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Ordenança fiscal número 1
Reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa al
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
març, estableix en els seus articles 15 al 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada estableix la
taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text refós.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada per aquesta
EMD 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. 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 ho estaran els expedients de devolució d'ingressos
indeguts, i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència local i a
la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic, que estiguin gravats
per una altra taxa o pels que aquesta EMD exigeixi un preu públic.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 33 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
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
De conformitat amb allò que preveu l'article 18 en relació a l'article 8 de la Llei 8/1989 de 13 d'abril, de
taxes i preus públics, gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents
circumstàncies:
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1. Haver estat declarats pobres per precepte legal.
2. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte,
precisament, en el procediment judicial en què hagin estat declarats pobres.
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 la tarifa que conté l'article
següent.
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 pres.
Article 7è. Tarifa
Grup 1 - Concessions de plaques i altres distintius

euros

1.1. Censos de vehicles
1.1.1. Per Placa d'entrada i sortida de vehicles
1.1.2. Concessió numeració de carrer

11,85
4,65

1.2. Escut EMD Valldoreix
1.2.1. Utilització escut EMD

22,50

Grup 2 - Certificacions

Euros

2.1. Censos de població d'habitants
2.1.1. Documents sobre dades del padró vigent
2.2. Cadastre
2.2.1. Informació sol·licitada per instància sobre dades del cadastre
per cada finca
2.3. Altres certificats
2.3.1. Dades referides a l'exercici corrent
2.3.2. Dades referides a exercicis anteriors

Gratuït
6,70
3,15
6,60

Grup 3 - Informes (exclosos els de tipus urbanístic)
3.1. Cadastrals
3.1.1. Informes cadastrals sense localització de finca
3.1.2. Informes cadastrals amb localització de finca

26,95
32,60

3.2. Tributàries
3.2.1 Avançaments de liquidació per escrit

19,00

3.3. D'activitats i altres de tipus tècnic (classificades o no)

37,95

Grup 4 - Altres documents
4.1. Validació de poders

10,70
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4.2. Compulses de documents
4.2.1. De documents d'interès municipal: per incorporar a un expedient de
tramitació municipal.
- si aporta la fotocòpia del document
- sense fotocòpia
4.2.2. De documents d'interès d'altres administracions:
- Per full
- A partir del segon full, per cada full

gratuït
0,40/full
2,15
0,40

Grup 5 - Llicencies i autoritzacions (que no consten en altres ordenances fiscals)
5.1. Per l'exercici d'activitats no subjectes a la Taxa Llicència d'Obertura d'Establiments.
5.1.1. Llicència per instal·lació de dipòsit de gas
5.1.2. Llicència per autorització d'aparcaments privats:
Aparcaments privats en edificis, per plaça
Aparcaments privats a l'aire lliure
Taxa mínima aparcament
Altres
5.2. Per altres llicències o autoritzacions no contemplats específicament en aquesta o
altre Ordenança Fiscal
5.3. Per activitats ambulants:
 per dia
 per setmana
 per mes
 per trimestre

216,10
59,65
47,65
529,10
219,30
82,00
7,85
33,90
107,95
275,85

5.4. Per venda de productes pirotècnics o altres qualificats de perillosos o insalubres
amb caràcter temporal
5.5. Llicència de col·locació cartells publicitaris a les façanes dels edificis tant en via
pública com en terrenys privats. (excepte els d'anuncis del local de l'activitat que
paga per un altre apartat)
5.6. Concessió de targetes per a carrabines i pistoles (accionades per aire o altre gas
comprimit)
Grup 6 - D'altres serveis d’aquesta EMD
6.1. Informes d'accident a instància de part expedit per l'àrea de Seguretat
Ciutadana:
- per informe
- per cada fotografia
- Altres Informes
- Compulsa d’interès per altres Administracions:
per full
a partir del 2n full, per cada full
- Autorització per col·locació o enganxada de cartells i adhesius a llocs
expressament autoritzats , per unitat
- Autorització per distribuir publicitat a la via pública
fins a 1000 fulls /dia
més de 1000 fulls/dia
6.2. Per consultes i presa de dades registre propietat
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723,40

45,15/m2
22,80

27,90
2,95
18,60
2,35
0,40
1,70
125,30
210,90
10,70

Grup 7 - Concursos i oposicions
7.1. Del personal: per cada proposició per prendre part en concursos oposicions per
places de plantilla:
- Nivell A1
- Nivell A2
- Nivell C1
- Nivell C2
- Agrupacions professionals

22,55
18,75
14,95
7,55
4,85

Grup 8 - Expedició de documents i tramitació d'expedients urbanístics
8.1. D'actuació urbanística en general
8.1.1. Certificacions d'aprofitaments urbanístics
8.1.2. Certificats d'innecessarietat de parcel·lació:
1. En sòl urbà consolidat:
- Parcel·la fins a 2000 m2.,de superfície de la finca original
- Parcel·la de més de 2000 m2., per m2 de superfície de la finca
original
2. En sòl urbà no consolidat:
- Fins a 2000 m2 de superfície de la finca original
- De més de 2000 m2
3. En sòl urbanitzable i no urbanitzable
- Fins a 2000 m2 de superfície de la finca original
- De més de 2000 m2 fins a 1 Ha
- De més d'1 Ha. fins a 5 Ha
- De més de 5 Ha
4. En cas que la certificació fixés una cessió superior al 12% de la
superfície de la finca original, la quota tributària serà la establerta amb
caràcter general com a mínima de
8.1.3. Senyalització de rasants i alineacions:
3’81 euros/m2 amb un mínim de
3’81 euros/m2 amb un màxim de
8.1.4. Tramitació expedients de ruïna: per m2
8.1.5. Informe contractació d’aigua
8.1.6. Informes tècnics
Finca
Sector o polígon

101,20
0,75
0,55
226,10
496,80
226,10
496,80
1.130,20
2.259,85
81,00
75,45
198,90
2,75
86,05
101,20
212,40

Grup 9 - Productes de cartografia amb suport informàtic i altres serveis.
Cartografia de base en format digital. E 1:500 i 1:1000
Descripció
Format
1:500 (2D)
DGN, DWG
1:500 (3D)
DGN, DWG
1.1000 (2D)
DGN, DWG
1:1000 (3D)
DGN, DWG
Generació disquet

Elements Cartogràfics
Tots els nivells informació
Tots els nivells informació
Tots els nivells informació
Tots els nivells informació
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Unitat distribució
hectàrees
hectàrees
hectàrees
hectàrees

Preu P
42,15
50,60
20,20
25,35
1,25

Cartografia en format paper
Cartografia obtinguda per plotter, en qualsevol escala, de la informació cartogràfica
digitalitzada:
DIN A0
DIN A1
DIN A2
DIN A3
DIN A4
Plànol Guia Ciutat escala 1: 10000
Imatges i fotografies en suport digital:
Generació CD
Imatge/unitat

46,10
22,05
12,55
8,60
1,20
45,05
3,25
0,60

Grup 10 – Fotocòpies
DIN A3
DIN A4

0,30
0,10

Article 8. Acreditament
a. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que inicia la tramitació
dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
b. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., 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 perquè redundi en benefici seu.
c. En qualsevol cas el resultat negatiu de la gestió o recerca d'antecedents no modifica l'obligació de
contribuir.
Article 9. Declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment de segell municipal adherit a
l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en aquest darrer quan aquell
escrit no existís o la sol·licitud no fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, 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, la qual cosa es requerirà a 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 10. Normes de gestió
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà, en tot allò no
previst en aquesta ordenança, al que disposa l'Ordenança Fiscal General, la legislació en matèria de
règim local i la legislació general tributària.
Disposició addicional
L'Ordenança Fiscal de Taxa per expedició de documents administratius, vigent de cada exercici de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà d'aplicació supletòria al disposat en la present.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 6 de novembre de 2013.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 2
Reguladora de la taxa per llicències i serveis urbanístics

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa al
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
març, estableix en els seus articles 15 al 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada estableix
la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text refós.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a
verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 242 de la Llei sobre Règim del
Sòl i Ordenació Urbana, Text Refós aprovat per Reial Decret 1/92, de 26 de juny, i que s'hagin de
realitzar en l’àmbit territorial de l’EMD, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia
previstes en l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla General d'Ordenació Urbana del municipi.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin la llicència urbanística. Els propietaris dels
immobles, als quals afecti la llicència, tindran, si s'escau, la consideració de substituts.
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les
obres.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Base imposable
1. La base imposable és la que resulta de la tarifa que correspongui, d'acord amb l'article següent

Article 6è. Quota Tributària
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1. Els drets a satisfer per la concessió de les llicències a què fa referència l'article 2n. d'aquesta
Ordenança, seran els següents:
1. Llicències d'obres majors
1.1. De nova construcció:
La quota s'obté de multiplicar els m² d'obra per 6,15 €/m2
Quota mínima

551,95

(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa precedent no arribi a aquesta quantitat.)
1.2. Reformes i ampliacions.
(Tarifa a aplicar per cada habitatge o local):
- Fins 50 m² de superfície d'ampliació o reforma

331,95

- Per cada m² de més de superfície ampliada o reformada (€/m²)
4,35
Quota mínima
457,75
(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa aplicable a la superfície de més de 50 m², no arribi
a la aquesta quantitat.)
2. Llicències d'obres menors:
2.1. Llicències sense documentació tècnica

99,00

2.2. Llicències amb documentació tècnica

269,60

3. Altres
3.1 Tanques de protecció d'obres,
per cada ml o fracció

4,50

3.2. Col·locació de rètols i cartells,
per cada m² o fracció

17,55

3.3 Construcció d'un gual a la vorera,
per ml o fracció

27,20

3.4 Llicència per reserva d'aparcament,
per ml o fracció

12,90

3.5 Construcció de quioscos i barraques
Per una sola vegada i m²., amb un mínim de 10 m²

27,20

3.6 Moviment de terres con a conseqüència del buidat o anivellament de solars:
(variació de cota natural del terreny):
- Fins a 500m³
- per cada 100 m³ o fracció de més

199,90
68,05

3.7 Obres de demolició i enderroc d'edificis
- En edificis o construccions menors de 40 m²

329,00
164,45

3.8 Per piscina
- En habitatge unifamiliar

269,60
12

- En habitatge plurifamiliar
404,40
- Inspecció: s’aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d’obres en la data de la sol·licitud de la
1a. ocupació que correspongui a l’obra realitzada
3.9 Per llicència de parcel·lació:
1. En sòl urbà
- els primers 2000 m², per m² de superfície de la finca original
- per cada m2 de més de 2000 m², per m² de superfície de la finca original
- Quota mínima
2. En sòl urbanitzable i/o no urbanitzable:
- Fins a 2000 m² de superfície de la finca original
- De més de 2000 m² fins a 1 Ha
- De més d'1 Ha. fins a 5 Ha.
- De més de 5 Ha.

