupost, hi figura el Consell Parroquial com a beneficiari 
d’una subvenció nominativa de concessió directa de import 1.250,00 euros. 
  
Atès que el del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Fruitós de Bages (registre 
d’entrada 2018-E-RC-3627, de 30 de juny),  la sol·licitud de subvenció amb la finalitat 
de cobrir part de les despeses anuals, per assolir els objectius marcats per l’entitat en la 
memòria adjunta a la sol·licitud. 
 
Atès l’informe tècnic emès al respecte per la  tècnic de serveis socials en data 10 d’agost 
de 2018, obrant a l’expedient, favorable a l’atorgament de la subvenció sol·licitada, per 
tal d’atendre les necessitats que diu Consell Pastoral. 
 
Atès que per regular les condicions i els compromisos de l’atorgament d’aquesta 
subvenció s’ha redactat una proposta de conveni segon el model de conveni tipus, 
aprovat per la Junta de Govern Local de 20/3/2017, per vehicular el tràmit de les 
subvencions nominatives previstes al pressupost. 
 
Vist l’article 50.2 a) de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Vistos els articles 5. c), 24 de les Bases reguladores de l’ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages per a l’atorgament de subvencions i ajuts a entitats, associacions, col·lectius i 
particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple en 
dada 13 de abril de 2005(BOP núm. 136-Annex I de 8/6/2005), i 42 de les Bases d’ 
execució del pressupost de 2018, en concordança amb els articles 20, 22.2 c) i 28.1 la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, i l’article 67.1 del Reglament 
que la desenvolupa, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, els quals 
determinen el procediment relatiu a l’atorgament de subvencions directes.  
 
Vist que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a l’atorgament de 
subvencions en virtut de la competència delegada següent : 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació:18 de juny i 7 de juliol de 2015 
- Numero decrets: 480 i 555 
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- Publicació al BOPB: 3/07/2015 i 27/07/2015 
 
Per la qual cosa, com a instructor, a petició de la regidoria de Serveis Socials proposo 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció directa per import de 1.250,00 euros  
al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Fruitós de Bages, amb CIF: R-0800043B 
destinada a la cobrir part de les despeses anuals, que es descriuen en la memòria de 
l’activitat per a la qual es demana la subvenció. 
  
SEGON.- Aprovar el text i la formalització del conveni entre l’Ajuntament de Sant  Fruitós 
de Bages i el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Fruitós de Bages, regulador de 
la subvenció nominativa atorgada. 
 
TERCER.- Aprovar la proposta d’autorització i disposició o compromís de despesa de 
l’aportació de l’Ajuntament, per un import de 1.250,00 euros, amb càrrec a la partida 
33.334.489 59 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
QUART.- Ordenar el pagament del 100% de l’import de la subvenció al Consell Pastoral 
de la Parròquia de Sant Fruitós, corresponent a 1.250,00 euros; tal com s’estableix en 
l’apartat setè del conveni (pagament). 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Parroquial, i donar trasllat a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
SISÈ.- Publicar aquests acords en el BOP de Barcelona, el tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la corporació i en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) a 
efectes de publicitat i de transparència.y 
 
SETÈ.-  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 - CONVENI  

 
“CONVENI A FORMALITZAR AMB CONSELL PASTORAL DE LA PARRÓQUIA DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES I L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES, PER 
A LA COOPERACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I ACTIVITATS 
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REUNITS 
 
D’una banda, l’Ajuntament, representat pel seu alcalde, Sr. Joan Carles Batanés 
Subirana, actuant en el seu nom i representació, assistit pel secretari. 
 
De l’altra, el CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES,  representat pel president, Sr. Tehophile Nkundimana, autoritzat per la Junta 
Directiva en sessió celebrada el 2 de març de 2018. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.   Que  El Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Fruitós de Bages és una entitat 
sense ànim de lucre legalment constituïda amb CIF: R0800043B, inscrita al Registre 
d’Entitats Locals de Sant Fruitós de Bages 

 
II.  Que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol col·laborar amb el Consell Parroquial 
per coadjuvar a les despeses de les activitats que es descriuen a la memòria, per a les 
quals es demana la subvenció.   
 
III. Que la minuta d’aquest conveni  va ser aprovada per acord de Junta de Govern Local, 
de data XX-XX-2018 
 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- OBJECTE:  
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en 
l’execució del projecte/activitat següent: Les recollides a la memòria de l’activitat per a 
la qual es sol·licita la subvenció. 
 
Segon.-COMPROMISOS: 
1.-  L’entitat CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES,  en el marc d’aquest conveni es compromet a: 
 
a) Visitar als malalts i donar suport moral al mateixos. 
b) Porta l’Eucaristia a persones que pel seu estat de salut no es  poden desplaçar a la 

parròquia. 
c) Fer celebracions Eucarístiques a la residència d’avis del poble. 
d) Benediccions en actes públics quan l’ajuntament els sol·liciti. 
e) Catequesi als nens i nenes que han de celebrar la primera Comunió o la Confirmació 
f) Altres activitats pròpies del Consell Pastoral.  
  
2.-  L’Ajuntament en el marc d’aquest conveni es compromet a: 
 
a) Finançar les activitats conforme a la subvenció prevista al pressupost 
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Tercer.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
L’Ajuntament a través de Sant Fruitós de Bages, des de l’Àrea de  Serveis Socials, 
subvencionarà al  CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES, amb un import de 1.250,00 € (mil dos-cents cinquanta euros)  per col·laborar 
en la realització de les activitats descrites als punts anteriors. 
 
Quart.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la  
beneficiari/ària.  
 
Cinquè.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin al llarg de 
l’execució de l’activitat descrites als punts anteriors, la qual es durà a terme durant 
l’exercici 2018. 
 
Sisè.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
El/la  beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
com a  màxim el dia 5 de desembre de 2018. 
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar 
un termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2019. La 
sol•licitud de pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat. 
 
La justificació es farà mitjançant la presentació del model normalitzat de justificació de 
subvencions, aportant les factures justificatives i els rebuts o comprovants del seu 
pagament per un import mínim de  1.250,00 €, que hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la 
presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni 
justificants bancaris (rebuts). 
 
Setè.- PAGAMENT:  
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà en un sol pagament a la signatura del 
conveni. 
 
2.- Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Vuitè.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ÀRIES:  
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,  s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors 
i en relació a la subvenció concedida. 
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3.- Els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes 
percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
6.-  L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida 
 
Novè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:  
1.- Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar.  
 
Desè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
Onzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI:  
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre 
de l’any en curs i s’entendrà tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, 
amb antelació mínima d’un mes. 
La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de 4 anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, en el mateix, d’una subvenció nominativa a 
favor de l’entitat CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRUITÓS DE 
BAGES, on es determinarà l’import a atorgar per aquell any. 
 
Dotzè.  CAUSES DE RESOLUCIÓ: 
El present conveni podrà ser resolt abans del termini previst per la seva vigència en els 
supòsits següents: 
 

• Per mutu acord de les dues parts. 
• Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per a 

qualsevol de les parts, prèvia incoació del corresponent expedient i amb 
l’autorització de les parts interessades.   

• Per impossibilitat de complir l’objecte o la finalitat establerta 
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• Per a qualsevol altre de les causes de resolució previstes en el marc normatiu 
vigent.  

 
En prova de conformitat i perquè així consti als efectes oportuns, les dues parts signen 
el present document, per duplicat però a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament 
indicats. 
 
Sr./a  Thephile Nkundimana  Sr. Joan Carles Batanés Subirana 
President del Consell Pastoral         Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
     de Bages 
           
Dono fe, 
Secretari 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
10.3 Autorització per a la celebració de la festa Castaween per part de 
l’AVV La Rosaleda. (EXP. 1442/2018) 
 
Primer. Vistes les sol·licituds presentades per David Fernández Casanovas en 
representació de l’AVV LA ROSALEDA (registre d’entrada 2018-E-RC-5679 de 7 
d’octubre), sol·licitant col·laboració de la Policia Local, material municipal i sol·licitud 
d’autorització per a la realització de l’acte CASTAWEEN a la plaça i voltants del local 
social, dissabte 3 novembre de 2018 de 18:00 a 23:00 hores. 
 
Segon. Atès que els equipaments municipals són centres adreçats a potenciar el 
desenvolupament social, veïnal i el teixit associatiu del municipi, així com les places són 
béns de domini públic per a la utilització d’ús general, en els quals amb freqüència, en 
dies concrets es sol·licita la seva ocupació per actes o manifestacions populars, com en 
aquest cas, per la celebració de la Castanyada/Halloween, anomenada Castaween. 
 
Tercer. Atès que de conformitat amb l’establert als articles 53 i següents del Decret 
336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
(RPEL) i article 12 de l’Ordenança de convivència ciutadana; ens trobaríem davant d’un 
ús especial i/o privatiu subjecte a llicència municipal. 
 
Quart. Vista l’acta de la Comissió de coordinació d’activitats en espais públics municipals 
de 15.10.2018 obrant a l’expedient. 
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Cinquè. Atès que la competència en l’atorgament de llicències està atorgada a l’alcaldia 
a la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 7.7.2015 
- Número de Decret: 2015-555 
- Publicació al BOPB: 27.7.2015 

 
S’ACORDA:  

 
PRIMER. Autoritzar a l’AVV LA ROSALEDA a fer ús de la plaça del local social i voltants 
del local social (veure Annex), per la celebració de la festa CASTAWEEN, dissabte 3 de 
novembre de 2018 de 18:00 a 23:00 hores, subjecte al compliment de les següents 
condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per aquesta 
activitat i acreditar-ne la seva vigència. 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil dels 
professionals / voluntaris, que participin en l’organització i acreditar la vigència. 
 

• L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
assistents als actes. 
 

• L’organitzador haurà de posar-se en contacte amb la Policia Local 1 setmana abans, 
per coordinar el bon desenvolupament de l’activitat.  
 

• L’AVV de la Rosaleda, informarà a tots els veïns del barri de les restriccions de trànsit 
que es preveuen dur a terme aquest dia. 
 
Així mateix per part de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament, s’informarà pels canals 
que es creguin més adients, dels talls de circulació i altres afectacions de trànsit, que 
es preveuen per aquesta activitat. 
 

• L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja dels espais utilitzats, i 
haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar, tenint en compte 
que no es poden utilitzar productes de vidre o perillosos a l’espai temporalment 
ocupat. 
 

• Els autoritzats hauran de respectar la resta de normes contingudes a l’Ordenança de 
convivència ciutadana, en especial les que fa referència al respecte als drets dels 
altres usuaris i dels descans dels veïns, prenent en consideració en tot moment, que 
la present autorització no comporta l’habilitació d’un ús privatiu i exclusiu o excloent 
de l’espai, en tant que en el desenvolupament de l’activitat permesa haurà de conviure 
amb l’ús quotidià d’aquest espai per part d’altres usuaris. 
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• En cas de fer foc, caldrà disposar de l’autorització del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 

• Restringir l’accés de vehicles motoritzats a tot el barri de la Rosaleda, en horari 
comprès entre 18:00 a 23:00 hores, per la qual cosa es tancaran els 2 accessos a la 
Rosaleda (zona rotonda i zona benzinera).  
Es senyalitzarà 4 dies abans de l’activitat la zona afectada per part de Brigada amb 
coordinació amb Policia Local i Serveis tècnics.  
 
Durant la celebració de l’activitat els vehicles podran aparcar als pàrquings del Polígon 
Casanova o Polígon El Grau. Als accessos a La Rosaleda hi haurà indicats els 
pàrquings on poder aparcar. 
 

