
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 
           
         
 

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

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

ORDENANÇA REGULADORA DE LES SUBVENCIONS EN ESPÈCIE PER AL 
FOMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE VORERES, QUE CONCEDEIX 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES  
 
Exposició de motius  
 
Pels serveis tècnics municipals i per encàrrec de la regidoria es va redactar el 
document tècnic “Memòria valorada : Campanya de millora i acabament de voreres 
(sector urbans consolidats) a Sant Fruitós de Bages ( 1a fase )”, l’objecte de la qual és: 
 
“La present memòria té per objecte valorar i marcar les directrius dels treballs 
necessaris per procedir a la construcció de diferents trams de voreres al nucli urbà, 
que estan sense executar, tot i trobar-se en un àmbit consolidat. Totes aquestes 
tasques mitjançant la present campanya d’adequació de voreres. 
 
D’altra banda, s’aconsegueixen els objectius marcats pels serveis tècnics, respecte a :  
 

1. Actualitzar l’estat global del municipi i dictaminar les necessitats més 
immediates dels sectors 

2. El volum total d’obres que s’hauran d’absorbir i, per tant, el seu cost econòmic ( 
valoració ) 

3. Termini d’execució de la campanya” 
 
En altres paraules, es visualitza com a objectiu la voluntat de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages d’iniciar una campanya amb l’objectiu de procedir a la construcció 
dels trams de voreres dels nuclis urbans que estan pendents d’executar; i que, 
materialitzat aquest, comportarà una millora en la mobilitat dels ciutadans.  
 
La legislació vigent en matèria d’urbanisme estableix l’obligació per part dels 
propietaris d’executar o acabar les obres d’urbanització per tal que els terrenys 
assoleixin la condició de solar. Tots els solars edificats o no que es trobin ubicats en 
sòl urbà hauran de tenir pavimentada amb panots la vorera i disposar de la 
corresponent vorada. ( Estaran exempts aquells terrenys que es trobin en polígons o 
unitats d’actuació pendents d’execució ).  
 
No obstant aquesta obligació, que als propietaris atribueix la legislació en matèria 
d’urbanisme, l’Ajuntament a través d’aquest programa vol realitzar una acció de foment 
a la iniciativa privada en la col.laboració i participació de la pavimentació de voreres 
amb l’aportació de material, que juntament amb els beneficis fiscals establerts a 
l’ordenança fiscal núm. 5, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, faciliti i 
promogui la construcció d’aquestes voreres.  
 
Transcorreguts els terminis fixats en aquest Pla o campanya, l’Ajuntament procedirà 
en la forma que s’estableixi a la corresponent ordenança municipal reguladora de la 
construcció de voreres, la neteja i el tancament de terrenys  
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Entre les possibilitats existents en aquest ordre de la construcció de voreres, en els 
termes abans exposats, l’Ajuntament escull en realitzar una convocatòria oberta de 
subvencions per a la realització de la construcció de voreres a favor d’aquells que 
reuneixin determinades condicions i fins que s’esgotin els crèdits.  Per això, s’ha 
considerat l’oportunitat d’elaborar la present ordenança reguladora de les subvencions 
per al foment de la construcció de voreres, que per raó de la seva especificitat 
requereixin una regulació singular, adequant-se a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i al seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, que preceptuen el següent :  
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 
Disposición adicional quinta. Ayudas en especie. 
1. Las entregas a título gratuito de bienes y derechos se regirán por la legislación 
patrimonial. 
2. No obstante lo anterior, se aplicará esta ley, en los términos que se desarrollen 
reglamentariamente, cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o 
servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un 
tercero. 
3. En todo caso, la adquisición se someterá a la normativa sobre contratación de las 
Administraciones públicas. 
 