0,75€/m2
0,50€/m2
675
226,15
519,30
1130,25
2259,85

3. En cas que la certificació fixés una cessió superior al 12% de la superfície de la finca
original, la quota tributària serà la establerta amb caràcter general com a mínima de

75,45

3.10 Tala d'arbres:
Pel primer arbre
Pels següents arbres, per cadascú

9,50
4,85

En aquest apartat no s'aplicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la present
Ordenança.
3.11 Règim de comunicació prèvia de la primera ocupació dels edificis i construccions:
S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d'obres en la data d’entrada de presentació de la
comunicació prèvia.
3.12 Legalització:
1r. Els drets corresponents a aquelles obres que s'iniciïn sense llicència municipal que les empari,
s'incrementaran, als efectes de la seva legalització, amb els recàrrecs següents:
- Recàrrec del 100% quan no s'hagi sol·licitat la llicència d'obres o quan aquestes s'hagin iniciat sense
la mateixa. En el cas d’edificacions o locals comercials s’aplicarà una quantitat mínima de 1.406,85€
- Recàrrec del 50% quan les obres realitzades excedeixin de les emparades per la llicència d'obra,
calculat sobre la part excedida.
2n. Per la legalització de la tala d’arbres es valorarà cada arbre talat sense llicència segons el mètode
de la Norma Granada.
3.13 Canvi de titularitat d'expedient:
- En habitatges unifamiliars
- En habitatges plurifamiliars
- En altres tipus d'edificis

47,00
281,90
360,60

3.14 Assabentat d’obres exemptes de permís municipal

54,30

En aquest cas no s’implicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la present Ordenança
fiscal.
3.15. Per divisió horitzontal
- per cada nova unitat creada

257,75

3.16. Inspecció per obres amb expedient de disciplina sense necessitat de llicència
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- per aquelles obres amb expedient de disciplina i que s’ha de comprovar l’obra realitzada però que no
és necessària l’obtenció de la llicència de 1a ocupació s’aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència
d’obres en la data de la sol·licitud de la 1a. ocupació que correspongui a l’obra realitzada (sense tenir
en compte el recàrrec) amb una quota mínima de 154,65 €
3.17 Per les instal·lacions i activitats temporals per cada dos mesos de funcionament
S’aplicarà la quota fixa de 175,30.-euros (per exemple: instal·lació de grues-torres).
3.18. Certificat de compatibilitat del projecte de l’activitat amb el planejament
urbanístic.
146,15
4. Tarifa mínima
En tot cas i sempre que els drets fixats en les precedents tarifes no arribin a la quantitat de 71,75
euros, es percebrà aquesta darrera amb caràcter de mínima, sempre que la tarifa s'estableixi en forma
de quota variable.
Article 7. Pròrrogues
Totes les llicències urbanístiques senyalaran un termini per acabar obres, instal·lacions o similar, que
serà de 24 mesos llevat dels enderrocs i les obres menors que s’hauran d’executar dins el termini que
fixi la llicència. Aquest termini podrà ser objecte de modificació en els supòsits que per l’EMD s’estimés
el termini proposat pel promotor, el qual haurà de sol·licitar-ho en forma suficientment motivada i
justificada.
Les obres, instal·lacions o similars, hauran d'iniciar-se dins el termini d'1 any, d'acord amb les
ordenances urbanístiques, a comptar des de la data de notificació de l'acord de la llicència urbanística.
Transcorregut aquest termini sense haver-se'n iniciat cap, caducarà automàticament la llicència sense
necessitat expressa de formulació fins a l'aprovació de la nova llicència.
Els promotors podran sol·licitar pròrrogues del termini per iniciar o finalitzar les obres, amb anterioritat a
la finalització del termini respectiu, procedint sol·licitar i aprovar pròrroga de la llicència urbanística per
finalitzar, en el supòsit que s'hagi efectuat la cobertura d'aigües de l'edifici. Les pròrrogues aprovades
s'entén que són concedides per la meitat del temps de què es tracti, transcorregut el qual si no s'han
iniciat o finalitzat les obres o les instal·lacions, la llicència caducarà sense necessitat d'advertència
prèvia.
7.1. Pròrroga d'inici o termini (quan aquesta pròrroga modifiqui el termini d'execució autoritzat
inicialment).
7.1.1. 1ª pròrroga 25% de la taxa de llicència d'obres vigent en la data de sol·licitud de la
pròrroga i que correspongui a l'obra.
7.1.2. 2ª pròrroga 50% de la taxa de llicència d'obres vigent en la data de sol·licitud de la
pròrroga i que correspongui a l'obra..
7.2. Declaració complementària: per a la tramitació de la sol·licitud de pròrroga d'inici o renovació
de la llicència, serà condició necessària el presentar un pressupost actualitzat de l'obra, als efectes de
l'Impost d'obres.
7.3. Tarifa mínima. La quota mínima de la taxa per renovacions o pròrrogues d’obres menors és
121,30euros.
Article 8. Exempcions i bonificacions
Estan exempts de la taxa, tot i que hauran de proveir-se de l'oportuna llicència, els subjectes que es
trobin en alguna de les següents supòsits:
1. La tala d’arbres perillosos sempre que es reposi el mateix nombre d’exemplars talats, amb
independència de l’espècie.
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2. La instal·lació de sistemes d’energia solar, de sistemes per l’estalvi d’aigua i la instal·lació de
dipòsits per la recollida d’aigües pluvials en habitatges existents quan la sol·licitud sigui únicament
per aquest concepte.
3. La rehabilitació de les cases catalogades i qualsevol actuació a les tanques catalogades. Les
ampliacions estaran subjectes al pagament de la taxa.
4. Les obres d’adequació per a minusvàlids d’acord amb el Decret 135/1995 de 24 de març de
desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre i el CTE-DB-SUA seguretat d’utilització i
accessibilitat.
5. Les obres que sol·licitin les organitzacions sense afany de lucre amb finalitats d’interès social que
tinguin especial rellevància per a Valldoreix reconeguda per l’Estat o la Generalitat de Catalunya.
Article 9. 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, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació
de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la formulava
expressament.
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa
s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en
qüestió és autoritzable o no, independentment de l’iniciï 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.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la
llicència sol·licitada, ni 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.
Article 10. Desistiment
En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes
que s'hauran de liquidar seran el 80% de les fixades a l'article 6è., sempre que s'hagi iniciat
efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi
rebut qualsevol notificació al respecte.
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l'inici de tramitació efectiva. Un cop
concedida la llicència la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan l'interessat desisteixi de la
mateixa.
Article 11. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran la documentació que específicament
es determini en cada cas.
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en que no s'exigeixi la formulació d'un
projecte subscrit per un 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 que permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava 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.
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Article 12. Liquidació i ingrés
1. S'estableix el règim d’autoliquidació de la taxa.
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-liquidació, segons el
model
establert per l'EMD, que contingui els elements tributaris imprescindibles per a liquidar la taxa,
així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o de l'immoble on es realitza o s'hagi
d'efectuar l'obra, construcció o instal·lació.
3. El subjecte passiu ha d'ingressar a la Tresoreria de l’EMD la quota que resulti de l'aplicació de
les tarifes de la present Ordenança. Una vegada comprovada l'autoliquidació per l'Administració,
aquesta reclamarà o tornarà la diferència que en resulti.
Article 13. Normes de gestió
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà, en tot allò no
previst en aquesta ordenança, al que disposa l'Ordenança Fiscal General, la legislació en matèria de
règim local i la legislació general tributària.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014.
Valldoreix, 17 de novembre de 2014.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 3
Reguladora de la taxa per la tramitació d’Activitats

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa al
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
març, estableix en els seus articles 15 al 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada estableix
la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text refós.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a
verificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de tranquil·litat,
sanitat i salubritat i qualsevol d'altres exigides per les corresponents Ordenances i Reglaments
municipals o generals pel seu normal funcionament, com pressupost necessari i previ per a
l'atorgament per aquesta EMD de la llicència d'obertura a que es refereix l'article 22 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i concordant del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
2. A tal efecte, tindrà la consideració d'obertura:
a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment per a començar les seves activitats.
b) La variació o ampliació de l'activitat desenvolupada en l'establiment, malgrat continuï el mateix
titular.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi porti a terme i que afecti a les condicions
assenyalades en el número 1 d'aquest article, exigint nova verificació de les mateixes.
d) Canvi de titular, amb traspàs o sense, de l'establiment on es realitzi una activitat mercantil,
industrial o comercial.
e) La instal·lació de quioscos, circs, teatres i espectacles ambulants situats en terrenys particulars o
municipals, sense perjudici dels preus públics que hagin de satisfer per l'ocupació de la via
pública.
f) La primera instal·lació de serveis d'aparcament en edificis.
g) El canvi de local de l'activitat, llevat que es tracti d'un trasllat forçós imposat per l'autoritat
competent.
3. S'entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estigui o no oberta al
públic, que no es destini exclusivament a habitatge i que:
a) Es destini a l'exercici d'alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i
de serveis que estigui subjecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques o, d'acord amb la
normativa d'aquest tribut, tingui la consideració de local afectat indirectament.
b) Encara que no es desenvolupin aquestes activitats i serveixin d'auxili o complement, o tinguin
relació amb elles de forma que els hi proporcionin beneficis o aprofitament, com, per exemple,
seus socials, agències, delegacions o sucursals d'entitats jurídiques, escriptoris, oficines,
despatxos, estudis o similars.
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Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix
l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat que hom pretén exercir o, en el seu cas,
s'exerceixi en qualsevol establiment especificat a l'article anterior.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Base imposable
La base imposable és la que en resulta de la tarifa corresponent.
Article 6. Quota tributària
1.- Primera instal·lació. Les tarifes de la taxa s’estructuren d’acord amb la proposta tècnica
continguda en la Instrucció d’Activitats Llei 20/2010 i la llei 11/2009, que són les que resulten dels
apartats següents:

1. Activitats subjectes a la Llei 20/2010, Llei 11/2009 i Ordenança d’activitats
1. Activitats que s’inclouen en l’annex III de les instruccions subjecte al règim de
comunicació prèvia que s’annexa a la present Ordenança, i al Decret 112/2010:
a) Activitats incloses en l’annex III.a i III.b subjectes a llicència municipal

1357,55

Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o coberta.
b) Establiments compresos en l’annex IIIc subjectes al règim de comunicació
prèvia, incloses les activitats sense incidències ambientals, incendis, seguretat o
molèsties i apartaments turístics per unitat

1,05
548,95

Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o
0,95
coberta.
2. Per revisions o controls, periòdics o anticipats a que s’han de sotmetre les activitats i instal·lacions
d’acord amb l’establert a la Llei 20/2010, Llei 11/2009 i Ordenança d’activitats, les quotes fixes que
s’aplicaran seran les següents:
a) Per les revisions de les activitats sotmeses al permís municipal (annex 3)
S'aplicarà el 75% de la tarifa vigent de la llicència d’activitats en la data de sol·licitud de la inspecció
b) Per als controls de les activitats sotmeses al permís municipal (annex 3)
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S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d’activitats en la data de sol·licitud de la inspecció.
Els espais que no estiguin coberts ni construïts dins el recinte de l’establiment o aquells que estant fora
siguin normativament necessaris per l’accés a l’establiment, s’aplicarà el 50% de la tarifa dels apartats
anteriors.
3. Ampliacions d’activitats: en el supòsit d’ampliació d’activitat, es tributarà per 50% de la tarifa de la
primera instal·lació.
4. Canvis de titular, cessió o traspàs del negoci en els termes que s’estableix l’article 2n. d’aquesta
ordenança tributaran el 25% de la taxa corresponent a l’activitat.
5. En cas d’obertura de locals comercials o industrials per temporada de menys de 6 mesos de durada, es
tributarà pel 75% de la tarifa aplicable.
6. Per cada visita d’inspecció derivada de l’obertura de les activitats de l’annex III, meritaran una taxa del
15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat
7. En els casos que hi hagi una variació de l’activitat en el local de la primera instal·lació es tributarà per
un 80% de la taxa de l’activitat que els correspongui segons les tarifes de l’apartat 1r. d’aquest article.
8. Per variació de la llicència per a la instal·lació de terrasses de bar en espais oberts de titularitat
privada no legalitzades a la llicència d’obertura: 25 % de la taxa de llicència d’obertura
9. Recàrrec per cada tràmit d’informe a la Generalitat 425,30 €
2.- Desistiment. En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran del 80% de les fixades a l'article 6è., sempre que
s'hagi iniciat efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el
sol·licitant hagi rebut qualsevol notificació al respecte.
3.- Legalitzacions.
- Legalització instal·lacions: S'aplicarà un suplement del 20% sobre la quota que correspongui.
- Legalització de l'exercici de l'activitat: S'aplicarà un suplement del 30% sobre la quota que
correspongui.
Article 7. Exempcions i Bonificacions
1.1 - Estaran exempts del pagament del tribut, però no de l’obligació de proveir-se de llicència o de la
comunicació prèvia:
a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als locals, sempre
que aquests es trobin proveïts de la llicència corresponent.
b) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, inundacions i els que es
verifiquin en compliments d’ordres i disposicions oficials.
c) Els canvis de titular per successió mortis causa entre cònjuges o parelles amb vinculació efectiva i
estable acreditada o entre pares i fills per jubilació o causa de mort sempre que des de la data
d’atorgament de la llicència del causant no hagin passat cinc anys.
d) La variació de la raó social de les societats que no limitin la responsabilitat per defunció d’alguns
dels socis.
e) Els aturats (hauran d’acreditar la condició d’aturat)
1.2.-L’exempció establerta en l’apartat a) afectarà a la reobertura del local primitiu un cop reparat o
reconstruït.
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Pel que fa a la de l’apartat b) l’exempció afectarà al local primitiu un cop reparat o reconstruït, o bé a
un nou local que substitueixi aquell quan el titular no hagi rebut cap indemnització per
l’abandonament del local primitiu.
Seran condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de reobertura tingui la mateixa
superfície que el primitiu o que no excedeixi del 10 % i que s’hi exerceixi la mateixa activitat.
2.- Gaudiran d’una bonificació del 50 % de les quotes els trasllat d’establiments o locals des de zones
que no correspon la seva instal·lació, encara que estigui permesa, a aquelles altres zones
considerades adequades per l’Administració municipal, quan al nou local es faci la mateixa activitat.
3.- Estaran exempts del pagament d’una nova taxa quan la llicència o autorització la sol·liciti una
persona física que estigui en tràmit de constitució d’una persona jurídica de la qual hi formi part i
sempre que aquesta estigui constituïda formalment dins el termini d’un any des de la concessió de la
llicència o acceptació de la comunicació prèvia.
Article 8. Taxa per canvi de titular
Cas que el titular sigui una persona física i passi a formar part d'una persona jurídica, sense que hi
hagi variació de l'epígraf fiscal i l’antiguitat de la llicència no sigui superior a 1 any, es meritarà una
taxa del 20% de la quota tributària, en concepte d'inspecció.
Quan el canvi de titular no comporti variació de l'epígraf i la llicència no tingui més de dos anys
d’antiguitat, s'aplicarà una reducció del 50% en l'import de la taxa.
Quan el canvi de nom es produeixi per herència en 1r. grau o traspàs als descendents en primer grau
per causa de jubilació, s'aplicaran a la tarifa que correspongui a l'activitat i sempre que no hi hagi
variació de l'epígraf, es meritarà una taxa del 25% de la quota tributària.
Article 9. Acreditació
1. S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el
seu fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada l'esmentada activitat en la data de
presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència urbanística, si el subjecte passiu la formulés
expressament.
2. Quan l'obertura s'hagi efectuat sense haver-se obtingut l'oportuna llicència, la taxa s'acreditarà
quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que determinarà si l'establiment reuneix o no les
condicions exigibles, amb independència de l'inici de l'expedient administratiu que pugui
instituir-se per a l'autorització de l'obertura de l'establiment o decretar el seu tancament, si no fos
autoritzable l'esmentada obertura.
3. L'obligació de contribuir, no es veurà afectada de cap manera per la denegació de la llicència
sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació del projecte presentat, ni
per la renúncia del sol·licitant una vegada concedida la llicència.
En els casos de denegació de la llicència, la tarifa quedarà reduïda a un 20% de la taxa que hagués
correspost per l'activitat a desenvolupar, si la llicència no s'ajusta a les normes urbanístiques vigents, i
a un 50% si el projecte no és conforme.
Les instal·lacions s'hauran d'anunciar dins el termini de sis mesos i finalitzar en els dies vint-i-quatre,
comptats tots dos des de l'endemà de la notificació de la concessió de la llicència, llevat instal·lacions
de caràcter singular, sempre que l'interessat ho sol·liciti de forma motivada i ho acordi l'EMD.
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Article 10. Declaració i liquidació
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obertura d'establiment presentaran,
prèviament, en el registre general l'oportuna sol·licitud, amb especificació de l'activitat o activitats
a exercir en el local, acompanyada del contracte de lloguer o títol d'adquisició del local, indicant
en aquest darrer cas si el local no tingués assignat valor cadastral, el preu d'adquisició o el seu
cost de construcció, si és el cas, així com la còpia de l'alta de construcció, si és el cas, així com la
còpia de l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
2. Si després de formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés l'activitat a desenvolupar
en l'establiment, o s’alteressin les condicions projectades per tal establiment, o bé s'ampliés el
local inicialment previst, aquestes modificacions hauran de posar-se en coneixement de
l'Administració municipal amb el mateix detall i abast que s'exigeix en la declaració prevista en el
número anterior.
Els subjectes passius hauran de practicar l'autoliquidació de la quota, en el termini i forma prevista a
l'Ordenança Fiscal General. El seu pagament no prejutja, en cap cas, la concessió de les llicències.
L'autoliquidació i l'ingrés de la taxa s'efectuarà sense perjudici de l'abonament de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres que correspongui en cada cas.
Article 11. Normes de gestió
Quan a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà al que disposa
l'Ordenança Fiscal General, la legislació en matèria de règim local i la legislació general tributària.
Disposició addicional
L’Ordenança Fiscal número 13, de Taxa per llicència d’obertura d’establiments vigent de cada exercici de
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà d'aplicació supletòria al disposat en la present.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 30 de gener de 2014.
Valldoreix, 17 de novembre de 2014.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 4
Reguladora de la taxa pel servei de connexió de clavegueram a la xarxa general

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa al
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
març, estableix en els seus articles 15 al 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada estableix
la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text refós.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a
verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa general de
clavegueres d’aquesta EMD de Valldoreix.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o de terreny.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, el propietari, l'usufructuari o el titular del domini
útil de la finca.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges
o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han
satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres s’exigirà per una sola i consistirà en la quantitat fixa de 243.08€.