• Es prohibirà aparcar a la Plaça del local social des de les 9:00 a les 24:00 hores del 
dia 3 de novembre.  Es senyalitzarà 4 dies abans de l’activitat, per part de Brigada 
amb coordinació de Policia Local i Serveis tècnics. 
 

• L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització d’aquest acte. 

 
SEGON. Cedir el material municipal següent: 
 
6 taules plàstic    100 cadires plàstic    
6 contenidors rebuig    1 contenidor orgànic 
50 tanques perímetre local (plàstic)  2 wc’s 
45 rivisa 
50 peus       
1 punt de llum de 220v zona taula ping pong  
 
TERCER. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant i comunicar a la Policia Local,  
Brigada municipal i a l’àrea de Medi Ambient (enginyer/a municipal), per al seu 
coneixement i efectes. 
 
QUART. 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. Plànols. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 243 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 

11 ÀREA D’ENSENYAMENT  
 
11.1 Assabentat sobre l’empresa adjudicatària del transport escolar dels 
centres d’ensenyament públics del municipi per al curs escolar 2018-2019 (EXP. 
1417/2018) 
 

Primer. Ateses les sol·licituds presentades per Francisco Sagales Sala, en 
representació de l’empresa TRANSBAGES, SL (registres d’entrada 2018-E-RC-5437, 
2018-E-RC-5439, 2018-E-RC-5440 d’1 d’octubre) en les quals comunica a aquest 
Ajuntament, que el Consell Comarcal del Bages a adjudicat a l’empresa Transbages, SL 
el servei de transport escolar dels següents centres educatius: 
 
Registre d’entrada                 Centre escolar         
2018-E-RC-5437     CEIP Monsenyor Gibert  
2018-E-RC-5439     CEIP Pla del Puig   
2018-E-RC-5440     INS Gerbert d’Aurillac   
      
Així mateix, exposa que per a la realització d’aquest servei de transport escolar, es 
podran utilitzar els vehicles de les empreses que es detallen tot seguit, les quals es 
consideren empreses col·laboradores: 
 
Nom empresa              Núm. autorització de transport        CIF         
Sagales, SA    10220213-2   A 08005696 
Ferrocarriles y Transportes, SA 10220204-2   A 08072415 
Barcelona Bus, SL   10220156-1   B 08405268 
Cingle Bus, SA   10220168-2   A 61333654 
Autobuses de Granollers, SL  10220145-2   B 08404238 
C.R.A. La Hispania, SA  10222789-2   A 43000348 
Transportes Castella, SA  10220194-1   A 08552770 
Disbus 21, SL    10226834-2   B 60917051 
25 Osona Bus, SA   10214752-2   A 08290538 
Herederos de Francisco Vilas, SA 10216176-1   A 07284375 
Autobuses San Antonio, SA  10216594-4   A 087487234  
  
Segon. A les sol·licituds demana es consideri per complert el tràmit d’informar a aquesta 
corporació dels serveis que realitza a la seva població i es faci arribar mitjançant escrit, 
el corresponent avís de rebuda. 
 
Tercer. Atès que l’autorització administrativa per la prestació del servei de transport 
escolar correspon als Serveis Territorials de Transport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
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- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Prendre coneixement que TRANSBAGES, SL és l’empresa adjudicatària pel 
Consell Comarcal del  Bages per dur a terme el servei de transport dels centres escolar 
públics de Sant Fruitós de Bages per al curs 2018-2019 (CEIP Pla del Puig, CEIP 
Monsenyor Gibert i INS Gerbert d’Aurillac). 
 
SEGON. Informar que l’autorització administrativa per dur a terme el servei del transport 
escolar és competència Serveis Territorials de Transport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. Notificar al sol·licitant el present acord i comunicar el mateix, al cap de la 
Policia Local per al seu coneixement i efectes.  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_X_ Donat compte 
 

 
12 ÀREA D’ESPORTS  
 
12.1 Autorització d’ús d’equipaments esportius per part de INS Gerbert 
d’Aurillac. (EXP. 1438/2018) 
 
Primer. Vista la instància presentada per Lluís Virós Pujolà en representació de l’INS 
Gerbert d’Aurillac (registres d’entrada 2018-E-RC-5617 de 4 d’ octubre i 2018-E-RC-5650 
de 5 d’octubre), en el qual sol·licita poder disposar del pavelló d’esports municipal i del 
camp de futbol municipal, així com els vestidors, el dimecres 31 de octubre d’12:00 a 
14:40 hores, per tal de celebrar la festa de la Castanyada. 
 
Segon. Consultada la disponibilitat del camp de futbol i del pavelló d’esports a les entitats 
que gestionen aquests equipaments, ambdós han manifestat el seu acord per fer ús de 
l’espai el dia i hora sol·licitat. Tot i que 1/3 del pavelló estarà ocupat fins a les 12:15h. 
 
Tercer. Vist l’informe de la tècnica d’esports en data 8 d’octubre de 2018, obrant a 
l’expedient. 
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Quart. La petició de l’equipament municipal està subjecte a autorització i pagament de la 
taxa prevista a l’Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa 
o aprofitament d’instal·lacions municipals. Atès es tracta d’un centre educatiu (sense ànim 
de lucre) a qui se li pressuposa menor capacitat econòmica li serà d’aplicació les tarifes 
corresponents a aquest tipus d’entitats, a qui se’ls aplica una bonificació del 100% de la 
taxa. L’activitat que es pretén realitzar no té caire lucratiu i està destinada, com ja ve 
realitzant en anys anteriors, de la celebració de la festa de la Castanyada, per als alumnes 
de l’INS Gerbert d’Aurillac.  
 
Cinquè. Ates que la competència en l’atorgament de llicències està atorgada a l’alcaldia 
a la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 7.7.2015 
- Número Decret: 2015-555 
- Publicació al BOPB: 27.7.2015  

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER. Autoritzar a l’INS Gerbert d’Aurillac, a fer ús de les instal·lacions esportives 
del camp de futbol i pavelló d’esports, així com els vestidors de les dues instal·lacions, 
dimecres 31 de octubre d’12:00 a 14:40 hores, per dur a terme la de la festa castanyada 
i aprovar, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 26, la bonificació de la totalitat de la taxa; 
amb el benentès que l’organització haurà de complir les següents condicions: 
 

• Els usuaris del pavelló d’esports hauran de dur calçat esportiu diferent del calçat del 
carrer, per entrar a la pista, per tal de preservar l’estat del parquet. 
 

• Els usuaris de les instal·lacions esportives hauran de complir amb el Reglament d’ús de 
la instal·lació corresponent. 
 

• L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
participants i del públic en general. 
 

• L’obertura i tancament de la instal·lacions anirà a càrrec dels conserges d’aquests 
equipaments esportius. 
 

• Les portes d’emergència del pavelló d’esports hauran d’estar lliures de pas. 
 

• L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització d’aquesta activitat. 
 
SEGON. Notificar el present acord al sol·licitant, comunicar a l’ASFE i FC Fruitosenc, i als 
conserges del pavelló i camp de futbol per al seu coneixement i efectes. 
 
TERCER . Declarar que: 
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- 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. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  

 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1 Procediment sancionador en matèria de trànsit: desestimació 
d’al·legacions (butlletí SFB-D 1737) (exp. 1220/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000281 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
1737 de 5 d’agost de 2018 pel qual es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0496 de 22 d’agost 
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 20 d’agost de 2018 
(registre núm. 2018-E-RC-4713) per part de la sra. *** que s’identifica com a titular i 
conductor del vehicle amb matrícula 2938-FFK. 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1737 segons consten 
a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona són les següents: 
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Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000281 

RGC 94.2.A 
ESTACIONAR EL VEHICLE EN 
ZONA SENYALITZADA PER US 
EXCLUSI DE MINUSVÀLIDS 

2938-FFK 
Ford Focus 

CMAX 
200,00 € 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP (al·legació 
pendent de resolució) 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1065, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 279/2018 en data 26 de setembre de 2018 
(annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan 
instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per part de la 
persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que desvirtuï la 
denuncia formulada el 5 d’agost de 2018, ratificant-se respecte al seu contingut. 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe 
de l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en els termes que consten en informe núm. 
298/2018 de 16 d’octubre de 2018, el text del qual figura com annex II a efectes de 
fonamentació del present acord. 
 
Cinquè. A la vista del contingut de les al·legacions presentades, un cop examinats els 
antecedents existents en els expedients sancionador es posa de manifest la concurrència 
dels elements constitutius de la infracció denunciada, per la qual cosa es procedent la 
desestimació de les mateixes, procedint a la imposició de la sanció corresponent. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades per la sra. *** (***) respecte a 
l’expedient sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial a partir de butlletí SFB D-1737 de 5 d’agost de 2018 
(expedient 1800000281) en base a la fonamentació que consta a l’informe 298/2018 de 
16 d’octubre de 2018 que s’adjunta com annex II a efectes de fonamentació, procedint 
la imposició de la sanció de multa per import de 200,00 € segons consta a l’expedient 
incoat per decret núm. 2018-0496, de 22 d’agost de 2018. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
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recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 
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 I 

Informe 279/2018 de 26 de setembre de 2018  
 

 (Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  
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Annex II 

Informe 298/2018, de 16 d’octubre de 2018 
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions formulades en procediment sancionador en 

matèria de trànsit (butlletí SFB D 1737). 
 
El Caporal – Cap la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, amb número d'identificació 
professional 1070, d’acord allò que disposa l’article 27, apartat “b”, de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les Policies Locals, així com l’article 42.2 del Reglament Intern de la 
Policia Local de Sant Fruitós de Bages, emet el següent 
 

INFORME 
 
Antecedents 
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000281 a l’aplicatiu 
WTP de la Diputació de Barcelona (gestionat respecte al butlletí amb número SFB D-
1737 de 5 d’agost de 2018 pel que es va aprovar la incoació com procediment 
sancionador per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0496 de 22 d’agost 
de 2018) consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 5 d’agost de 2018 (registre 
núm. 2018-E-RC-4713) per part de la sra. *** (***) que s’identifica com a titular i 
conductora del vehicle infractor (matricula 2938-FFK) 
 
Segon. Per part de l’agent amb TIP 1065, que va actuar com agent denunciant que 
subscriu el referit butlletí, consta l’emissió d’informe 279/2018 en data 26 de setembre 
de 2018 (annex I) en relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa 
a l’òrgan instructor la desestimació de les al·legacions formulades considerant que per 
part de la persona al·legant no aporta cap prova ni realitza cap manifestació que 
desvirtuï la denuncia formulada el 5 d’agost de 2018, ratificant-se en el seu contingut. 
 
Consideracions 
 

• Expedient 1800000281 – butlletí SFD-1737 - escrits d’al·legacions registre 2018-
E-RC-4713. 

 
Primer. Contingut de les al·legacions formulades respecte a la infracció consistent 
en estacionar el vehicle en zona senyalitzada per ús exclusiu de minusvàlids: 
 
L’al·legant respecte a la tramitació del procediment i la infracció denunciada realitza les 
al·legacions que consten als escrits presentats que a continuació es relacionen de forma 
enunciativa: 
 

• Condició de minusvàlid com conductor del vehicle. 
 
En base a les al·legacions realitzades sol·licita el sobreseiment del procediment amb 
arxiu de les actuacions. 
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Segon. Informe de l’agent denunciant. 
 