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

 
Artículo 3. Ayudas en especie. 
1. Las entregas de bienes, derechos o servicios que, habiendo sido adquiridos con la 
finalidad exclusiva de ser entregados a terceros, cumplan los requisitos previstos en 
las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones, tendrán la 
consideración de ayudas en especie y quedarán sujetas a dicha Ley y al presente 
Reglamento, con las peculiaridades que conlleva la especial naturaleza de su objeto. 
2. El procedimiento de gestión presupuestaria previsto en el artículo 34 de la Ley 
General de Subvenciones no será de aplicación a la tramitación de estas ayudas, sin 
perjuicio de que los requisitos exigidos para efectuar el pago de las subvenciones, 
recogidos en el Capítulo V del Título I de dicha Ley, deberán entenderse referidos a la 
entrega del bien, derecho o servicio objeto de la ayuda. 
No obstante lo anterior, en el supuesto de que la adquisición de los bienes, derechos o 
servicios tenga lugar con posterioridad a la convocatoria de la ayuda, será de aplica 
ción lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley General de Subvenciones respecto a la 
necesidad de aprobación del gasto con carácter previo a la convocatoria. 
3. En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro en relación con una 
ayuda en especie, se considerará como cantidad recibida a reintegrar, un importe 
equivalente al precio de adquisición del bien, derecho o servicio. En todo caso, será 
exigible el interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 
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CAPÍTOL I. Objecte de l’ordenança. 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte de l’ordenança 
 
Aquesta ordenança té per objecte l’ordenació del regim jurídic general per al foment de 
la construcció de les voreres que concedeix l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ( 
amb prioritat de les indicades en la memòria valorada ) 
 
Article 2. Concepte i objecte de subvenció per al foment de construcció 
reposició de les voreres 
 
S’entén per subvenció per al foment de construcció de voreres, als efectes d’aquesta 
ordenança, l’entrega de panot a favor de persones públiques o privades, per a la seva 
col.locació d’acord amb el tipus i normes de construcció de les voreres que consten a 
la corresponent ordenança ( veure annex ). 
 
Article 3. Règim jurídic de la subvenció per al foment de construcció de les 
voreres 
 
Les subvencions per al foment de construcció de les voreres es regiran per aquesta 
ordenança; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel seu 
reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol; les 
restants normes de dret administratiu; i en el seu defecte, s’aplicaran les normes de 
dret privat.   
 
Article 4. Òrgan competent per la concessió de subvencions per al foment de 
construcció de les voreres 
 
L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà la Junta de Govern 
Local, a proposta dels serveis tècnics municipals que actuaran com a instructors del 
procediment. L’esmentada proposta s’elevarà a proposta de resolució conformada per 
la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis.   
 
Article 5. Beneficiaris  
 
Tindran la consideració de beneficiari les persones físiques o jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat objecte de foment de la construcció de les voreres, propietaris dels 
immobles, usufructuaris i arrendataris degudament autoritzats per la propietat. 
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Article 6. Requisits per a obtenir la condició de beneficiari 
 
Podran obtenir la condició de beneficiari les persones que es trobin en la situació que 
fonamenta la concessió. No podran obtenir tal condició les persones en qui concorrin 
algunes de les circumstàncies següents :  
 

a) No trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant 
l’Ajuntament. 

b) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions o la 
Llei general tributària.  

 
La justificació per part de les persones, de no estar incloses en les condicions per 
obtenir la condició de beneficiari, podrà realitzar-se mitjançant una declaració 
responsable.  
 
En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions regulades en 
aquesta ordenança els propietaris dels immobles, usufructuaris i arrendataris, 
l’immoble dels quals tingui realitzades la construcció de vorera sense adequar-se a les 
normes de construcció de voreres previstes a la corresponent ordenança, llevat de 
supòsits determinats i específics que la Junta de Govern Local acordi, previ informe 
raonat i justificat dels serveis tècnics.  
 
Article 7. Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels beneficiaris : 
 

a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. 
b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, 

així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina 
la concessió de la subvenció. 

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent ,  
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació del material rebut, fins i tot, 

en tant puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control. 
e) Procedir al reintegrament del material sobrant o del seu import econòmic en els 

supòsits contemplats a l’article 37 de la Llei general de subvencions.  
 
Article 8. Publicitat de les subvencions concedides 
 
L’Ajuntament publicarà a la pàgina web durant el mes següent les subvencions 
concedides, expressant en aquesta les dades contingudes a l’article 30.3, apartats a), 
b), c), d) i e), del Reglament general de subvencions.  
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CAPITOL II 
De les diverses modalitat de subvenció per al foment d’aquelles iniciatives que 
tinguin per objecte la construcció de les voreres 
 
Article 9. Modalitats de subvenció per al foment d’aquelles iniciatives que tinguin 
per objecte la construcció de les voreres. 
 