Article 6. Exempcions i bonificacions
Tindran una bonificació del 50% quan les obres suposin la supressió d’un pou mort.
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Article 7. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el
seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:a) En la data de presentació de la
corresponent sol·licitud de
la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulava
expressament.b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal.
L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi
obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es
pugui instruir per a la seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de
caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies
públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels
cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa es
produeix el dia primer de cada any.
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés. El contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una
vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest EMD practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual
es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de
Recaptació.
Article 9. Desistiment
En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, les
quotes que s'hauran de liquidar seran el 80% de les fixades a l'article 5è., sempre que s'hagi iniciat
efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi
rebut qualsevol notificació o comunicat al respecte, per qualsevol via.
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l'inici de tramitació efectiva. Un cop
concedida la llicència la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan l'interessat desisteixi de la
mateixa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014.
Valldoreix, 17 de novembre de 2014

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 5
Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública
terrenys d’ús públic

Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 al 19 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, aquesta EMD de Valldoreix estableix la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial de la via pública, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 20 de l’esmentada Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública, quan
l’esmentat aprofitament produeixi restriccions a l’ús públic o quan d’altres terrenys municipals d’ús
públic tinguin per finalitat un benefici particular encara que no hi concorri aquella circumstància.
Als efectes d’aquesta Ordenança, els usos i aprofitaments de la via pública i altres terrenys d’ús públic
es classificaran en els següents grups:
GRUP I. Per la remoció de la calçada i vorera de la via pública.
GRUP II. Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb parades, quioscos, taules de cafè i
altres.
GRUP III. Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb mercaderies, tanques, bastides i
altres similars.
GRUP IV. Per entrada de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant gual.
Article 3. Obligació de contribuir
1. Aquesta taxa es meritarà, llevat els casos que expressament s’exigeixin en règim
d’autoliquidació, quan, un cop sol·licitada la llicència preceptiva, l’aprofitament especial o l’ús
privatiu sigui autoritzat.
2. Igualment, es meritarà la corresponent taxa quan es produeixi l’efectiu aprofitament especial
o ús privatiu sense la prèvia i preceptiva autorització municipal i sempre que l’ocupació i/o
aprofitament sigui legalitzable, en els supòsits recollits en el Grup II , III i IV de l’ordenança.
En aquests casos s’exigirà l’ingrés de l’import de la taxa que correspongui pel temps i espai de
la utilització amb un recàrrec del 20 per 100. Tot això sens perjudici de l’exigència de
previsibles responsabilitats en l’àmbit sancionador derivades de la infracció per la comissió
omissiva, i de la preceptiva sol·licitud d’autorització per si és del seu interès continuar en
l’utilització o aprofitament del domini públic.
3. S’estableix la meritació periòdica de les taxes dels aprofitaments especials o ús privatiu del
domini públic, quan el període mínim d’ocupació o l’ús d’aquest fos d’un any i hagués estat
concedida la preceptiva autorització. Aquest tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període
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impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa, l’aprofitament especial o l’ús del servei o activitat, en aquests casos el període
impositiu s’ajustarà a aquestes circumstàncies, calculant-lo des del 1r. dia del trimestre que es
produeixi l’alta o cessament de l’ocupació.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret d’utilització o aprofitament del
domini públic no es realitzi, serà en tots els casos procedent la devolució de l’import
corresponent.
Article 4. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les taxes com a contribuents, les persones físiques o jurídiques
següents:
b) Els titulars de llicències o autoritzacions per ocupar la via pública o terrenys d’ús públic municipal.
c) Les empreses explotadores o prestadores de serveis de proveïment d’aigua, de subministrament
de gas, electricitat, de telecomunicacions i altres d’anàlogues que disposin o utilitzin xarxes o
instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o que n’estiguin instal·lades, amb
independència de la titularitat de les xarxes o instal·lacions. També quedaran obligades al
pagament les empreses, entitats o administracions que prestin serveis o explotin una xarxa de
comunicació en el mercat d’acord amb el que preveu el paràgraf 2n. de l’apartat 3 de l’article 7 de
la Llei 11/1998, de 24 d’abril General de Telecomunicacions.
d) Els propietaris o usufructuaris dels edificis o terrenys que utilitzin la vorera per entrar-hi els
vehicles mitjançant gual, per reserva d’aparcament per càrrega o descàrrega.
e) Els titulars de les llicències d’obres que necessitin gual reserva i qualsevol altres tipus d’ocupació
de vorera, calçada o terreny d’ús públic.
f) Els que en general gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici
particular, conforme els supòsits previstos en l’article 20.3 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Article 5. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a les que es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques, amb el supòsit i abast que
assenyala l’art. 43 de la Llei General Tributària.
Article 6. Exempcions
Estan exempts del pagament dels drets assenyalats en la present Ordenança els aprofitaments
inherents als serveis públics relatius a la seguretat ciutadana i defensa nacional o els de les
comunicacions que explotin l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.
No estaran subjectes a la taxa per l’aprofitament privatiu de la via pública amb instal·lacions de
parades en ocasió de festes tradicionals o altres esdeveniments d’interès cultural, benèfic o social,
quan estiguin donats d’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques per la quota municipal, o bé siguin
entitats sense ànim de lucre.
Article 7. Quota tributària
La quota tributària es determinarà segons els casos, en una quantitat resultant d’aplicar una tarifa o
en altres d’una quantitat fixa assenyalada a l’efecte.
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Aquesta determinació es fa segons el grup de classificació que fa referència l’article 2n. d’aquesta
Ordenança.
GRUP I.- Per la remoció de la calçada i vorera de la via pública i en terrenys d’ús públic:
Secció 1ª. Obertura de rases:
- En carrer pavimentat, per ml.
- En carrer sense pavimentar, per ml.
- En voreres, per ml

3,20
2,35
3,00

En tot cas, sempre que els drets fixats segons aquestes tarifes no arribin a 90,00 euros es percebrà
aquesta quantitat amb caràcter mínim.
Quan a conseqüència de les obres s’ampliï la infraestructura existent, les quotes anteriors es reduiran entre
el 50 i el 75 per 100, segons les característiques de les obres.
Secció 2ª. Dipòsit de garantia de l'aprofitament anterior:
Tots els que sol·licitin llicència per a aquests aprofitaments especials estaran obligats a dipositar a la Caixa
Municipal una quantitat que garanteixi el restabliment de la via pública, una vegada acabada l'obra, a la
situació d'abans.
Aquesta quantitat serà:
- Carrer pavimentat, per ml. (empedrat o asfaltat)
139,15
- Carrer sense pavimentar, per ml.
68,75
- Arbres, per ml. (per 10 cm. perímetre)
116,05
- Voreres, per ml.
116,05
Aquest dipòsit, que pot ser en metàl·lic o aval, es farà en el moment de liquidar aquesta taxa i la seva
devolució s'efectuarà una vegada acabada l'obra, a sol·licitud de l’interessat i amb l'informe favorable dels
Serveis Tècnics.
GRUP II.- Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb parades, quioscos, taules
de cafè i altres similars
Secció 1ª: Terrasses i altres
Terrasses de bar, taules i cadires: Per cada m2/mes
Per instal·lacions fixes permanents adossades a terra, per m² /any

2,25
34,20

Ambdues taxes són acumulatives, no excloents. Els m2 s’arrodoniran per excés.
Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període
comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administratives
es consideren anuals
Secció 2ª: Quioscos.
1. Quioscos i similars d’instal·lació anual: per m2 i any
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment 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.
En qualsevol cas, també comptarà la superfície annexa ocupada per l’exposició de
productes.
Secció 3ª: Comerços
Ocupació de la via pública per exposició de mercaderies de comerços m2 i any
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34,20

22,80

Secció 4ª: Espectacles ambulants
Fins a 50 m2 per dia
Més de 50 m2 per dia

183,80
245,05

Secció 5ª: Atraccions de fira:
Fins 30 m2 per m2/dia
De 30,01 a 60 m2 per m2/dia
Més de 60,01 m2 per m2/dia
Mínim dia

1,70
1,45
1,15
11,50

Secció 6ª:
1.- Ocupació via pública, parcs i jardins per rodatge de espots publicitaris, vídeos i
pel·lícules:
- Per dia i/o fracció i emplaçament
Encara que es faci el rodatge a l’interior de finques privades, si la via pública queda
afectada per activitat col·lateral al propi rodatge s’han d’abonar aquestes taxes.
2.- Reserva d’espai, a la via pública, pels vehicles destinats al rodatge al interior de
finques particulars
Encara que es faci el rodatge a l’interior de finques privades, si la via pública queda
afectada per activitat col·lateral al propi rodatge s’han d’abonar aquestes taxes.
3.- Idem per seccions fotogràfiques carrer, parcs, jardins o locals municipals amb caràcter
professional o publicitari:
- Per dia i/o fracció
4.-Col·locació de banderoles
al mobiliari urbà, per unitat i mes

829,25

627,45

382,35
12,25

Secció 7ª: Parades amb ocasió de festes tradicionals
La instal·lació de parades amb ocasió de festes tradicionals (Sant Jordi) no estarà subjecta a la taxa quan
l’aprofitament de la via pública mitjançant parades sigui exercida per persones físiques residents en el
municipi o entitats sense ànim de lucre. En qualsevol altre supòsit resultarà d’aplicació la tarifa de la secció
8ª.
Secció 8ª: Parades en espais públics en ocasions no regulades específicament en cap altre apartat de la
present ordenança:
Per m2 i dia
1,95
Secció 9º: Les associacions de Valldoreix que vulguin tallar el carrer per organitzar, dinars o sopars de
germanor hauran de pagar taxa de gestió administrativa de 10,30€/hora amb un mínim de 36,10€.
Quedaran exemptes del pagament d’aquesta taxa les associacions de Valldoreix que estiguin inscrites al
registre d’entitats de l’EMD.
Secció 10ª: El tall de carrer per organitzar una festa particular estarà subjecte a taxa de 20,60€/hora amb
un mínim de 36,10€. Quedaran exemptes del pagament d’aquesta les persones físiques o jurídiques quan
vulgui tallar el carrer per organitzar revetlles, entent com a tal la revetlla de Sant Pere i la de de Sant Joan.
GRUP III - Per l’ocupació temporal i provisional de la via pública i terrenys d’ús públic amb
mercaderies, tanques, bastides i altres similars (excepte l’ocupació per reparació /o pintat
de façanes)
Secció 1ª. Ocupació parcial de la via pública amb materials, maquinària de construcció, i
per mudances.
1 - En obres no vinculades a expedients d'obra major o menor (m²/dia o fracció):
S’estableix un màxim de 250,00 €/dia pels carrers de classe A i un màxim de
150 €/dia per la resta de carrers.
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Euros
7,30