Per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de la denuncia formulada en base 
al fet que la presencia del vehicle comportava l’incompliment de la prescripció establerta 
per la senyalització existent al punt on es realitza la maniobra d’estacionament aportant 
imatges fotogràfiques que permeten confirmar la presencia del vehicle amb matricula 
2938-FFK en zona reservada per estacionament d’ús exclusiu per minusvàlids. 
 
A les fotografies que s’adjunten a l’informe i que consten annexes al butlletí de denuncia 
disponible als arxius de la Policia Local no s’observa la presencia de targeta acreditativa 
de la condició de minusvàlid i en aquest sentit es manifesta l’agent al seu informe: 
 

 
 
L’informe de l’agent ratifica el contingut de la denuncia formulada posant de manifest 
que l’al·legant no aporta cap element que desvirtui ni faci prova respecte a la conducta 
denunciada. 
 
Tercer. Valoració 
 

8. Respecte a l’estacionament en espai reservat sense targeta d’aparcament per a 
persones amb disminució. 
 

La conducta infractora respecte a la qual s’emet el butlletí de denuncia es correspon 
amb la realització d’una actuació d’incompliment respecte a l’obligació establerta com 
requisit necessari per gaudir del dret a estacionar en espais reservats d’esser col·locada 
de manera visible en el vehicle prevista a l’apartat 7 de l’article 3 del Decret 97/2002, de 
5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres 
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda: 

“La targeta d’aparcament per a persones amb disminució concedida de 
conformitat amb el procediment que preveu aquest Decret tindrà validesa a tots 
els municipis de Catalunya, acreditarà la persona titular per gaudir dels beneficis 
específics que els ajuntaments respectius tinguin establerts en aquesta matèria, i 
s’haurà de col·locar de manera visible en el vehicle que condueixi o 
transporti una persona titular de la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució, en qualsevol de les seves dues submodalitats.” 
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Aquesta obligació es justifica a partir del fet que l’ús de la targeta es preveu com a únic 
element que permet vincular in situ respecte a un vehicle estacionat amb la persona a 
la qual ha estat atorgada. Conforme es preveu en aquesta mateixa norma, aquest 
document actua com a mitjà acreditatiu del dret referit a persones amb disminució que 
tenen mobilitat reduida per qualsevol vehicle amb el que, de forma habitual o casual, 
realitzi els seus desplaçaments: aquest dret pot ser aplicat respecte a qualsevol vehicle 
conduït o ocupat per una persona titular de la mateixa, tant de la seva propietat com 
d’altres persones, però com a contrapartida s’estableix aquesta obligació d’identificar 
aquesta situació amb la col·locació en lloc visible de la targeta durant tot el temps en 
que es realitza la maniobra d’estacionament, essent l’ús de la targeta és personal i 
instranferible 
 
L’agent denunciant es ratifica en la seva denuncia manifestant expressament que en el 
moment en que el vehicle es trobava estacionat a la plaça reservada no disposava de 
targeta acreditativa del dret col·locada en lloc visible, i amb aquesta finalitat fa referència 
a les fotografies que s’adjunten al butlletí de denuncia. 
 
Les al·legacions realitzades no contradiuen la valoració realitzada per l’agent denunciant 
respecte a la presència de vehicle estacionat en zona delimitada i senyalitzada com a 
espai reservat per a persones amb disminució sense que es constati al vehicle la 
presencia de targeta acreditativa del dret a fer ús d’aquest espai. 
 
Quart. Proposta de resolució 
 
Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades amb 
imposició de la sanció de multa per import de 200,00 € respecte a l’expedient 
1800000281 (butlletí SFB D-1737) respecte a la infracció consistent en estacionar el 
vehicle en una zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de minusvàlids. 
 
La qual cosa poso en el seu coneixement als efectes d’incorporació a l’expedient 
1220/2018 en funcions d’instrucció respecte a la valoració de les al·legacions 
presentades. 
 
A Sant Fruitós de Bages 
 
 
Caporal – Cap de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages 
Agent 1070 - instructor 
(signat i datat electrònicament)  
 
Annex 
Informe 279/2018 de 26 de setembre de 2018 * 
 
(* per evitar duplicitats es remet aquesta referencia a l’annex I de la present proposta 

d’acord) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S2 Procediment sancionador per infracció de trànsit: imposició de sanció (codi 
WTP 18 – relació 18044332) (exp. 1481/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 18044332 de 15 
d’octubre de 2018 emesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora el següent 
expedient referits a la infracció consistent en no identificar el conductor del vehicle en el 
moment de la infracció, havent estat requerit (LSV 11.01.A.1): 
 

Expedient matrícula titular 
Import 
sanció 

1800000152 2766-FKZ CONSBER DOS MIL SIS, SL 600,00 € 

 
L’incompliment de l’obligació del titular d’identificar al conductor és una infracció molt greu 
prevista a l’article 77.j del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial.  
 
De conformitat amb el previst a l’article 80.2.b del Reial Decret Legislatiu 6/2015, la multa 
per la infracció prevista a l’article 77.j serà el doble de la prevista per la infracció 
originària que la va motivar, si la infracció és lleu, i el triple, si la infracció es greu o molt 
greu. En relació amb aquest expedient l’import de la sanció és el doble respecte a 
l’expedient originari que consta a l’aplicació informàtica (referit al butlletí de denuncia 
SFB D 1406 de 25 de gener de 2018 – expedient WTP 1800000035):  
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A partir de les dades que consten a l’aplicació WTP respecte a l’expedient sancionador 
tramitat contra el titular identificat al referit llistat es desprèn que la denúncia formulada 
pels agents de l’autoritat ha estat notificada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per aquest Ajuntament, 
sense que en aquest moment consti que s’hagin formulat al·legacions o s’hagi procedit al 
pagament potestatiu i voluntari de les quanties corresponents a la infracció denunciada. 
 
Segon. En la instrucció i tramitació del present procediment sancionador s’ha donat 
compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu 06/2015, 
de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova 
el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 
 
Tercer. De les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden 
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, i d’acord amb allò que disposen 
l’article 93 del RD legislatiu 06/2015, de 30 d’octubre i l’article 15 del RD 320/1994, 
procedeix dictar la corresponent resolució sancionadora. 
 
Quart. Vist el que disposen els articles 67 i 69 de RD legislatiu 06/2015, l’article 14 del RD 
320/1994 i resta de normativa concordant. 
 
Cinquè. Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació al 
contingut mínim de les resolucions administratives. 
 
Sisè. Atès l’establert per l'article 84.4 del R.D Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, sobre les competències de l’Alcalde i la possibilitat de delegació en Junta de Govern 
Local, que actua per la competència delegada següent: 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA:  
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PRIMER.- Imposar a la mercantil Consber Dos Mil Sis, sl (B-64379001), com a titular 
que s’inclou a l’annex, segons relació número 18044332 de 15 d’octubre de 2018 que 
ha estat generada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la 
sanció de multa en la quantia de 600,00 € (corresponent al valor triplicat respecte a la 
infracció que figura com expedient1800000035) per infracció respecte a l’obligació 
prevista a l’article 11.1.a del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 
Vial. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’ l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució 
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de 
la multa en període voluntari.  
 
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 (relació 18044332) 

 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S3 Aprovació de la pròrroga del contracte serveis de producció de continguts 
radiofònics (exp. 1465/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
Primer. En data 11 de novembre de 2016 es va formalitzar el contracte pel servei de 
producció de continguts radiofònics a favor de l’empresa Ona Bages SCCL (CIF 
F66472176) 
 
Segon. Conforme el plec de clàusules administratives particulars, la vigència del 
contracte s’estableix en 2 anys des de la seva formalització, i estableix la possibilitat 
d’una pròrroga, per un durada màxima d’un any. 
 
Tercer. Vista la instància presentada per Sr. Marc Martinez Amat (2018-E-RC-5785), en 
representació de l’empresa contractista, en la qual exposa que donada la data de 
finalització del contracte està pròxima el seu venciment, es sol·licita prorrogar el 
contracte en els termes establerts. 
 
Quart. Vist l’informe emès per part el tècnic de comunicació, adjunt al present, del qual 
se’n desprèn la proposta de prorrogar el contracte referit pel període d’un any, i 
n’estableix els costos del mateix. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de delegació: 18 de juny de 2015  
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Numero decret: 2015-0480  
Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga, per una durada d’un any, del contracte del serveis producció 
de continguts radiofònics, formalitzat entre Ona Bages SCCL (CIF F66472176), i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, una vegada s’esgoti el termini de vigència del 
mateix (11/11/2018). 
 
Segon. Autoritzar la despesa del contracte, pel què fa a la prestació del citat servei per 
un any, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.334.22200 (altres treballs serveis 
radio) pel que fa a la prestació del servei, amb el següent desglòs, i condicionat pel que 
fa a l’exercici 2019 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
l’exercici corresponent: 
 

- 1.848,59 € (IVA inclòs 21%) amb càrrec al pressupost 2018. 
- 11.732,89 € (IVA inclòs 21%) amb càrrec al pressupost 2019 

 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa Ona Bages SCCL (CIF F66472176), a la 
Intervenció Tresoreria. 
 
Quart. 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. 

 
 
ANNEX.  
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
S4 Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació 
del polígon d’actuació urbanística Les Escoles (exp. 1117/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. En data 2 d’octubre de 2009, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament 
el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística “Les Escoles”, executat 
mitjançant el sistema de cooperació, amb un compte de liquidació provisional d’import 
339.325,10 € (Iva inclòs). 
 
Segon. En data 10 de març de 2015 es signada l’acta de recepció de les obres 
d’urbanització.  
 
Tercer. En data 27 d’octubre de 2018,  s’adjudica a l’empresa Ingloba Group Asesores 
SL l’elaboració del compte de liquidació definitiva del polígon d’actuació urbanística Les 
Escoles, el qual és presentat en dates 16 de juliol i 24 d’agost de 2018. 
 
Quart. Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, que s’uneix com annex 1. 
 
Atès allò que disposa l’article 162.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i 119 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
S’ACORDA: 
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Primer. Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació del 
polígon d’actuació urbanística Les Escoles, per import de 316.810,99 € (Iva inclòs). 
  
Segon. Sotmetre el compte de liquidació definitiva aprovat inicialment a informació 
pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la província, 
seu electrònica municipal i taulell d’edictes de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Concedir audiència als interessats durant el termini d’un mes simultàniament al 
tràmit d’informació publica.  
 
Quart. Un cop esdevingui aprovat definitivament el compte de liquidació definitiva, 
s’haurà de fer efectiu l’alliberament de càrregues de la comunitat de propietaris de 
l’edifici situat al carrer Joan XXIII número  5-7, atesa la cessió de la participació que 
originalment ostentaven sobre la finca resultant 3 a favor de l’Ajuntament segons acord 
de Ple de data 12 de desembre de 2012. 
 
Cinquè. 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 1 INFORME DE L’ARQUITECTA MUNICIPAL 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S5. Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules 
administratives que han de regir la contractació, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de 
valoració i tramitació ordinària per l’execució de les obres contingudes en el 
Projecte d’obres d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, entre els carrers de 
Sant Valentí i de Montpeità. (EXP. 1232/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Vist el Projecte executiu d’obres d’urbanització de l’avinguda Sant Joan entre 
els carrers Sant Valentí i Montpeità, amb un pressupost d’execució per contracte de 
54.719,09 (IVA inclòs) redactat pel Sr. Carles Noguera i Gros, enginyer de camins, 
canals i ponts, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 7 de novembre 
de 2016 (BOP de 22 de novembre de 2016), i sent aprovat definitivament per la Junta 
de Govern Local de data 6 de febrer de 2017. 
 