Per al foment d’aquelles iniciatives que tinguin per objectiu l’execució d’actuacions en 
matèria de construcció de les voreres, segons el tipus d’actuació, s’estableixen : 
 

a) Actuacions integrals   
b) Actuacions parcials  

 
L’actuació integral es refereix a totes les obres de construcció de voreres inexistents, a 
realitzar segons l’establert a les normes de construcció de voreres de l’ordenança 
municipal.  
 
L’actuació parcial es refereix a la col.locació o del panot, a realitzar segons l’establert a 
les normes de construcció de voreres de l’ordenança municipal. 
 
CAPÍTOL III 
Del procediment de concessió 
 
Article 10. Inici del procediment de concessió.  
 
1. Iniciació. 
 
El procediment de concessió d’aquests subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant 
convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local, a la qual es donarà la deguda 
comunicació al tauler d’anuncis municipal, a la premsa local i a la web municipal, 
almenys amb quinze dies d’antelació a l’obertura del termini per a la presentació de 
sol.licituds.  
 
2. Procediment de concessió.  
 
El procediment de concessió de subvencions serà en règim de convocatòria oberta, 
que és l’acte administratiu pel qual s’acorda de forma simultània la realització de 
diversos procediments successius al llarg d’un exercici pressupostari per a una 
mateixa línia de subvenció.  
 
En aquesta convocatòria oberta, haurà d’expressar-se, a més del contingut mínim 
previst a l’apartat 1, el següent :  
 

- L’import màxim dels metres quadrats de panot a atorgar  
- El termini de resolució del procediment  
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- El termini en què, per a cadascuna d’elles, podran presentar-se les sol.licituds  
- L’import màxim dels crèdits assignats  
- Quan a la finalització d’un període o fase, s’hagin concedit les subvencions i no 

s’hagi esgotat l’import màxim a atorgar, es podran traslladar les quanties no 
aplicades a les posteriors resolucions que recaiguin 

 
3. Sol.licituds, lloc i termini de presentació.  
 
Les sol.licituds dels interessats, en model normalitzat, acompanyaran els documents i 
informació determinats a la convocatòria, llevat que els documents exigits ja fossin en 
poder de l’Ajuntament.  
 
Presentada la sol.licitud, s’estableix un termini d’esmena o millora de deu dies, 
conforme al previst a l’article 71 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, indicant que si 
ho fes, se’l considerarà per desistit de la seva sol.licitud prèvia resolució que haurà de 
ser dictada en els termes previstos a l’article 42 de la mateixa llei.  
 
4. Reformulació de la  sol.licitud. 
 
Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats a desenvolupar pel 
sol.licitant i l’import de la subvenció de la  proposta de resolució provisional  sigui 
inferior al que figura a la sol.licitud presentada , es podrà instar al beneficiari, la 
reformulació de la seva sol.licitud per ajustar els compromisos i condicions a la 
subvenció atorgable.  
 
5. Documents que han d’acompanyar a la sol.licitud.  
 
Els documents que hauran d’acompanyar a la sol·licitud seran els que es determinin 
amb caràcter específic a la convocatòria i per a cada tipus d’actuació.  
 
No obstant, es consideren documents generals a acompanyar a la sol.licitud els 
següents :  
 

- La pròpia sol.licitud, en el model normalitzat que es facilitarà. 
- Document que acrediti la representativitat de qui signa i de qui presenta la 

sol.licitud. 
- Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la 

condició de beneficiari. 
- Document que acrediti la titularitat de l’immoble, acta d’acord de la comunitat  o 

dret d’arrendament o d’usdefruit; i en aquests dos últims casos, conformitat de 
la propietat. 

- Dades de l’empresa que realitzarà les obres.  
- Fotografia de l’entorn de l’edifici que mostri l’estat de la vorera ( facilitat per 

l’Ajuntament ).  
- Plànol de situació de l’edifici ( facilitat per l’Ajuntament ). 
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Article 11. Instrucció del procediment de concessió.  
 