2 - En obres vinculades a expedients d'obra major o menor:
- Zones de qualificació urbanística clau 12, 13b i 18 (m²/dia o fracció)
- Zones de qualificació urbanística clau 20 a 9 i les de volumetria específica, terciari i
industrial (m² o fracció)
- Zones de qualificació clau 20a10, 20a11 i resta (m² o fracció)
S’estableix un màxim de 250,00 €/dia pels carrers de classe A i un màxim de
150 €/dia per la resta de carrers.
3 - Ocupació de voreres o calçada per contenidors: per cada contenidor
ZONA DE CLAU URBANÍSTICA
12,13b i 18
20-9 amb volumetria específica, terciari i industrial
20ª10/20ª11 i resta

Per dia
4,25
3,60
2,95

Per setmana
25,30
16,10
12,65

4,25
2,95
1,75
Per mes
84,35
71,65
50,55

S’estableix una quota mínima de 35 € per a la col·locació de contenidors a la via pública
4. Les ocupacions, vinculades a obres majors o menors, per un termini superior a 1 mes tindran una
quota màxima de 400,00 €/mes
Secció 2ª: Per tall de carrer
- Per hora o fracció
S’estableix un màxim de 250,00 €/dia pels carrers de classe A i un màxim de
150 €/dia per la resta de carrers.
Carrers de classe A:
Avinguda de l’
Avinguda de
Rambla del
Avinguda de
Carreteta de
Avinguda del
Rambla de
Avinguda de
Passeig del
Passeig d’
Passeig del
Passeig de
Carrer de
Avinguda de

36,70

Alcalde Ramon Escayola
Can Monmany
Jardí
Joan Borràs
La Floresta
Mas Fuster
Mossèn Jacint Verdaguer
Mossèn Jacint Verdaguer
Nard
Olabarria
Rossinyol
Rubí
Sant Jaume
Villadelprat

Secció 3a: Parades de venda dels mercat no sedentari de Valldoreix
1. Parades generals, per metre lineal, 2’80€/setmana, a abonar per avançat. A raó que el pagament es
faci anual, semestral o trimestral es farà un descompte del 5% per pagaments anuals i un recàrrec del 5%
per pagaments trimestrals.
- Per la reserva d’espai, anual
145,6 €/m lineal
- Per la reserva d’espai, semestral
72,80 €/m lineal
- Per la reserva d’espai, trimestral
38,22 €/m lineal
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2. Parades especials de productes de pagès, d’artesans, de vell i assimilables, per metre lineal, 2,60
euros/setmana, que s’hauran d’abonar per avançat de períodes trimestrals, semestrals o anuals segons la
periodicitat convinguda.
3. Placa identificativa de la llicència del mercat no Sedentari de Valldoreix 10,20 euros.
Desperfectes: d’acord amb el que preveu l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan per causes dels aprofitaments
regulats en aquest grup III es produïssin desperfectes en el paviment, voreres o altres instal·lacions de la
via pública, els titulars dels aprofitaments hauran de procedir al reintegrament total de les despeses de
reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes i reparar els danys causats, que seran en qualsevol cas,
independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
Secció 4ta. Parades de venda del mercat de segona mà i de l’intercanvi
Per parada amb una dimensió màxima de 2,5 per 1,5 metre:
10,30 euros
Secció 5a: Aquesta taxa és acumulativa i no excloent amb les anteriors. S’estableix un recàrrec del 100%
quan s’hagi ocupat la via pública sense l’autorització corresponent.

GRUP IV - Per entrada de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant gual.
Fins a 3 metres lineals
De 3,01 a 6 mts., per cada ml. o frac. a partir dels 3 mts
De 6,01 a 12 mts., per cada ml. o frac. a partir dels 3 mts
Més de 12 metres per cada ml. o frac. a partir dels 3 mts

31,15
12,35
13,55
14,90

Article 8. Normes de gestió, liquidació i recaptació
Per regla general el pagament de les taxes s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de la
presentació de la sol·licitud de l’autorització per l’aprofitament especial o ús privatiu del domini públic
local. Respecte a cadascun dels Grups que integren el fet imposable de la taxa que figuren en l’article
2n. de la present Ordenança, el procediment serà el següent:
GRUP I
Sol·licitud: Les persones interessades en la concessió de l’aprofitament hauran de sol·licitar
prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ segons les tarifes establertes. La
sol·licitud es farà en el model d’instància que a aquests efectes estableixi l’Entitat Municipal.
GRUP II i III
Sol·licitud: Les persones interessades en la concessió de l’aprofitament hauran de sol·licitar
prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ segons les tarifes establertes. La
sol·licitud es farà en el model d’instància que a aquests efectes estableixi l’Entitat Municipal. El serveis
tècnics comprovaran i investigaran les declaracions formulades.
Pagament: El pagament d’aquestes taxes es realitzarà per ingrés directe en la Caixa municipal quan
es tracti de concessions de nous aprofitaments. Quan es tracti de concessions que ja han estat
autoritzades i prorrogades s’inclouran en els padrons o matrícules d’aquestes taxes i s’ingressaran en
els períodes que es fixin. En el cas de noves concessions es prorratejaran per trimestres. Als efectes
de determinació del preu, la temporada es considerarà equivalent a 2 trimestres.
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Convenis: L’Entitat Municipal, després de la petició dels interessats, ja siguin entitats, gremis o
qualsevol altra classe de col·lectius, podrà concertar convenis per al pagament de les taxes a que
facin referència els espais per a fires o parades de venda en la via pública.
GRUP IV
Estan obligats al pagament de la taxa regulat en aquesta ordenança les persones o entitats a favor de
les quals s'atorguin les llicències de guals oportunes, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que
es va procedir sense l'autorització corresponent.
Article 9. Desperfectes
D’acord amb el que preveu l'art. 24.5) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan per causes dels aprofitaments regulats
en aquest grup I, II i III, es produïssin desperfectes en el paviment, voreres o altres instal·lacions de la
via pública, els titulars de les llicències o al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les
despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar els danys causats, que seran en
qualsevol cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.
Article 10. Baixa de llicència de gual
Si un propietari dóna de baixa una llicència de gual que li havia estat atorgada, haurà en principi de refer
la vorera i/o la vorada, d’acord amb la situació originària i/o seguint les indicacions dels serveis tècnics
municipals i retornarà la placa a l’EMD.
Article 11. Exempcions
1. En el cas de quiosc, quan el titular i el personal empleat presentin algun grau de disminució,
estaran exempts de la taxa corresponent.
2. Quan l’ocupació per a taules i cadires o per instal·lacions fixes sigui conseqüència d’una
concessió municipal, es regirà pels seus propis termes, amb independència d’aquesta ordenança.
3. Estaran exempts de la taxa de col·locació de banderoles aquelles que es considerin de
propaganda electoral dins dels períodes pertinents.
4. Les ocupacions que fan referencia al grup III secció 6a, estaran exemptes de taxa sempre que es
realitzin sense ànim de lucre, prèvia acreditació.
5. Podran sol·licitar l’exempció de la taxa per guals i entrada de vehicles les persones amb
disminució que sigui propietàries de vehicle automòbil, per a les finques en que hi visquin.
6. S’estableix com a exempció sobre la Taxa d’entrada de vehicles per les voreres i les reserves de
via pública per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies, dels següents
subjectes passius:
o Propietaris de finques que tinguin la condició de jubilat o pensionista.
o Minusvàlids
o Associacions sense ànims de lucre.
o Persones que la seva situació familiar o laboral ho requereixi, sempre que així s’acrediti
amb informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat.
7. Per a l’atorgament de l’exempció s’haurà de presentar una sol·licitud al registre general de l’EMD
aportant còpia de la següent documentació:
a) Escriptura o inscripció registral que acrediti la propietat de la finca.
b) Prova documental de la condició de jubilat, o pensionista.
c) Certificat de convivència dels membres de la unitat familiar que ocupi la referida finca.
d) Declaració jurada amb prova documental (darrera declaració de l’IRPF) de les retribucions
econòmiques que obtenen anyalment els membres de la referida unitat familiar.
En el cas de les persones incloses en el punt 4è de l’apartat anterior, com a documentació només hauran
d’aportar l’informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat.
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8. Procedirà l’exempció en el cas que de la suma dels ingressos familiars totals dividits pel número dels
membres de la unitat familiar que ocupi la finca no superi 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.
El disposat a l’anterior paràgraf no serà d’aplicació en el cas de les persones incloses en el punt 4è de
l’apartat primer.
Article 12. Desistiment
En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, les
quotes que s'hauran de liquidar seran el 80% de les fixades a l'article 7è., sempre que s'hagi iniciat
efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi
rebut qualsevol notificació o comunicat al respecte, per qualsevol via.
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l'inici de tramitació efectiva. Un cop
concedida la llicència la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan l'interessat desisteixi de
la mateixa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 19 de novembre de 2015, i
ha quedat definitivament aprovada per no haver-se presentat al.legacions.
Valldoreix, 16 de gener de 2017.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 6
Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat de veïnat

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c 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, es regula la taxa per utilització
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals,
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments
que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents
de la telefonia mòbil.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les
de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues,
com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de
fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic
o privat. A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o
entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents
xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites
xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el previst als
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via
pública, regulada en l’Ordenança fiscal núm.6.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en els
articles 37 i 39 de 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. Els deutes i responsabilitat pel pagament de la taxa derivades de l’exercici d’explotacions i
activitats econòmiques per persones físiques, societats i entitats jurídiques, seran exigibles a qui
els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat.
Article 5. Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic
local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació
que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3
punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi
d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com
a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal. No s’inclouran entre els
ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les
partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de
l’entitat que és subjecte passiu de la taxa.
4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en
l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
Article 6 . Tipus i quota tributària
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5
d’aquesta Ordenança.
Article 7. Acreditament de la taxa
1. La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la
prestació del subministrament o servei.
2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de
cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació.
2. Quan es tracta de la taxa acreditada per aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis
exercicis, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar a
l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaració-liquidació corresponent a l’import dels
ingressos bruts facturats l’exercici immediatament anterior. Les empreses que utilitzin xarxes
alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al titular de les xarxes per tal de justificar la
minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança.
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. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, que es
notificarà als interessats als efectes pertinents.
Article 9 . Convenis de col·laboració
Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal
de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.
Article 10. 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 disposen els articles 51 a 54 de l’Ordenança General.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 9 d’octubre de 2008.
Transcorregut el termini d'informació pública produït per publicació edictal al Butlletí Oficial de la
Província núm. 250, de data 17 d’octubre de 2008, sense que es presentessin al·legacions i/o
reclamacions l’acord fins aleshores provisional esdevé definitiu.

Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 7
Reguladora de la taxa per utilització privativa d’espais culturals de l’EMD de Valldoreix

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, es regula la taxa per utilització privativa
del Casal de Cultura, d’altres locals, béns i serveis personals de l'EMD de Valldoreix, que es regirà per
la present Ordenança fiscal.
Article 2
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció la utilització dels serveis assenyalats proporcionats pels
establiments que l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix destina a tal fi, entre ells el Casal
de Cultura de Valldoreix, i la utilització de béns mobles de la seva propietat.
Article 3
L'obligació de contribuir naixerà amb la utilització del servei i, serà independent de la real prestació si
la falta d'aquest és imputable al sol·licitant.
Article 4
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els subjectes que l'utilitzin.
Article 5 Bases i tarifes
Es determinen les següents tarifes, pels diferents serveis establerts:
Secció 1a : Sala Casal de Cultura
a. Utilització per a actes públics culturals sense rendiment lucratiu
- Preu per un jorn (12h)
- Preu per mig jorn (6h)
- Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada

Euros
142,80
71,40
14,95

b. Utilització per a actes públics culturals amb rendiment lucratiu directe o indirecte:
Preu per un jorn (12h)
Preu per mig jorn (6h)
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada –

252,15
126,05
26,30

c. Utilització per a actes privats amb o sense rendiment lucratiu directe o indirecte :
Preu per un jorn (12h)
Preu per mig jorn (6h)
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada

545,40
272,70
56,80/h
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Secció 2a : Utilització privativa de bens mobles propietat de l'EMD:
Utilització dels següents bens mobles:
- Cadires (per unitat i dia)
0,80
- Tanca (per unitat i dia)
4,50
- Taula (per a unitat i dia)
5,90
- Entarimat (per a unitat i dia)
13,50
- Tendal (per unitat i dia)
27,85
Els beneficiaris de la utilització d'aquest material hauran de fer un dipòsit previ com a garantia del bon ús
d'aquests béns, que es retornarà quan es tornin aquests. Els imports d'aquests dipòsits seran els
següents:
- Cadires (per unitat i dia)
2,25
- Tanca (per unitat i dia)
4,45
- Taula (per a unitat i dia)
4,45
- Entarimat (per a unitat i dia)
2,25
-Tendal (per unitat i dia)
3,35
Els béns que al retornar-los es trobin deteriorats s’exigirà al pagament del preu de cost del bé
retornat en mal estat.
Secció 3ª: Nau de Cultura:
a) Utilització per a actes públics culturals sense rendiment lucratiu:
- Preu per un jorn (12h)
- Preu per mig jorn (6h)
- Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada
b) Utilització per a actes públics culturals amb rendiment lucratiu directe o indirecte:

162,55
81,30
13,85/h

Preu per mig jorn (12h)
Preu per mig jorn (6h)
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada
c) Utilització per a actes privats amb o sense rendiment lucratiu directe o indirecte:

371,70
185,85
31,95/h

Preu per un jorn (12h)
Preu per mig jorn (6h)
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada

682,00
341,00
71,05/h

En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
a.

Si els serveis s’efectuen a partir de les dotze de la nit i en cap de setmana, les quotes
s’incrementaran un 100%.

b.

El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la
sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva entrada
després d’haver acabat el servei.

c.

Els beneficiaris de la utilització tan de la Nau de Cultura com de la Sala de Cultura hauran de fer
un dipòsit previ com a garantia del bon ús d’aquests espais i de deixar-ho en condicions òptimes
de neteja, que es retornarà un cop comprovades les dependències. En el cas que l’activitat generi
la necessitat d’un servei extraordinari de neteja, caldrà efectuar el pagament que aquest generi.
Els imports de dipòsits seran els següents:
• Sala Casal de Cultura – 573.45 euros
• Nau de Cultura i banys auxiliars (homes, dones i persones amb mobilitat reduïda) – 653.10
euros
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Si les dependències que se cedeixen en ús i els béns que inclouen es troben deteriorats s’exigirà
el pagament del preu de cost del bé retornat en mal estat.
d.

Els beneficiaris de la utilització de la Nau de Cultura i la Sala del Casal de Cultura que necessitin
equipament tècnic de so i llums, hauran de fer-se càrrec de les despeses del lloguer de material i
assistència tècnica.

e.

Els beneficiaris de la utilització de la Nau de Cultura o Sala del Casal de Cultura hauran de fer-se
càrrec de les despeses ocasionades per la persona responsable de les dependències designades
per l’EMD per import de 39.30 euros/hora (i un mínim de dues hores).

Administració i cobrança
Article 6
El preu públic s'entendrà acreditat pels temps de durada de la prestació dels diferents serveis i per
tota la seva duració, pel que s'hagués formalitzat la inscripció.
Article 7
En el cas de que hi hagi incorregut reiterada o successivament amb falta de pagament de la taxa, a
més de qualsevol altre perjudici que degut a això es provoqui, el beneficiari perdrà el dret que hagués
obtingut, procedint la Presidència de l'Entitat Municipal Descentralitzada a la declaració d'ofici i de
forma automàtica a l'usuari de morós. Aquest es declararà com a baixa en el servei corresponent,
perdent igualment el dret d'utilització de qualsevol altre servei de l'Entitat en el futur fins que no
elimini el seu deute. En cas d'inadvertir injustificadament els requeriments de pagament de l'Entitat, la
Presidència d'ofici podrà ordenar que no es produeixi a acceptar l'entrada i prestació del servei a la
persona afectada per l'incompliment.
Article 8
A part de les mesures que es podran adoptar i que anteriorment han estat referides, en quant a la
gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà al que disposa
l'Ordenança Fiscal General, la legislació en matèria de Règim Local i la legislació general tributària.
Article 9. Exempcions
Estaran exempts del pagament del tribut les Associacions culturals, entitats veïnals, esportives i
comercials de Valldoreix inscrites al Registre d’associacions de l’EMD de Valldoreix.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014.
Valldoreix, 17 de novembre de 2014.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 8
Reguladora de la taxa per a instal·lacions i activitats publicitàries en domini públic i
instal·lacions municipals

Article 1
La present Ordenança té per objectiu regular les condicions a les quals hauran de subjectar-se les
instal·lacions i activitats publicitàries, emplaçades o executades en el domini públic municipal o
perceptibles d'aquest domini; dins de l'àmbit territorial de l'EMD de Valldoreix.
Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per publicitat tota acció encaminada a difondre entre el públic
tota mena d'informació i el coneixement de l'existència de qualsevol activitat o de productes i serveis
que s'ofereixin al consum.
Article 2
La publicitat en la via pública es considerarà, segons els casos, ús comú especial o ús privatiu.
Article 3. Mitjans publicitaris
L'activitat publicitària, quan sigui permesa i ajustada a les condicions que es determinen en aquesta
Ordenança es podrà realitzar a través de publicitat estàtica en la via pública. Aquesta situació comprèn
tota activitat publicitària realitzada directament des de o sobre la via pública i en els seus espais annexes
i complementaris: voreres, calçada, "illes" peatonals i espais similars. S'inclou en aquesta situació les
activitats publicitàries o informatives en terrenys de propietat pública sigui quin sigui el seu destí en el
planejament: parcs, jardins, equipaments, etc.
Article 4. Limitacions d'ordre general
No s'autoritzaran aquelles activitats publicitàries que pel seu objectiu, forma o contingut siguin contràries
a Llei. Tampoc s'autoritzarà:
a) La col·locació o instal·lació de qualsevol suport publicitari que per la seva forma, color, dibuix o
inscripcions pugui ser confós amb la senyalització reglamentària de trànsit, impedeixi la visibilitat o
produeixi enlluernaments als conductors de vehicles i als vianants o en els llocs on pugui perjudicar
o comprometre el trànsit rodat o la seguretat del vianant.
b) En les zones de servitud i afectació de carreteres, conforme als articles 74, 75, 76 i 136.3 del
Reglament General de Carreteres, de 8 de febrer de 1977.
c) Tot tipus de pintades o pictogrames en la via pública, tant si es realitza sobre els seus elements
estructurals (calçada, voreres, voradas) com sobre el seu equipament (arbres o qualsevol altre
element vegetal, faroles, pilars, mobiliari urbà).
d) Els elements i instal·lacions publicitàries constituïdes per material combustible, a menys de 30
metres de zones forestals o d'abundant vegetació.
Article 5. Taula d'anuncis o tanca publicitària
Element físic de material consistent i durador de figura regular, dotat de marc i destinat a la successiva
col·locació de cartells o adhesius, normalment de contingut variable en el temps. Podran ser instal·lades
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taules d'anuncis en les situacions que s'enumeren en aquesta Ordenança i amb les limitacions generals i
particulars que a continuació s'assenyalen.
Article 6. Règim general
La instal·lació de taules d'anuncis haurà de gaudir del disseny i qualitat suficient per tal de no
desmerèixer la finca on estigui situada o el seu entorn.
Article 7. Característiques del cartell
Color de fons del rètol
Color lletres
Alçada tipografia
Amplada rètol
Llargada rètol
Alçada del terra (part baixa del cartell)
Suport: 2 unitats de suport amb tub galvanitzat
de 5 x 3 cm, o similar.

verd
blanc o negre
10 cm
0.175 m
1.40 m
0.525 m
de secció rectangular

Article 8. Condicions de la ubicació
a. La ubicació del cartell no impedirà ni perjudicarà la visibilitat tant de vehicles com de vianants.
b. En cap cas podrà estar situat tocant les tanques de les finques.
c. En cap cas es podran col·locar els cartells en els parterres ajardinats, rotondes i places de la via
pública.
d. En cap cas podrà situar-se a més d'un Km. del lloc anunciat.
e. No es podran col·locar més de 2 cartells per sol·licitant.
f. En cap cas es podran anunciar venda de finques, solars o habitatges, excepte el determinat a
l'apartat 2.d) de l'article 10è.
Article 9. Legitimació
a) Els locals de negoci i activitats ubicats dintre de l'àmbit territorial d'aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada i que estigui en possessió de la corresponent llicència d'activitats expedida pels
Serveis Tècnics de la mateixa.
b) Els professionals lliberals que estiguin donats d'alta a l'IAE corresponent, de l'any en curs.
Article 10. Necessitat de llicència
1.