Segon. Atès que en data 23 d’agost de 2018 s’emet provisió per part de l’alcalde 
accidental, en la que s’insta l’inici dels tràmits per a la contractació de les obres. 
 
Tercer. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació de les citades obres. 
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Quart. Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 22.151.60931-Obres urbanització Av. Sant Joan 
 
Cinquè. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor 
estimat possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de 
simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en 
vigor del Reial decret 817/2009); Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
  
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació 
ordinària per la contractació de les obres contingudes en el Projecte d’obres 
d’urbanització de l’Avinguda Sant Joan, entre els carrers de Sant Valentí i de Montpeità. 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Tercer. Autoritzar la despesa per l’import de 45.222,09 €, més 9.496,70 € (21% d’IVA), 
total de 54.719,09 € (21% IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
22.151.60931-Obres urbanització Av. Sant Joan. 
 
Quart. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 10 dies hàbils puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’anunci 
al perfil del contractant. 
 
Cinquè. 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 I. Plec de clàusules administratives particulars  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DOBRES D’URBANITZACIÓ DE 
L’AVINGUDA SANT JOAN ENTRE ELS CARRERS DE SANT VALENTÍ I DE 
MONTPEITÀ 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER EXECUTAR LES 
OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DOBRES D’URBANITZACIÓ DE 
L’AVINGUDA SANT JOAN ENTRE ELS CARRERS DE SANT VALENTÍ I DE 
MONTPEITÀ 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1232/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte:  Execució de les obres contingudes en el Projecte executiu d’obres 
d’urbanització de l’avinguda Sant Joan entre els carrers Sant Valentí i Montpeità, amb 
un pressupost d’execució per contracte de 54.719,09 (IVA inclòs) redactat pel Sr. Carles 
Noguera i Gros, enginyer de camins, canals i ponts aprovat inicialment per la Junta de 
Govern Local de data 7 de novembre de 2016 (BOP de 22 de novembre de 2016), i sent 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2017. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  l’objecte de la present licitació és 
l’adjudicació de les obres necessàries per tal de completar la urbanització de l’avinguda 
Sant Joan en l’àmbit comprès entre els carrers Sant Valentí i Montpeità, així com 
realitzar actuacions de renovació de la urbanització existent en àmbits concrets. 
 
Justificació de la idoneïtat: És la que consta en el Projecte. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte4:- 
 
RÈGIM 

Classe5: administratiu 
Modalitat6: obres 
 
PROCEDIMENT 

Contractació harmonitzada7: no 
Recurs especial en matèria de contractació8: no 
Tramitació: 
 Tipus9: ordinària 
 Justificació10: 

                                                 
4 Només contractes de serveis 
5 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
6 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis 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). 
7 S’indicarà “sí” o “no” 
8 S’indicarà “sí” o “no” 
9 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
10 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 
Pàgina 277 de 348 

 
 

Plaça de la Vila, 1  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 

Procediment: 
 Tipus11: obert 

Modalitat12: procediment obert simplificat abreujat, en aplicació de l'article 159.6 
de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 Justificació del tipus13: 
Forma de selecció14:  preu més baix 
Admissió de variants15: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 45233262-3 Treballs de construcció de zones de vianants. 
45315300-1 Instal·lacions de subministrament d’electricitat  
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació  
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers 
 
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) 
 

  

                                                 
11 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
12 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
13 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
14 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
15 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ16 
Existència: sí  
Enumeració:  Projecte executiu d’obres d’urbanització de l’avinguda Sant Joan entre els 
Sant Valentí i Montpeità, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en sessió 
de data 6.02.2017. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)19 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la 
imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió20: - 

                                                 
16 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
19 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
20 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció21: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions 

d’obra en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  
 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els 
impediments que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, 
sempre que estigui en l’àmbit de les seves competències. 

 
Obligacions:   
 
1. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà 

la conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del 
projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt 
que pugui afectar al compliment del contracte. Per a la comprovació del replanteig, 
el contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. 
 

2. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista 
restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

 
3. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a 

l’execució de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de 
servituds i llicències municipals. 

 
4. El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 

contaminació de la natura i molt especialment dels dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 

 
5. El contractista es farà càrrec de les escomeses i els tancaments de l’obra, així com 

qualsevol altre mesura de seguretat. 
 

6. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, en les immediacions de l’obra un rètol 
anunciador d’aquesta, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi 
l’Ajuntament i de dimensions mínimes 220x157 cm. Els cartells s’han de retirar a la 
recepció de les obres i segons estableixi la direcció facultativa; així com a instal·lar 
els senyals precisos per a indicar l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de 
precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les prescripcions de 
l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

 

                                                 
21 Es descriuen quines són. 
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7. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no 
implicarà cap responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 
8. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 

podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 
 

9. Atenent a la naturalesa de les obres previstes  en vial públic i nucli urbà, 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. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que no 
interfereixen el normal funcionament de l’activitat de l’Escola de Música ubicada al 
carrer Sant Benet 6-8, així com de les activitats econòmiques implantades en l’àmbit 
en relació a l’accés de vehicles, així com del correcte i permanent accés rodat i per 
a vianants.  
Igualment, caldrà garantir 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. 

 
10. Responsabilitzar-se de què la totalitat dels serveis urbans (electricitat, abastament 

d’aigua potable, telecomunicacions, gas canalitzat, etc.) són executats per 
instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin estar en possessió del 
corresponents títols habilitants expedits per l’Administració competent. 

 
11. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les 

escomeses provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  

 
12. Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al 

projecte, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, 
la documentació següent: 

 
a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció 

de la  documentació “AS-BUILT”, així com de memòria amb indicació i 
justificació de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.  

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos 
i proves que disposi la direcció facultativa i les que preveu el Pla de Control de 
Qualitat inclòs al projecte, 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. 

c) Originals del certificat de instal·lació elèctrica en baixa tensió per enllumenat 
públic signat per instal·lador autoritzat (i si s’escau el projecte tècnic signat per 
tècnic competent) en relació a la legalització davant els Serveis de Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable 
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emesa per una Entitat de Inspecció i Control acreditada, i contracte de 
subministrament elèctric a nom de l’Ajuntament amb l’empresa 
comercialitzadora indicada. 

d) Certificat de conformitat i posta en funcionament de les noves instal·lacions 
d’abastament d’aigua potable per part de l’empresa concessionària de 
l’explotació i manteniment de la xarxa municipal, Aigües de Manresa, SA. 

e) Certificat de conformitat i posta en funcionament de les noves instal·lacions de 
clavegueram per part de l’empresa concessionària de l’explotació i manteniment 
de la xarxa municipal de clavegueram, Aigües de Manresa, SA. Juntament amb 
informe d’inspecció de la nova xarxa de clavegueram acompanyat del vídeo de 
la inspecció en suport informàtic, elaborat per Aigües de Manresa, SA.  

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

g) En el que cas que durant el transcurs de les obres s’afectin o es modifiquin els 
serveis existents pels quals no es preveu la seva intervenció en el projecte 
(infraestructures de telecomunicacions, instal·lacions de distribució de gas 
canalitzat, abastament d’aigua potable, entre d’altres), el contractista haurà 
d’aportar els corresponents certificats de conformitat del correcte funcionament 
de les xarxes per part de les empreses o organismes responsables.  

 
13. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels 

quals no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir 
la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les 
prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense cost 
addicional per l’Ajuntament.  
 

14. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i 
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense 
cost addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al 
contractista per a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests 
serveis i instal·lacions, i la contractació dels nous subministraments que siguin 
necessaris a les empreses comercialitzadora que indiqui l’Ajuntament. 
 

15. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir 
totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs 
laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a 
les obres de construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat 
per Reial Decret 604/2006. 
 

16. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic 
segons procedeixi. En aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions 
contingudes en els nivells de seguretat i protecció previstos en aquell. El Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel contractista haurà d’informar-se pel Coordinador en 
matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per la Corporació. 
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17. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a 
disposició de la Direcció Facultativa. 

 
18. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 

necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 
mateixes obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre 
TIC/241/2003, entre d’altres que siguin necessàries). 

 
19. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que 

puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total 
responsabilitat i al seu càrrec.  

 
20.  Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les 

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte 
acústic, d'acord amb la legislació vigent.  

 
21.  Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i 

usuaris. Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord 
amb els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament. 

 
22. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins 

del mes següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta. 
 

23. Finalitzada l’obra i abans de la recepció de la mateixa, el contractista haurà de 
facilitar (en format editable i paper) els plànols definitius de l’obra executada i de les 
instal·lacions, i la documentació dels materials utilitzats amb els documents de 
qualitat, autoritzacions i documents de la posta en servei, documentació on 
s’especifiqui els instal·ladors responsables de cada unitat d’obra, així com les 
legalitzacions pertinents i els protocols de manteniment.   

 
24. En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el 

Contractista hagués comunicat a la Corporació l’acabament de les obres, o que 
estan efectuades les prestacions convingudes, i si el director de les mateixes 
considerés que les obres o les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho 
farà constar en acta aixecada a l’efecte amb manifestació expressa de les raons 
que ho motiven, dels defectes observats i de les instruccions necessàries, tot 
assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el dret a fer 
constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. 
Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de la Corporació que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui la Corporació. Transcorregut un mes 
de l’aixecament de l’acta sense que la Corporació hagi dictat la resolució pertinent, 
s’entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista. 
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D’existir defectes reparables en l’acabament de les obres que no evitin el seu ús, 
es podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l’acta de 
recepció els defectes, que hauran d’ésser corregits pel contractista durant el 
termini de garantia. 
 

25. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres. 
 

26. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que 
es preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís 
a la seva posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per 
rebudes les obres a tots els efectes a partir de la data en que es van produir aquelles 
circumstàncies. 

 
 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC22 

 
RÈGIM PATRIMONIAL23 

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: El termini de durada del contracte és de 2 mesos, a comptar des 
de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.   
Durada del període principal: 2 mesos 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació24: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència25: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 200.000 € 
Capital assegurat per víctima: 200.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 

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

serveis. 
23 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 disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
24 S’indica “sí” o “no”. 
25 S’indica “sí” o “no”. 
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PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

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 o superior amb competències i dedicació acords a la 
naturalesa del contracte.  

b) L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 
present contracte. 

c) El contractista aportarà a l’Ajuntament, abans de l’inici de les obres, el document de 
designació del cap d’obra i de l’encarregat el qual haurà d’anar acompanyat del 
document acreditatiu de les titulacions respectives. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: Sí 
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. 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs al projecte amb les partides 
d’obra recollides. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de 
barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, 
o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb una descripció 
detallada de les tasques prèvies a l’inici de les obres i els capítols d’obra. 
S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT26  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: 
Justificació: 
 

  

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

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:27  
- Quantia: 45.222,39 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb el projecte d’obres, en 
concret el capítol 01.26. 