La instrucció del procediment de concessió de la subvenció correspon a l’àrea 
d’Urbanisme, que realitzarà d’oficis quantes actuacions estimi necessàries per a la 
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de 
formular-se la proposta de resolució, que haurà de ser conformada per la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Serveis.  
 
Entre els actes d’instrucció dels serveis tècnics, constarà expressament el pressupost 
d’execució de les obres que aportin els possibles beneficiaris, recollit de l’empresa que 
realitzi les obres.  
 
Aquest pressupost i les dades obrants als serveis tècnics municipals servirà de base 
per al càlcul econòmic de la subvenció.  
 
Article 12. Resolució del procediment de concessió.  
 
La proposta de la Regidoria serà elevada a la Junta de Govern Local en un termini de 
quinze dies des de la data d’elevació de la proposta de resolució elaborada pels 
serveis tècnics municipals, per al seu atorgament, desestimació o, en el seu cas, la no 
concessió per desestiment, renúncia o impossibilitat material sobrevinguda.  
 
La resolució de la concessió, a més de contenir els sol.licitants a qui es concedeix la 
subvenció o la desestimació expressa de la  sol.licitud, podrà incloure una relació 
ordenada de totes les sol.licituds que, complint amb les condicions administratives i 
tècniques exigides per a complir amb la condició de beneficiari, no hagin estat 
estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit establert per a la 
convocatòria.  
 
Un cop dictat l’acte de concessió o denegació, es procedirà a la seva notificació als 
sol.licitants. Les resolucions posaran fi a la via administrativa i contra aquestes els 
interessats podran exercir les accions que procedeixin davant l’òrgan concedent o 
davant la jurisdicció competent.  
 
Article 13. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions.  
 
Seran obligacions específiques les següents :  
 

a) Encarregar l’activitat objecte de subvenció a una empresa constructora o 
treballador autònom del sector de la construcció.  

b) Comunicar l’inici de l’activitat objecte de la subvenció als serveis tècnics 
municipals.  

c) Complir les directrius respecte els criteris tècnics.  
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CAPÍTOL IV 
Justificació de les subvencions 
 
Article 14. Justificació de les subvencions.  
 
Un cop realitzades les obres, el beneficiari s’obliga a comunicar-ho a l’Ajuntament 
mitjançant l’aportació de la documentació següent :  
 

- Reportatge fotogràfic de l’actuació. 
 
Els serveis tècnics municipals procediran a informar sobre l’execució de les obres, la 
seva adequació a les normes i al càlcul corresponent del material subvencionat per a 
l’execució de l’activitat objecte de la subvenció.  
 
Realitzada la comprovació citada a l’apartat anterior, els serveis tècnics municipals 
emetran el corresponent certificat que acrediti aquesta circumstància. L’esmentat 
certificat podrà ser únic per a cada beneficiari o conjunt, individualitzant les dades de 
cadascun dels beneficiaris.  
 
La certificació emesa serà tramesa a la Junta de Govern Local per a la presa de 
coneixement de la justificació de la subvenció; i al servei de Contractació amb l’objecte 
de procedir a justificar al corresponent expedient que s’hagi tramitat com a contracte 
de subministraments per a l’adquisició de panot destinat la Campanya de millora i 
acabament de voreres.  
 
 
CAPÍTOL V 
Règim jurídic relatiu al reintegrament, infraccions i sancions en matèria de 
subvencions 
 
Article 15. Règim jurídic relatiu al reintegrament, infraccions i sancions en 
matèria de subvencions 
 
Aquesta Ordenança es regirà en matèria de reintegrament per l’establert als articles 36 
a 43 de la Llei general de subvencions i els seus correlatius del Reglament ( articles 91 
a 101 ). 
 
En quant a les infraccions i sancions s’estarà al disposat als articles 56 a 69 de la 
mateixa Llei i 102 del seu Reglament.  
 
Disposició final 
 
La present ordenança reguladora de les subvencions per al foment de la  construcció 
reposició de voreres que concedeix l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages entrarà en 
vigor quan s’hagi publicat enterament el seu text i hagin transcorregut 30 dies hàbils, a 
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tenor del preceptuat a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local en concordança amb l’article 65.2 de la mateixa Llei.  
 