Serà necessària l'obtenció de la prèvia llicència local pel desenvolupament d'activitats publicitàries
regulades en aquesta Ordenança, amb les excepcions que en el número següent s'indiquen i les
que en casos especials, pugui determinar la Presidència de la Junta De Veïns.

2.

No precisaran llicència municipal, excepte quan aquesta sigui obligatòria, o per trobar-se en les
situacions contemplades a l'article 4:
a) Les plaques i escuts indicatius de dependències públiques, seus de representacions oficials
estrangeres, hospitals, clíniques i dispensaris, activitats professionals i similars col·locades
sobre portes d'accés o vora d'elles.
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b) Les banderes, banderoles, estàndards i elements similars representatius dels diferents
països, estats, organismes oficials, centres culturals, religiosos, esportius, polítics, col·legis
professionals i centres amb activitats similars.
c) Els anuncis col·locats en l'interior de les portes, vitrines o aparadors d'establiments
comercials, que es limitin a indicar els horaris en que restaran oberts al públic, preus dels
articles en venda, els motius d'un possible tancament temporal, de trasllat, liquidacions o
rebaixes i altres similars, sempre amb caràcter circumstancial.
d) Els que es limitin a indicar les situacions de venda o lloguer d'un immoble de nova
construcció, col·locats en aquest mateix durant un any, a comptar des de la finalització de
les obres.
Article 11. Requisits per a la petició, tramitació i concessió de llicències per instal·lacions i
activitats publicitàries
Les llicències s'atorgaran d'acord amb el següent procediment:
1.

Se sol·licitaran per les persones naturals o jurídiques, per a la propaganda de les seves pròpies
activitats, en els béns que posseeixin o, en el seu cas, per Agència de Publicitat inscrita en el
Registre General corresponent.
2. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de:
 La documentació que acrediti que amb la propaganda no s'incorre en cap de les prohibicions
assenyalades en l'article 4 d'aquesta Ordenança.
 La documentació fotogràfica, gràfica i escrita que expressi clarament l'emplaçament i el lloc de
col·locació relacionant-lo amb l’alineació del vial, perímetre de la finca i situació en ella;
descripció de l'entorn dins del qual s'implanta; el tamany, forma, materials, colors i altres
característiques del suport publicitari, així com el contingut del missatge o informació que es
pretén difondre.
Aquest últim punt no serà aplicable a la propaganda política durant els períodes electorals, que tindrà
que ajustar-se al que preveuen les disposicions generals.
3.

En particular, quan es tracti de taules d'anuncis, la documentació que s'aportarà s'assenyalarà amb
caràcter general en aquest apartat, amb les següents precisions:
 El plànol d'emplaçament per duplicat, a escala 1/500 degudament orientat, grafiant el perímetre
de la finca o finques, amb les edificacions i altres elements existents; s'assenyalarà la distància
de la instal·lació a la cantonada o xamfrà més proper, la amplada del carrer o carrers i la seva
relació amb les immediates.
 Croquis per duplicat, a escala no menor de 1/100 i acotat, de les característiques de la
instal·lació, amb la relació dels diferents elements que la constitueixin, inclosos els de suport i
anclatge amb vistes de front, secció i planta, totes elles referides a les alineacions i rasants
oficials i reals dels vials, concretant-se els materials, qualitats, textures i colors que s'utilitzaran
en la construcció d'aquests elements.
 Dos fotografies de format 18 x 24 cm. del lloc i entorn on es volen instal·lar aquests suports
publicitaris, en les quals s'apreciï clarament el conjunt i demostrin que la instal·lació no impedeix
la visió d'arbres o d’àrees ajardinades públiques o privades, perspectives urbanes o
paisatgístiques típiques, tradicionals o d'interès, edificis o conjunts arquitectònics protegits.
Sobre la fotografia s'assenyalaran, mitjançant l'adequat muntatge, els requadres de les taules
d'anuncis i els elements complementaris.
 Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de seguretat,
estabilitat i ornament, així com tancament del solar, i elements complementaris quan fossin
obligatoris d'acord amb aquesta Ordenança.

4.

Les sol·licituds es formularan en cada cas, en l'imprès oficial corresponent dirigit a la Presidència de
la Junta De Veïns i formats per l'interessat o per la persona que legalment el representi, amb les
següents indicacions:
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Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals, dades del DNI, qualitat en què actua el que
firma, (quan ho faci per representació).
Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals, dades del DNI de l'interessat, quan es tracti
de persones físiques; raó social, domicili, dades d'inscripció en el corresponent registre públic, i
si és precís, número d'identificació fiscal, quan el qui ho sol·liciti sigui persona jurídica.
Situació, superfície i pertinença de la finca o classe d'activitat, obra o instal·lació per la qual se
sol·licita la llicència. Lloc i data.

5.

La sol·licitud de llicència es presentarà en el Registre General de l'Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix, anirà acompanyada de la documentació prèvia, d'acord amb l’establer a les
Ordenances Metropolitanes d'Edificació, sense perjudici de la que s'exigeix en les ordenances fiscals
vigents i en aquesta mateixa Ordenança de Publicitat.

6.

Les sol·licituds seran sotmeses a informe dels Serveis Tècnics corresponents.

7.

En les llicències s'expressarà el termini pel qual s'atorguin. En el cas particular de taules d'anuncis i
grans ròtols lluminosos, el termini màxim pel qual s'atorgaran les llicències serà de 4 anys, i tindran
que ser renovades al finalitzar el termini per possibilitar la seva permanència.

8.

EMD podrà exigir, quan ho cregui convenient, la col·locació d'una placa numerada, en un lloc
visible de la instal·lació publicitària. La placa portarà la informació que s'estableix amb caràcter
general o segons les diferents modalitats, i que a aquest efecte expedirà l'Administració Municipal.
En particular, s'estableix amb caràcter obligatori per a la publicitat mitjançant taules d'anuncis, la
fixació d'una placa en lloc visible, en la que s'indiqui l'empresa anunciadora, el número
d'expedient de llicència de la instal·lació i la data de la concessió.

9.

No es podran concedir a precari d'acord amb el que està previst a l'article 58.2 de la Llei del Sòl,
llicències per activitats publicitàries o informatives en situacions no autoritzades expressament per
aquesta Ordenança.

Article 12. Assegurances i fiances
L’EMD podrà exigir, per a la concessió de llicències de les activitats publicitàries que a judici dels Serveis
Tècnics presentin algun risc o perill, la formalització prèvia d'una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els danys que es puguin ocasionar a tercers, i amb una duració que coincideixi amb l'activitat
que es desenvoluparà. Així mateix, l'Administració podrà exigir el dipòsit d'una fiança o aval que
garanteixi la reposició dels elements de la urbanització que segons els Serveis Tècnics puguin restar
afectats, o bé per cobrir les despeses de neteja subsidiària de la via i espais públics, quan es tracti de
determinades activitats publicitàries que puguin causar deteriorament.
La cancel·lació s'efectuarà una vegada finalitzada l'activitat i retirats completament tots els elements,
tramitats pel procediment general previst a aquest efecte a les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.
Article 13. Publicitat en terrenys, edificis i instal·lacions de domini municipal
Les activitats publicitàries sobre o des d'edificis, instal·lacions i altres propietats municipals o sobre o des
de la via pública i elements de mobiliari urbà, només podran autoritzar-se mitjançant una concessió
sotmesa a les disposicions legals vigents, als Plecs de Condicions que la regeixen i al que s'estableix en
aquesta Ordenança.
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Article 14. Conservació instal·lacions publicitàries
Els titulars de les llicències i de les concessions s'encarregaran de que el material publicitari i els seus
elements de sustentació es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació.
En cas contrari, d'acord amb el que assenyala l'Ordenança de neteja vigent es suposarà que el propietari
els considera com a residu i, d'acord amb el procediment establert podran ser retirats pels Serveis
Municipals corresponents.
Article 15. Règim sancionador
1.

L'incompliment dels preceptes d'aquesta Ordenança seran sancionats amb multa de la quantitat
autoritzada per les Lleis, sense perjudici de l'adopció de les mides que es precisen als efectes de
restablir la legalitat infringida. Aquestes mides podran consistir segons la naturalesa de la infracció
en:
a) Suspensió de les llicències obtingudes.
b) Ordenar les rectificacions necessàries en les obres i instal·lacions realitzades.
c) Disposar l'enderrocament de les construïdes indegudament, o reiterada parcial o completa de
les instal·lacions, segons el cas.
d) El precinte de les instal·lacions realitzades per infracció de l'Ordenança.
e) Qualsevol altre semblant, prevista en la legislació vigent.

2.

La imposició de sancions o multes es graduarà d'acord amb la gravetat de la infracció, el perjudici
causat als interessos generals, el benefici obtingut i altres circumstàncies que tinguin relació amb el
fet sancionat.