 
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 45.222,39 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 9.496,70 € 
- Amb IVA: 54.719,09 € 
- Justificació28: d’acord amb el Projecte executiu d’obres d’urbanització de 
l’avinguda Sant Joan entre els carrers Sant Valentí i Montpeità 
 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU29   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 45.222,09 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 9.496,70 € 
- Amb IVA:  54.719,09 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció30: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió31: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
ja que al tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria 
difícil la coordinació per part dels serveis tècnics municipals. 
Descripció i import32: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots33:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 

                                                 
27 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
28 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 

subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
29 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
30 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
31 S’indica “sí” o “no”. 
32 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
33 S’indica “si” o “no” 
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Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes34:  baixa única respecte el pressupost 
de licitació.  
Tipus de sortida35:  45.222,39 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 36 

Aplicació37: No 
Règim d’aplicació38: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22.151.60931-Obres urbanització Av. 
Sant Joan 
 

2018 54.719,09 € 

FINANÇAMENT39    

Concepte: Contribucions especials 
- Aplicació pressupostària40: 35010 
- Denominació CCEE Obres d’urbanitzacó Av. Sant Joan 
- Import: 21.986,43 € 

 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS41 

 
 
 
 
 
 

                                                 
34 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes 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 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 

pel seu incompliment. 
37 S’indica “sí” o “no”. 
38 Indica la forma concreta com s’aplica. 
39 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
40 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
41 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
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RÈGIM DE PAGAMENTS42 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS43 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
42 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” 

o altra fórmula que s’apliqui. 
43 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’òrgan44: Junta de Govern Local 
Atribució45: per delegació. 
Delegació46: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució47: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de serveis econòmics 
 -  Suplent.- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic i 
activitats 

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

departament origen del contracte. Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, 
Regidor d’obres, espai públic i activitats 

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

▪ Titular: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
▪ Suplent: Sra. Mireia Sans Camps, arquitecta municipal 

o Secretaria General: 
▪ Titular: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal 
▪ Suplent 1r: Sr. Santiago González Castellanos, Vicesecretari 

municipal 
o Intervenció municipal: 

▪ Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
 

Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  

- Es designa al Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal en règim de 
funcionari interí, al ser el tècnic responsable del seguiment d’obres públiques 
municipals segons el 2015-0480, de 18 de juny de 2015, de mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs municipal del mandat 2015-2019 
(modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig),  i atès que l’arquitecte 

                                                 
44 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.  
45 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
46 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
47 S’indica “sí” o “no”. 
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municipal que ocupa la plaça en règim funcionarial es troba actualment en 
situació de serveis especials en altres administracions. 

- Es designa a la Sra. Mireia Sans Camps, arquitecte municipal, com a suplent del 
Sr. Joan Anglada Arumí. Ocupa la plaça en règim funcionari interí, a l’estar el 
titular de la plaça, com s’ha esmentat, en situació de serveis especials en altres 
administracions. 

- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim 
interí atès que la mateixa es troba vacant. 

 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

Constitució48: No 
Definició49: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE50 

Regidoria d’adscripció51:  Espai públic, activitats i obres 
Responsable municipal/ representant de la promoció52: Sr. Joan Anglada Arumí, 
arquitecte municipal. 
Director de l’obra53: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra54: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut55: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 

                                                 
48 S’indica “sí” o “no”. 
49 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
50 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena 

és un representant de la promoció. 
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: No 
Descripció58: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 159.6 de la LCSP s'eximeix als licitadors de 
l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional, ja que aquests 
hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic. 
 
Serà l’Administració contractant la que comprovarà d’ofici, mitjançant l’accés al  RELI, 
que els licitadors  tenen la suficient capacitat, solvència i absència de prohibicions per 
contractar. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ59  

Enumeració60:  
 
Grup G (vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria A; 
o bé 
Grup G (vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificació específica) categoria 1  
 
Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real 
Decret 773/2015, de 28 d’agost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 
- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import mínim de 67.833,58 
euros (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el 
volum de negocis global de l’empresa 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 45.222,39 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 67.833,58 € (45.222,39 €*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
 

1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per 
certificats de bona execució per un import mínim de 67.833,58 € (IVA exclòs); 
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 dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats 
esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent. (Mitjà 1a dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del 
DCPCAP) 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació de les obres 
executades acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
 

- Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres i disposició de mitjans tècnics destinats a 
aquestes. 

 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la 
LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP61 

Exigència62: No 
Descripció63: 

                                                 
61 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. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP64 

Exigència65: No 
Descripció66: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)67 

Exigència68: No 
Descripció69: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)70 

Exigència71: No 
Descripció72: 
 

  

                                                 
64 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. 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
67 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
70 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 

 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1:Sí  
Sobre 273: no 
Sobre 3: 74: no 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

SOBRE ÚNIC- Declaració responsable i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica  
Inclourà:  

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel 
representant legal.  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:  
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents) 

 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides; i pla de treball), o la manca de concordança d’aquests 
amb el projecte o el present plec de clàusules administratives, podrà ser motiu 
d’exclusió del procediment. 

 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ75 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 

                                                 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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Termini: L’indicat en l’apartat C) punt 2.1 de règim de publicació 2 de la clàusula 32 del 
DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, única i 
exclusivament,  en el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació 
de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació 
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que 
la documentació no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l'enviament de les ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre 
digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores 
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins 
del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar 
per no haver introduït l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una 
comunicació de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què 
s'iniciï el procés de desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de 
contractació de referència. Els licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres 
en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només 
implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva 
obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques:  100 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

Ordre  Descripció  Puntuació màxima  Fórmula   
1  Millor preu   100    34.1. DCPCAP (tipus 
1)  
 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat, en aplicació de 
l'article 159.6 de la LCSP. De conformitat amb l’establert en l’apartat c) del citat precepte, 
l’oferta s’avaluarà mitjançant criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència76: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics77: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència78: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics79: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 S’indica “sí” o “no”. 
77 S’indica “sí” o “no”. 
78 S’indica “sí” o “no”. 
79 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38) 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38) 
 
Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció 
facultativa, l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del valor 
estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per a 
terceres persones, o quan facin perillós o impossible el desenvolupament de l’activitat 
educativa de l’edifici, la penalitat podrà ascendir al 3%. 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38) 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP80  

 

                                                 
80 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, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers81:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar82: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació83: no  
Pagament directe a subcontractistes84: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.  
 
Per a la subcontractació de les partides referents a instal·lacions, es requerirà 
l’acreditació d’inscripció de l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial 
a Catalunya (RASIC) en el camp d’activitat pertinent, o l’equivalent per empreses no 
ubicades a Catalunya. 
 
 

                                                 
81 S’indica “si “o “no”. 
82 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
83 

S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context 

d’un contracte de subministrament) 
84 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ  
Causes85: 
 
Pel cas que el contractista no executi, al menys, el 50% de l’obra dins dels primers 15 
dies, l’Ajuntament podrà declarar des d’aquell moment finalitzat el contracte per no 
haver-se assolit aquesta fita. 
 
 
ALTRES CLÀUSULES 

  

                                                 
85 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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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals86: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic 
i activitats87 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA88 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sr. Josep González 

Ballesteros, Secretari municipal (signat electrònicament) 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ89 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat 
electrònicament) 

 

☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva 

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
87 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
88 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
89 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 90 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila, núm. 1, 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:1232/2018 
Objecte: Execució de les obres incloses en el Projecte executiu d’obres d’urbanització 
de l’avinguda Sant Joan entre els carrers Sant Valentí i Montpeità 
 
 
RÈGIM 

Classe91: administratiu 
Modalitat92: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

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. Es declara 
específica i responsablement que: 
 

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 
- Que l’empresa a la que representa està inscrita al Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores (RELI/ROLECE) 
- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix 

el present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació 
exigida. 

                                                 
90 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment 
no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració 
inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
91 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
92 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) 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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- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 

els poders adjudicadors del sector públic. 
- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).93  
 

LLOC I DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que es disposarà 

dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica: reducció del preu respecte al pressupost de 
contractació94 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la vila núm. 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  

RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ 

 
EXPEDIENT 

Número: 1232/2018 
Objecte: Execució de les obres incloses en el Projecte executiu d’obres d’urbanització 
de l’avinguda Sant Joan entre els carrers Sant Valentí i Montpeità 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
 
PREU OFERTAT   

 
1. Oferta econòmica per a l’execució de les obres. 
 

Oferta econòmica per a l’execució de les obres 
Pressupost de licitació:  45.222,39 € (IVA exclòs) 

Preu sense IVA                                           € 

Import IVA (21%)                                          € 

Preu amb IVA                                          € 

% baixa de licitació                                          % 

 
(*) Cal adjuntar a la present oferta95: 
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 

                                                 
94 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la 
reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
95 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de 
treball), o la manca de concordança d’aquests amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules 
administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.    
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o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 

obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents), com a justificació de la reducció dels 
terminis d’execució previst com a criteri de valoració. 

 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part de les obres que es preveu subcontractar: 
 
Unitats d’obra: Import a 

subcontractar: 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

 
 
 

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 

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
 
 
S6. Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, fase 3” modificada (EXP. 1444/2018) 
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VOTACIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA:  
 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Vistos els documents tècnics “Projecte de reforma de la instal·lació de 
climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” (fase 3), aprovat definitivament 
en data 11 de maig de 2015 (BOPB de 29.05.2015) i la Memòria justificativa de la 
modificació de la fase 3 del “Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages”, en data octubre de 2018.  
 
Segon. Atès que en data 9 d’octubre de 2018 s’emet provisió per part del Regidor 
d’obres, espai públic i activitats, en la que s’insta l’inici dels tràmits per a la contractació 
de les obres. 
 
Tercer. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis 
tècnics municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per l’adjudicació dels citats treballs. 
 
Quart. Vist que l’execució d’aquests treballs es realitzarà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària número 22.920.63307 reforma climatització edifici ajuntament. 
 
Cinquè. Vista la naturalesa del contracte, les seves característiques, i el seu valor 
estimat possibiliten la tramitació de la licitació per procediment obert en la modalitat de 
simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig; Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en 
vigor del Reial decret 817/2009); Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015  
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
ACORDS:  
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri de valoració i tramitació 
ordinària per la contractació de les contingudes en el “Projecte de reforma de la 
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instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (Fase 3)”, amb un 
import de licitació de 56.963,23 € (sense IVA), més 21% d’IVA, total de 68.925,51 € 
(21% inclòs). 
 
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que s’adjunta al present 
com a annex 1. 
 
Tercer. Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva de 
la modificació de crèdit del pressupost municipal 24/2018, aprovada inicialment 
mitjançant acord de Ple de data 18/10/2018. 
 
Quart. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de 
licitació perquè durant el termini de 10 dies hàbils puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients, a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’anunci 
al perfil del contractant. 
 
Cinquè. 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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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (FASE 3 
MODIFICADA).  
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES (FASE 3 
MODIFICADA).  

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
EXPEDIENT 

Número: 1444/2018 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: És objecte del present plec de clàusules administratives l’execució de les obres 
contingudes en el “Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages (Fase 3)”, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local 
de data 12.05.2015 (publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 
29 de maig de 2015). 
 
La Junta de Govern Local celebrada en sessió de 18 de maig de 2015 va acordar 
adjudicar el servei de manteniment preventiu i correctiu de la totalitat de la instal·lació 
tèrmica de l’edifici consistorial, i a la vegada l’execució de les obres de reforma de la 
instal·lació (fase 2) corresponent a la planta baixa i semisoterrani de l’edifici.  
 
La Junta de Govern Local celebrada en sessió de 19 de juny de 2017, va adjudicar 
l’execució de les obres contingudes en el document tècnic anomenat “ Reforma 
instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” (fase 1 
modificada) corresponent a la planta segona de l’edifici. 
 
Degut a que ha transcorregut un temps des de la confecció del projecte executiu, així 
com de l'execució de les dues primeres fases, per tal d'executar a dia d’avui la fase 3 i 
última corresponent a la planta primera de l’edifici, es preveu una modificació no 
significativa del projecte, segons els aspectes detallats a continuació, i per aquest motiu 
s’ha redactat el document tècnic anomenat: “Memòria justificativa de la modificació de 
la fase 3 del “Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages”, d’octubre 2018, del qual es desprèn el següent: 
 

- Fruit dels canvis en la distribució de les sales a la planta primera, s'ha aprofitat 
part de l'espai de la sala de plens per encabir‐hi un nou despatx corresponents 
al “despatx regidors”. Per aquest motiu, la nova sala “despatx regidors” inclou en 
la fase 3 modificada del projecte la seva pertinent unitat interior de climatització 
(model PEFY‐P32VMA‐E2 de Mitsubishi Electric, o similar equivalent), així com 
les seves respectives instal·lacions complementàries pel correcte funcionament 
(conductes, reixes, canonades, aïllament, distribuïdor, connexions frigorífiques, 
regulació i control central, termòstat ambient a la sala, cablejat elèctric, 
proteccions i connexionat elèctric, així com la resta d’aparellatge i treballs 
necessaris pel seu correcte funcionament). 
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- L'adequació dels nous equips a la normativa vigent (Erp) ha requerit 
l'actualització de models, i en el cas dels recuperadors de calor ajustar‐ne el 
cabal d'aire en funció dels equips que es poden encabir en l'espai lliure 
disponible al terra tècnic de la planta en qüestió. 

 

- La inclusió de la partida núm. 04.01, que correspon al subministrament i 
col·locació d’un tancament visual i acústic per a les unitats exteriors de la 
instal·lació de climatització situades a la planta coberta. Aquests treballs estaven 
previstos d'executar durant la fase 1 de l'obra, però després de descartar‐ne la 
seva col·locació en aquell moment, se'n recupera la partida per ser executada 
en aquesta fase 3 modificada. 

 

- Finalment, s'ha realitzat una revisió de preus general, afectant a certes partides 
de projecte, les qual han sofert la actualització corresponent. 

 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es 
vol contracte96:- 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Les necessitats a satisfer amb aquest contracte és l’execució de les obres contemplades 
en la fase 3 modificada del projecte anteriorment indicat, i que corresponen a la 
instal·lació tèrmica de la planta primera de l’edifici consistorial. Atès que actualment la 
citada planta primera disposa d'una instal·lació de climatització de certa antiguitat i amb 
problemes de funcionament i eficiència energètica.  
 
L’actual instal·lació de climatització de la planta primera de l’edifici consta de vàries 
unitats exteriors ubicades a la coberta, que alimenten a diferents unitats interiors de tipus 
conductes ubicades en el terra tècnic de cada zona, no obstant sense conductes de 
distribució d’aire (funcionament en plènum pel terra tècnic). La transmissió de l'energia 
tèrmica es realitza per mitjà de diferents tipus de gasos refrigerants. Com s’ha indicat 
anteriorment aquesta instal·lació és antiga i presenta problemes de funcionament i 
d’eficiència energètica, per aquest motiu el citat projecte preveu la seva reforma per a 
un nou sistema que permeti una utilització racional i eficient de l’energia, els 
corresponents sistemes de regulació i control, i el compliment de la normativa sectorial 
vigent.  
 
RÈGIM 

Classe97: administratiu 
Modalitat98: obres 
 
PROCEDIMENT 

                                                 
96 Només contractes de serveis 
97 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
98 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis 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). 
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Contractació harmonitzada99: no 
Recurs especial en matèria de contractació100: no 
Tramitació: 
 Tipus101: ordinària 
 Justificació102:  
Procediment: 
 Tipus103: obert 

Modalitat104: procediment obert simplificat abreujat, en aplicació de l'article 159.6 
de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen. 

 Justificació del tipus105:  
Forma de selecció106:  preu més baix 
Admissió de variants107: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      

CPV: 42512000-8 instal·lacions d’aire condicionat 
 
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) 
 
 
 
  

                                                 
99 S’indicarà “sí” o “no” 
100 S’indicarà “sí” o “no” 
101 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
102 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
103 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
104 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
105 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
106 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
107 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ108 

Existència: sí  
Enumeració:  
▪ “Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Sant 

Fruitós de Bages” (fase 3), aprovat definitivament en data 11 de maig de 2015 
(BOPB de 29.05.2015). 

▪ Memòria justificativa de la modificació de la fase 3 del “Projecte de reforma de la 
instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages”, en data 
octubre de 2018. Els amidaments, pressupost, i plànols, inclosos al present 
document prevaldran per sobre dels mateixos inclosos al projecte de reforma de la 
instal·lació de climatització aprovat en data 11 de maig de 2015. 

 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic 
de persones amb discapacitat) 

Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 

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

Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 

Admissió109: No.  
Descripció110: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de 
caràcter social, ètic, mediambiental)111 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 

                                                 
108 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
109 S’indica “sí” o “no”. 
110 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
111 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
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Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 
contracte i el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la 
imposició de penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 

Admissió112: - 
Descripció113: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 

Obligacions:   
 
1. Atenent a la naturalesa de l'obra en les pròpies dependències de l’Ajuntament, 

s'hauran d'organitzar els treballs de manera que les obres es desenvolupin amb una 
interferència mínima en el desenvolupament normal de la pròpia activitat de l’edifici 
consistorial. Per aquest motiu: 
 
a) L’execució de les obres compreses a la fase 3 modificada del projecte es 

programarà d’acord amb el calendari i dates indicades pels tècnics municipals, 
per tal d’afectar en la menor mesura possible l’activitat desenvolupada a 
l’Ajuntament. 
 

b) El contractista haurà d’instal·lar (i desmuntar a la finalització de les obres), 
al seu càrrec i sense cost addicional per l’Ajuntament, d’un tancament 
provisional amb paret de cartró-guix i la pertinent porta de comunicació en 
el replà de planta primera de l’edifici. Aquest tancament ha de permetre durant 
l’execució de les obres la normal circulació dels usuaris entre la planta baixa i 
segona de l’edifici (amplada mínima de pas en el replà de 1,00 m), i a la vegada 
independitzar l’àmbit de les obres respecte a la resta de l’edifici.   

 
2. El contractista tindrà especial cura amb el mobiliari, maquinària, 

documentació i altres objectes de propietat municipal que restin en l’àmbit de 
les obres. Per aquest motiu, el contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec, i 
sense cost addicional per l’Ajuntament, els elements de protecció 
corresponents que assegurin la seva correcta conservació i estanqueïtat 
davant la pols. 

 
3. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec i sense cost addicional per 

l’Ajuntament, en les immediacions de l’obra un rètol anunciador d’aquesta, de 
conformitat amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament, i de 
dimensions mínimes 220x157 cm. 

 
4. 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. 

 

                                                 
112 S’indica “sí” o “no”. 
113 Es descriuen quines són. 
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5. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 
podrà ser substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització 
expressa de l'Ajuntament. 

 
6. Fruit del desenvolupament de les obres, 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  

 
7. 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. 

 
8. Responsabilitzar-se que les instal·lacions contemplades en el projecte són 

executades per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin estar en 
possessió del corresponents títols expedits per l’Administració competent.  

 
9. Responsabilitzar-se que fruit l’execució de les obres, no s’afectin les instal·lacions 

existents ni el normal funcionament de l’equipament.  
 
10. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les 

escomeses provisionals d’obra (electricitat i fontaneria), sense cost addicional per 
part de l’Ajuntament.  

 
11. El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la 

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

 
12. 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 
que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 
necessaris perquè l'obra ofereixi bon aspecte.  

 
13. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin les instal·lacions i serveis 

existents pels quals no es preveu la seva intervenció en les obres, així com el 
mobiliari, els tancaments interiors, sostres, i terres existents; el contractista haurà 
d’assumir la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament o estat de 
conservació d’acord amb les prescripcions que fixi l’Ajuntament o organismes 
responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  

 
14. 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:  
 

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció Facultativa per la confecció 
de la documentació “AS-BUILT”, així com de memòria amb indicació i justificació 
de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat.  
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b) Declaració responsable i document acreditatiu de la inscripció de la instal·lació 
tèrmica al RITSIC. 

c) Certificat de instal·lacions tèrmiques en edificis - ITE, signat per instal·lador 
autoritzat, d’acord amb RITE (Reial Decret 1027/2007).  

d) Certificat de manteniment, signat per instal·lador autoritzat d’acord amb RITE 
(Reial Decret 1027/2007). 

e) Projecte tècnic de la instal·lació tèrmica d’acord amb RITE (Reial Decret 
1027/2007), als efectes d’inscripció de la instal·lació al RITSIC. 

f) Certificats CE de conformitat dels equips que formen part de la instal·lació, 
d’acord amb RITE (Reial Decret 1027/2007). 

g) Certificat d’estanqueïtat de la instal·lació de climatització, signat per instal·lador 
autoritzat, d’acord amb RITE (Reial Decret 1027/2007). 

h) Acta de inspecció inicial amb pronunciament favorable de la instal·lació tèrmica, 
emesa per una entitat d’inspecció i control acreditada per la Generalitat de 
Catalunya, si correspon.  

i) Acta d’inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de 
l’edifici, emesa per una entitat col·laboradora de l’Administració degudament 
acreditada per la Generalitat de Catalunya, i als efectes de la tramitació 
d’inscripció al RITSIC d’una instal·lació elèctrica existent i l’executada (Instrucció 
1/2015, o equivalent). 

j) Memòria tècnica simplificada signada per tècnic competent, d’acord amb el 
contingut mínim especificat a la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció 
general d’energia, mines i seguretat industrial.  

k) Declaració responsable i document acreditatiu de la inscripció de la instal·lació 
elèctrica de baixa tensió al RITSIC. 

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

m) Dossier de documentació referida al control de qualitat: resultats dels assajos 
corresponents al Pla de Control de Qualitat, 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  

 
15. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents 

necessaris per a la legalització de les instal·lacions subjectes a reglaments de 
seguretat industrial, i aconseguir la seva aprovació davant els Organismes 
competents, amb total indemnitat i sense cost per part de l’Ajuntament. En aquest 
sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per a la gestió de la legalització, la posta 
en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i contractació de 
nous/modificació/ampliació de subministraments (si s’escau). 

 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC114 

 
RÈGIM PATRIMONIAL115 

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

serveis. 
115 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 disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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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: 15 dies hàbils, en base al programa d’execució de la fase 3 
contemplat al projecte.      
  

El termini per a l’execució de les obres s’iniciarà amb la signatura de l’acta 
comprovació de replanteig, i finalitzarà amb l’acta de recepció de les obres.  
 
L’execució de les obres es programarà d’acord amb el calendari i dates indicades 
pels tècnics municipals, per tal d’afectar en la menor mesura possible l’activitat 
desenvolupada a l’Ajuntament. 
 

Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació116: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Exigència117: Sí 
Riscos assegurats diferents dels expressat a la pòlissa general i import mínim de cada 
risc: 
Capital assegurat per sinistre: 300.000 € 
Capital assegurat per víctima: 300.000 € 
Altres estipulacions que ha de contenir la pòlissa: 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 

d) 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 o superior amb competències i dedicació acords a la 
naturalesa del contracte (formació mínima d’enginyeria tècnica industrial o grau 
equivalent).  

e) L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del 
present contracte. 

f) El personal indicat anteriorment no podrà ser modificat durant l’execució dels 
treballs, excepte per causa justificada i amb la pertinent aprovació per part de 
l’Ajuntament. 

 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Preceptivitat: Sí 

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

Preceptivitat: Sí 
Característiques: S’haurà d’adequar al pla de treballs inclòs a la Memòria justificativa 
amb les partides recollides en aquesta. El pla de treballs s’haurà de presentar mitjançant 
un diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats 
tipus MS Project, o similars equivalents), des de la data de signatura del contracte, i amb 
una descripció detallada de les tasques prèvies a l’inici dels treballs i els capítols 
d’execució. S’acompanyarà dels terminis d’execució parcial i total. 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT118  

Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 

Descripció: 
Justificació: 
 
  

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

 
DADES ECONÒMIQUES 

Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:119  
- Quantia: 56.963,23 € 
- Mètode de càlcul aplicat: El sistema per a la determinació del preu del contracte 

és el preu unitari de les diferents partides d’acord amb la documentació tècnica 
 
Pressupost base de licitació: 

- Sense IVA: 56.963,23 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 11.962,28 € 
- Amb IVA: 68.925,51 € 

 
- Justificació120: d’acord amb la documentació tècnica. Els amidaments, 

pressupost, i plànols, inclosos a la Memòria justificativa de la modificació de la 
fase 3 del “Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages”, d’octubre 2018, redactada per Sr. Xavier Fargas 
Solernou, enginyer industrial número de col·legiat 14.523, i que prevaldran per 
sobre dels mateixos inclosos al projecte original de reforma de la instal·lació de 
climatització (fase 3), aprovat en data 11 de maig de 2015, a efectes de definir 
la fase contractada. 

 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU121   

Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 56.963,23 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 11.962,28 € 
- Amb IVA: 68.925,51 € 

 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció122: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 

Admissió123: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que 
ja que al tractar-se d’una obra unitària, la intervenció d’una pluralitat d’industrials en faria 
difícil la coordinació per part de la direcció facultativa i/o serveis tècnics municipals. A 
més es tracta, d’obres de petit abast de difícil divisió en lots. 
 

                                                 
119 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
120 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 
subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
121 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
122 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
123 S’indica “sí” o “no”. 
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Descripció i import124: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots125:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 

Classe de referència per a la formulació d’ofertes126:  baixa única respecte el pressupost 
de licitació 
Tipus de sortida127: 56.963,23 € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 128 

Aplicació129: No 
Règim d’aplicació130: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 

 

Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 

Import (IVA inclòs) 

22.920.63307 reforma climatització 
edifici ajuntament  

2018 76.667 € € 

 
FINANÇAMENT131 

Concepte: 
- Aplicació pressupostària132: 
- Denominació:   
- Import:  

 

                                                 
124 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
125 S’indica “si” o “no” 
126 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: 
baixa única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
127 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. 
128 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions 

pel seu incompliment. 
129 S’indica “sí” o “no”. 
130 Indica la forma concreta com s’aplica. 
131 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
132 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
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Tal i com estableix la disposició addicional tercera de  la llei 9/2017 es sotmet 
l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva de 
la modificació de crèdit del pressupost municipal 24/2018, que s’aprovarà inicialment, si 
s’escau, mitjançant acord de Ple de data 18/10/2018. 
 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS133 

 
RÈGIM DE PAGAMENTS134 

 
S’estableix el sistema de pagament per certificacions periòdiques d’acord amb les 
partides de d’obra instal·lació que preveu el pressupost de la memòria justificativa. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en 
depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta 
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora 
i oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per 
la càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, 
obra o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS135 

 
ABONAMENTS A COMPTE 

 
ABASAGAMENT DE MATERIALS O MAQUINÀRIA PESADA 

 

                                                 
133 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
134 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” 

o altra fórmula que s’apliqui. 
135 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’òrgan136: Junta de Govern Local 
Atribució137: per delegació. 
Delegació138: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
MESA DE CONTRACTACIÓ 

Constitució139: Sí 
Composició:   
President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde 

-   Suplent.- Sr. Xavier Racero i Esquius, Regidor de cultura, festes i serveis 
econòmics 
 -  Suplent.- Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic i 
activitats 

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

departament origen del contracte.  
▪ Titular: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai 

públic i activitats 
▪ Suplent: Sr. Xavier Racero Esquius, Regidor de Serveis 

Econòmics i cultura 
o Funcionari/s Tècnic de l’Àrea origen del contracte o cap de Departament 

origen del contracte:  
▪ Titular: Sr. Sr. Aleix Cervantes López, enginyer municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, enginyera tècnica 

municipal 
o Secretaria General: 

▪ Titular: Sr. Josep González Ballesteros, Secretari municipal 
▪ Suplent 1r: Sr. Santiago González Castellanos, Vicesecretari 

municipal 
o Intervenció municipal: 

▪ Titular: Sra. Mercè Marmi Espelt, Interventora municipal  
▪ Suplent 1r: Sra. Maria José Fernández Trigo, Lletrada municipal 

Secretària de la mesa:  
Titular.- Francina Rius Cruz, tècnica de l’àrea de contractació  
Suplent.- Gemma Codina Jiménez, administrativa de l’àrea de contractació  
 

Justificació de la participació de funcionaris interins o personal laboral temporal:  

                                                 
136 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.  
137 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
138 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
139 S’indica “sí” o “no”. 
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- La interventora municipal, Sra. Mercè Marmi Espelt, ocupa la plaça en règim 
interí atès que la mateixa es troba vacant. 

- L’enginyera tècnica municipal, Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, ocupa la plaça en 
règim de funcionari interí. La seva designació com a suplent de l’enginyer 
municipal, es realitza al constar designada, en el Decret 2015-0480, de 18 de 
juny de 2015, de mesures organitzatives integrants del Cartipàs municipal del 
mandat 2015-2019 (modificació 26ª.Decret 2018-0502 de 8 de maig), en la 
majoria dels àmbits i matèries en els quals està designat l’enginyer municipal, i 
al ser l’enginyera tècnica de referència en cas de la seva absència. 

 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 

Constitució140: No 
Definició141: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE142 

Regidoria d’adscripció143: obres, espai públic i activitats 
Responsable municipal/ representant de la promoció144: Sr. Aleix Cervantes López, 
enginyer municipal 
Director de l’obra145: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra146: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut147: El tècnic contractat o designat per part de 
l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 S’indica “sí” o “no”. 
141 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
142 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es 

nomena és un representant de la promoció. 
143 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
144 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
145 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.  
146 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.  
147 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 CONTRACTAR148 

Exigència149: Sí 
Descripció150: L’empresa haurà de disposar de la certificació de la inscripció al Registre 
d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit d’activitat d’empresa instal·ladora-
mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en edificis emès per l’Oficina de Gestió 
Empresarial de la Generalitat de Catalunya, o equivalent per empreses no ubicades a 
Catalunya. 
 
En el cas que l’empresa executi de forma directa les partides de la memòria tècnica 
referents a instal·lacions elèctriques, es requerirà l’acreditació d’inscripció de l’empresa 
en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC) en l’àmbit 
d’empresa instal·ladora d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (categoria 
especialista), o l’equivalent per empreses no ubicades a Catalunya. 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 

D’acord amb allò establert a l’art. 159.6 de la LCSP s'eximeix als licitadors de 
l'acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica professional, ja que aquests 
hauran d’estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic o Registre Oficial de la comunitat autònoma corresponent (en el cas de 
Catalunya, Registre Electrònic d’Empreses Licitadores -RELI- de la Generalitat de 
Catalunya), en la data final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada la 
concurrència (segons article 159.4 apartat a). 
 
Serà l’Administració contractant la que comprovarà d’ofici, mitjançant l’accés al  RELI, 
que els licitadors  tenen la suficient capacitat, solvència i absència de prohibicions per 
contractar. 
 

☐ Només classificació  

☐ Classificació més condicions de solvència addicional 

☒ Classificació o condicions de solvència alternativament 

☐ Condicions de solvència sense classificació 

 
CLASSIFICACIÓ151 

Enumeració152:  
Grup J (instal·lacions mecàniques). Subgrup 2 (de ventilació, calefacció i 
climatització). Categoria 1 (igual o inferior a 150.000 €)   

 

                                                 
148 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència 

d’alguna condició específica de capacitat. 
149 S’indica “sí” o “no”. 
150 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
151 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
152 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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Justificació: Segons el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes 
d’obres i categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les administracions públiques (RD 1098/2001 de 18 d’octubre), modificat pel real 
Decret 773/2015, de 28 d’agost. 
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  

Solvència econòmica: 
- Requisits: Volum anual de negocis en l’àmbit de la present licitació que referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles  per un import igual o superior de 
85.444,85 euros IVA exclòs   (Mitjà 1a dels especificats en la clàusula 25 del 
DCPCAP) 

- Mitjans d’acreditació: Comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el 
volum de negocis global de l’empresa 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 
87.1 a) de la LCSP segons el qual el volum de negocis mínim anual exigit no 
excedirà d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. En aquest sentit, sent 
el valor estimat del contracte de 56.963,23 €, la xifra a anual de negocis exigida 
no pot excedir de 85.444,85 € (IVA exclòs) (56.963,23 €*1,5).  
 

Solvència tècnica:  
 

1. Relació de treballs executats d’instal·lacions tèrmiques en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució, per un import mínim igual 
o superior a 85.444,85 euros IVA exclòs; aquests certificats han d’indicar l’import, 
les dates i el lloc d’execució dels subministraments o obres, i s’ha de precisar si 
es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 
portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de 
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. (Mitjà 1a 
dels especificats en el punt B de la clàusula 25 del DCPCAP) 

 
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable que contingui la relació dels treballs 
executats acompanyada dels corresponents certificats esmentats. 
 
En el cas que les obres o subministraments d’aquestes instal·lacions, formin part 
d’una actuació o contracte més genèric i que es corresponguin amb les finalitats 
definides en les classificacions i requisits anteriors, caldrà especificar i 
individualitzar els capítols d’obra o serveis corresponents als efectes de poder 
justificar la solvència tècnica. 

 
Justificació: Els requisits de solvència tècnica s’han establert de conformitat amb 
l’article 88.1 lletres a i b, per considerar-se les més idònies per a l’acreditació de 
l’experiència en execució d’obres i disposició de mitjans tècnics destinats a 
aquestes. 

 
2. L’empresa haurà de disposar de la certificació de la inscripció al Registre 

d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit d’activitat d’empresa 
instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en edificis (REIMITE-
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REITE) emès per l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, 
o equivalent per empreses no ubicades a Catalunya. 
 

3. En el cas que l’empresa executi de forma directa les partides del projecte tècnic 
referents a instal·lacions elèctriques, es requerirà l’acreditació d’inscripció de 
l’empresa en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya (RASIC) 
en l’àmbit d’empresa instal·ladora d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
(categoria especialista), o l’equivalent per empreses no ubicades a Catalunya. 

 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la 
LCSP) 

 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP153 

Exigència154: No 
Descripció155: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP156 

Exigència157: No 
Descripció158: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)159 

Exigència160: No 
Descripció161: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 
94 LCSP)162 

Exigència163: No 
Descripció164: 
 
VI. OFERTES 

 

                                                 
153 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. 
154 S’indica “sí” o “no”. 
155 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
156 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. 
157 S’indica “sí” o “no”. 
158 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
159 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
160 S’indica “sí” o “no”. 
161 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
162 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
163 S’indica “sí” o “no”. 
164 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 

Sobre 1: Sí  
Sobre 2165: no 
Sobre 3: 166: no 
 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 

SOBRE ÚNIC- Declaració responsable i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica  
Inclourà:  

- Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, signada pel 
representant legal.  

- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.  
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. Juntament 
amb la proposta econòmica es presentarà:  
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
El citat document haurà de fer referència al pressupost de la Memòria 
justificativa de la modificació de delimitació de la fase 3 del “Projecte de 
reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages” (en data octubre 2018)  
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents) d’acord amb els capítols del pressupost 
de la Memòria justificativa de la modificació de delimitació de la fase 3 del 
“Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages” (en data octubre 2018), com a justificació del 
compliment dels terminis d’execució. 

 

La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic 
desglossat per partides; i pla de treball), o la manca de concordança d’aquests 
amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules administratives, podrà ser 
motiu d’exclusió del procediment. 

 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ167 

Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

                                                 
165 S’indica “sí” o “no”. 
166 S’indica “sí” o “no”. 
167 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 

- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions 
caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot 
trobar al següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-
electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0, integrada en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. 
 
Termini: 10 dies hàbils des del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al 
perfil del contractant. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 

3 mesos. 
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VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 

Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques:  100 
Puntuació màxima: 100 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

Ordre  Descripció  Puntuació màxima  Fórmula   
1  Millor preu   100    34.1. DCPCAP (tipus 
1)  
 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per 
determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius 
previstos en l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de 
la LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat, en aplicació de 
l'article 159.6 de la LCSP. De conformitat amb l’establert en l’apartat c) del citat precepte, 
l’oferta s’avaluarà mitjançant criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. 
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VIII. GARANTIES 

 
PROVISIONAL 

Exigència168: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics169: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 

Exigència170: Sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics171: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 

- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  

Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 

2 anys, des de la signatura de l’acta de recepció. 
 
  

                                                 
168 S’indica “sí” o “no”. 
169 S’indica “sí” o “no”. 
170 S’indica “sí” o “no”. 
171 S’indica “sí” o “no”. 
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IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 

 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 

 
1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la 

LCSP, aquest plec, el projecte, la proposició adjudicatària i el document de 
formalització del contracte, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes 
en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de 
rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que 
haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva.  

 
2. Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista 

durant l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 

a) Seran infraccions molt greus: 
 

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  

- Retard en els terminis d’execució definits en el present plec o els indicats pel 
licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no existeixi 
una causa de força major. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb 
el projecte i la memòria justificativa, així com la proposició presentada pel 
contractista, de forma reiterada o no haver corregit els derivats d’una falta greu 
per aquest concepte en els terminis establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la 

prestació de serveis indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, 

alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada.  

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 

presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense 
esmenar-la. 

 
b) Seran infraccions greus:  
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- Retard en els terminis d’execució definits en el present plec, o els indicats pel 
licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no existeixi una 
causa de força major. 

- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris de l’equipament, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en la prestació de les obres.  
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment 

penalitzades.  

- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir 
prèviament els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.  

 
c) Seran infraccions lleus:  

 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna 

manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en 
perjudici lleu del servei.  

 
3. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució 

del contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran 
amb una multa dels següents imports:  

 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del 

preu anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 

 
4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per 

part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus 
incompliments facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol 
moment per a l’adopció de les mesures pertinents destinades a solucionar 
deficiències i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a actuar contra 
les garanties corresponents. 

 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 

 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, el projecte, la memòria justificativa, la proposició adjudicatària i el document 
de formalització del contracte d’obres, comportarà la imposició de les penalitzacions 
establertes en aquest plec a l’empresa que resulti adjudicatària, sense perjudici de 
l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a 
l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva.  
 
S’estableix que la demora dels terminis d’execució de les obres previstes al contracte 
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comportarà les penalitats contemplades en el DCPAP (clàusula 38) per un import diari 
de 8 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que 
siguin alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que 
es regiran pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi 
els caràcters de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan 
competent. 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP172  

 

                                                 
172 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, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES 
CLÀUSULES  

 
MODIFICACIÓ 

Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 

Admissió: - 
Condicions: - 
 
SUBCONTRACTACIÓ     

Es permet l’execució parcial per tercers173:  Sí 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar174: Sí 
(conforme apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació175: Sí 
Pagament directe a subcontractistes176: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: No es permet la 
subcontractació per a l’execució de les partides d’instal·lacions. Únicament s’admetrà la 
subcontractació per a l’execució de les partides corresponents a obra civil i del sistema 
de regulació i control, o anàlegs als anteriors. 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com 
a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, 
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i 
de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de 
contractar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
173 S’indica “si “o “no”. 
174 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 

professional o tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
175 

S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context 

d’un contracte de subministrament) 
176 S’indica “si “o “no”. 
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EXTINCIÓ  

Causes177:- 
 
 
ALTRES CLÀUSULES 
 

  

                                                 
177 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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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 

 
Serveis tècnics municipals178: 
Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Aleix Cervantes López, enginyer municipal  
       
El Regidor proponent179 Sr. Cristian Marc Huerta Vergés, Regidor d’obres, espai públic 
i activitats 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA180 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Josep González 

Ballesteros, Secretari municipal (signat electrònicament) 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 

 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ181 

☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 

fiscalització. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat electrònicament) 
 

☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva 

fiscalització s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
178 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
179 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
180 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
181 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 182 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila núm. 1, 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: 1444/2018 
Objecte: Contracte d’obres de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages (fase 3 modificada). 
 
RÈGIM 

Classe183: administratiu 
Modalitat184: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 

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. Es declara 
específica i responsablement que: 
 

- El firmant ostenta la representació de l’empresa. 
- L’empresa a la que representa consta inscrita en el Registre d’Empreses 

Licitadores de Catalunya (RELI) o en el registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (ROLECE) 

- Es disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica que requereix 
el present contracte, o en el cas que correspongui, que disposa de la classificació 
exigida. 

- Que es disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

                                                 
182 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment 
no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració 
inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
183 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
184 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) 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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- Que no es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractació amb 
els poders adjudicadors del sector públic. 

- Que s’assumeix el compromís a què es refereix l’article 75.2. de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic (si s’escau).185  

 
LLOC I DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
185 Quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que es 

disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació del compromís d’aquestes entitats.  
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ANNEX 2. Oferta econòmica186 

 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Plaça de la Vila núm. 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 

 
 OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU 
 
EXPEDIENT 

Número: 1444/2018 
Objecte: Contracte d’obres de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages (fase 3 modificada). 
 
 
RÈGIM 

Classe: administratiu     
Modalitat: obres 
 
EMPRESARI 

Nom: 
DNI/CIF: 
 
PREU OFERTAT  (pressupost de licitació: 56.963,23 IVA exclòs) 

 
2. Oferta econòmica per a l’execució de les obres. 
 

Oferta econòmica per a l’execució de les obres 
Pressupost de licitació: 56.963,23 € (IVA exclòs) 

Preu sense IVA                                           € 

Import IVA (21%)                                          € 

Preu amb IVA                                          € 

% baixa de licitació                                          % 

 
 
(*) Cal adjuntar a la present oferta187: 
 

o Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que 
acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
El citat document haurà de fer referència al pressupost de la Memòria 
justificativa de la modificació de delimitació de la fase 3 del “Projecte de 

                                                 
186 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del 
preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
187 La no presentació de la documentació justificativa de l’oferta (estudi econòmic desglossat per partides; i pla de 
treball), o la manca de concordança d’aquests amb la memòria tècnica o el present plec de clàusules 
administratives, podrà ser motiu d’exclusió del procediment.    
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reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages” (en data octubre 2018)  
  

o Pla de treball que s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres 
obtingut a partir d’un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS 
Project, o similars equivalents) d’acord amb els capítols del pressupost 
de la Memòria justificativa de la modificació de delimitació de la fase 3 del 
“Projecte de reforma de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages” (en data octubre 2018), com a justificació del 
compliment dels terminis d’execució. 

 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
S’indica a continuació relació de la part dels treballs que es preveu subcontractar: 
 
Partides: Import a 

subcontractar: 
Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 

 
 
 

 
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 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S7. Aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució de la passera del Camí de 
les Brucardes” (EXP. 1293/2017) 
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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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. Vist que la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2018 va acordar 
aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució de la passera del Camí de les 
Brucardes”, exposant el citat document a exposició pública durant 30 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la publicació oficial al BOPB (6 de març de 2018). 
 
Segon. Vist que en data 18 d’abril de 2018, el Sr. ***, va presentar escrit d’al·legacions 
amb registre 2018-E-RC-2047, exposant diferents qüestions i sol·licitant modificacions 
del citat document tècnic. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Xavier Casas Pujol, de 
data 15 d’octubre de 2018, el qual s’adjunta com a annex 1, i del qual es desprèn que 
es troba convenient canviar el traçat original de la passera, i proposa deixar sense efecte 
el “Projecte bàsic i d’execució de passera” aprovat inicialment per la Junta de Govern 
Local del 19 de febrer de 2018, i conseqüentment les al·legacions presentades i aprovar 
inicialment el Projecte bàsic i executiu de la passera del Camí de les Brucardes, 
presentat amb registre d’entrada 2018-E-RC-5760; 10/10/2018. 
 
Quart Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació de les 
obres ordinàries. 
 
Cinquè. Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. 
 
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
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S’ACORDA: 
 
Primer. Deixar sense efecte el “Projecte bàsic i d’execució de passera” aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local del 19 de febrer de 2018, i conseqüentment les 
al·legacions presentades al citat document tècnic, per part del Sr. *** (2018-E-RC-2047).  
 
Segon. Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i d’execució de la passera del Camí de les 
Brucardes”, d’octubre 2018, redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Sadurní i Roqué, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 42.417,00 euros (IVA exclòs), més 21,00% d’IVA 
8.907,57 €, total de 51.324,57 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de l’actuació d’un 
mes i mig. 
 
Tercer. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-
se l’edicte de l’acord corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Quart. Significar que en cas que no es formulin al·legacions durant el termini 
d’informació pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou 
acord. 
 
Cinquè. Notificar el present acord al redactor del projecte, a la Intervenció Tresoreria i 
als  Serveis Tècnics. 
 
Sisè. 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. 
 
Si la proposta inicial esdevé definitiva sense necessitat d’un nou acord, 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 1: Informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic municipal favorable a 
l’aprovació inicial. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S8. Aprovació del Projecte de condicionament de la pista esportiva de Pineda 
de Bages (EXP. 1107/2018) 
 
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 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. Per decret d’alcaldia de data 06/08/2018, número de decret 2018-916, es va 
aprovar inicialment Projecte de condicionament de la pista esportiva de Pineda de 
Bages, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, redactat pel Sr. Xavier Casas Pujol, 
arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d’execució per contracte de 86.074,77 € 
(21% IVA inclòs). 
 
Segon. Atès que d’acord amb l’aprovació inicial es va sotmetre el projecte a informació 
pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-se l’edicte corresponent al Butlletí Oficial 
de la Província del dia 29 d’agost de 2018 i a la seu electrònica de l’Ajuntament; sense 
que s’hagin presentat reclamacions, ni al·legacions al projecte, d’acord amb el certificat 
emès per la instructora de l’expedient. 
 
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 
 
S’ACORDA: 
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Primer. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la pista esportiva de 
Pineda de Bages, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, redactat pel Sr. Xavier 
Casas Pujol, arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 86.074,77 € (21% IVA inclòs). 
 
Segon. Notificar el present acord al redactor del projecte i als serveis tècnics municipals. 
 
Tercer. Publicar el present acord en el BOPB, DOGC i  taulell d’anuncis i a la seu 
electrònica de conformitat amb l’establert en l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart. 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 11:15 hores.” 
 
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 
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dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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