Les multes s'imposaran prèvia audiència dels interessats, i el compliment de l'ordre reiterada total o
parcial de la instal·lació portarà a la imposició de multes successives.
Article 16. Responsabilitat derivada de les infraccions d'aquesta ordenança
De la infracció del que disposa aquesta Ordenança, seran responsables solidàriament:
a) En primer lloc, l'empresa publicitària, o bé la persona física o jurídica que hagi disposat la col·locació
de l'anunci, sense prèvia llicència o concessió, o amb infracció de les condicions que s'estableixen o
dels preceptes de la present Ordenança.
b) El propietari del terreny, immoble o concessionari de la instal·lació on han estat col·locats els
anuncis.
Article 17. Termini de retirada i actuació subsidiària
Les ordres de desmantellament o reiterada de taules d'anuncis, ròtols i altres instal·lacions similars
hauran de ser complerts per les empreses publicitàries en el termini màxim de 48 hores. En cas
d'incompliment, procediran a retirar-les els Serveis de l'Entitat, a costa de les empreses afectades, les
quals hauran de pagar les despeses corresponents a l'execució subsidiària, a més a més de pagar les
sancions.
L'ordre de retirada, quan no es disposi de llicència, serà independent de l'ordre de legalització, de forma
que serà immediatament efectiva, en quan no estigui legalitzada la instal·lació.
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Article 18. Activitats: instal·lacions publicitàries en terrenys o béns de domini públic
municipal sense llicència o concessió
Les instal·lacions publicitàries sense llicència o concessió des de o sobre sòl d'ús o domini públic
municipal no necessitarà el requeriment previ al responsable de la instal·lació, i seran retirades per
l'Entitat, amb repercussió de les despeses a l'interessat, a més a més de la imposició de les sancions que
corresponguin.
Article 19. Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.b), ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix estableix el Preu Públic per la instal·lació de publicitat en instal·lacions
municipals d'aquesta EMD de Valldoreix, que es regirà pel contingut global de tota aquesta Ordenança.
Article 20. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulat en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn del servei
prestat per aquesta Entitat Municipal Descentralitzada, a què es refereix l'article anterior.
Article 21. Fet imposable
1.

2.

El Preu públic per la instal·lació de publicitat en instal·lacions municipals d'aquesta EMD de
Valldoreix, gravarà la inserció de textos, rètols i altre mitjans publicitaris que tinguin per objecte
donar a conèixer articles, productes o activitats de diferents signatures o entitats comercials,
industrials o professionals.
Als efectes del paràgraf anterior, es consideraran com a anuncis, els textos, tots aquells escrits o
propaganda gràfica que, per la seva forma i contingut, tingui com a finalitat la difusió i divulgació.

Article 22. Tarifes
La liquidació del deute tributari es practicarà segons la determinació expressada a l'article 23 i d'acord
amb les següents tarifes:
Taxes per instal·lació de rètols en domini públic d'aquesta EMD de Valldoreix.
Per unitats en la instal·lació de cartells (més fiança o aval en concepte de reposició
d'elements d'urbanització conforme a l'article 12).
Manteniment anual de rètol

128,95€
86,00€/any.

Taxes per publicitat en instal·lacions municipals d'aquesta EMD de Valldoreix.
La instal·lació de cartells de publicitat en qualsevol de les diferents instal·lacions municipals d'aquesta
EMD de Valldoreix, i concretament en els plafons publicitaris de 2,40 m2 instal·lats a l'efecte, es regularà
tanmateix, per la normativa d'aquesta Ordenança, i de conformitat amb les següents quotes de preus
públics:
Per unitat/plafó publicitari o fracció:
Per unitat/plafó publicitari o fracció per utilització exclusiva durant esdeveniment o
torneig esportiu
Per cada mòdul de 100x50cm. a la pista de gel
Inserció publicitat en plafons de marquesines de línies d'autobús urbà:
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36,85€/m-frac
120,00€/activ
720,35€/mes

- Publicitat per 1 any
- Publicitat per 6 mesos

1540,10€
846,40€

Article 23. Obligació de pagament
1.
2.
3.

L'obligació de pagament de la taxa regulat en aquesta Ordenança neix quan s'autoritza la prestació
del servei, atenent la petició formulada per l'interessat.
El pagament d'aquest preu s'efectuarà quan es retiri l'autorització corresponent.
En el cas que l'autorització no sigui preceptiva, no s'hagi sol·licitat o no s'hagi concedit i, malgrat
tot, s'hagués realitzat publicitat per error de la impremta, l'obligació de contribuir pel Preu Públic,
neix a partir del moment en el qual l'anunci es comenci a donar a conèixer al públic.

Article 24. Subjectes passius
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els beneficiaris de les activitats publicitàries
anteriorment referides com a fet imposable, i es consideren com a tal els industrials, comercials o
professionals, els articles, productes o activitats dels quals, es donin a conèixer per anunci publicitari.
Tindran condició de substituts les empreses de publicitat, que de forma indirecta es facin responsables
dels esmentats textos, per representar els interessos dels beneficiaris.
No tindran aquesta condició els empleats que s'hagin limitat a la confecció o redacció dels esmentats
anuncis.
Article 25. Exempcions i descomptes
Estan exempts d'aquesta taxa els anuncis o avisos relatius a la publicitat de:
a) Entitats benèfiques o benefico-docents.
b) Organismes de l'Administració Central, autonòmica i local.
c) Organitzacions sindicals.
d) Associacions de veïns, de pares d'alumnes i entitats culturals.
Malgrat tot, la superfície dels anuncis publicats per aquest concepte no excediran en cada cas de
l'extensió que concretament en la llicència d'atorgament es determini.
Article 26. Infraccions
Les infraccions d'aquesta Ordenança, seran sancionades d'acord amb allò que preveu la Llei General
Tributària.
Disposició transitòria
Les instal·lacions publicitàries que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança no tinguin llicència, o que
tenint-la no s'ajusten a les seves prescripcions, hauran de ser retirades, o en altre cas legalitzades amb
subjecció a les noves disposicions, en el termini de 3 mesos.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 11 d’octubre de 2012.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 9
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de l’escola
bressol de Valldoreix

Fonament legal i objecte
Article 1
A l’empara del previst als articles 57 i 20 a 27 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, es regula la taxa per la prestació del
servei d’escolarització i menjador de l’Escola Bressol de Valldoreix, que es regirà per la present Ordenança
fiscal.
Article 2
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció la utilització dels serveis assenyalats proporcionats pels
establiments que l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix destina a tal fi.
Servei d'escolaritat
Article 3
L'obligació de contribuir naixerà amb la formalització de la inscripció per a un curs escolar d'onze mesos i
serà independent de la real prestació del servei si la falta d'aquest és imputable al sol·licitant.
Article 4
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats dels
alumnes inscrits per a un curs escolar.
Bases i tarifes
Article 5
Es determina la següent tarifa, que no inclouen el servei de menjador ni el servei d’acollida. Quota ordinària
de 9:00 hores a 17:00 hores, per alumne i mes: 246,80 euros, i els mesos de setembre i juliol de 123,40
euros.
En realitzar-se la preinscripció, s’abonarà una mensualitat de 246’80 euros en concepte de reserva de plaça,
que es compensarà amb la primera quota corresponent el mes de setembre i l’altra meitat restant es cobrarà
en concepte de matrícula. En conseqüència, la quota del mes de setembre serà de 123,40€.
El concepte de matrícula no es retornable en cap cas, i es obligatori per inscriure’s a l’escola Bressol.
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Servei de menjador
Article 6
L'obligació de contribuir naixerà amb la formalització de la inscripció per a la utilització del servei.
Article 7
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats dels
alumnes que utilitzin el servei.
Bases i tarifes
Article 8
Es fixen les següents quotes pel servei de menjador de l’escola bressol:
Quota mensual (servei dinar i berenar)
Quota mensual (servei dinar)
Quota mensual (servei berenar)
1 dinar esporàdic
1 berenar esporàdic
El preu de menjador per lactants

143’20 euros
125,40 euros
37’80 euros
8’20 euros
2’20 euros
62’90 euros

El menjador es pagarà durant els primers dies del mes i per domiciliació bancària. L’alumne que utilitzi el
servei de menjador esporàdicament haurà de comunicar-ho abans de les 9:00 hores del mateix dia.
Els descomptes de menjador per causes justificades es faran una vegada a l’any durant el mes de juny. El
descompte es farà a partir del tercer dia de baixa. El preu de descompte de menjador serà de 4’5
euros/dia.
Els mesos de setembre i juliol només s’abonarà el 50 per cent de la quota mensual de menjador, o pels
dies esporàdics utilitzats. Els mesos restants, d’octubre a juny, la quota serà la mateixa i serà carregada
en compte.
En cas de no utilització del servei de menjador durant un període superior a un mes, s’ha de notificar a
l’escola 15 dies abans de finalitzar el mes anterior i no es passarà el cobrament del rebut.
Servei d’acollida
Article 9
1.- L’obligació de contribuir naixerà amb la formalització de la inscripció per a la utilització del servei
d’acollida de 08:00h a 09.00h del mati.
2.- Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els pares, tutors o encarregats
dels alumnes inscrits en el curs escolar 2012-2013 i que utilitzin el servei.
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Bases i tarifes
Article 10
1.- La quota mensual del servei d’acollida:
- 1er tram: de 08:00h a 09:00h és de 40,00€.
- 2on tram: de 08:30h a 09:00h és de 20,00€.
El servei es pagarà durant els primers dies del mes, conjuntament amb la quota d’escolarització, i per
domiciliació bancària.
2.- La taxa per a l’ús esporàdic del servei d’acollida és de 3€/dia.
Administració i cobrança
Article 11
La taxa s'entendrà acreditada per mesos anticipats per tota la duració del curs escolar per la que
s'hagués formalitzat la inscripció, que serà d'11 mesos.
Article 12
En el cas de que hi hagi incorregut reiterada o successivament amb falta de pagament de la taxa, a més
de qualsevol altre perjudici que degut a això es provoqui, el beneficiari perdrà el dret a la plaça o places
que hagués obtingut, procedint la Presidència de l'Entitat Municipal Descentralitzada a la declaració
d'ofici i de forma automàtica a l'usuari de morós. Aquest es declararà com a baixa en el servei
corresponent, perdent igualment el dret d'utilització de qualsevol altre servei de l'Entitat en el futur fins
que no elimini el seu deute. En cas d'inadvertir injustificadament els requeriments de pagament de
l'Entitat, la Presidència d'ofici podrà ordenar que no es produeixi a acceptar l'entrada i prestació del
servei a l'alumne afectat per l'incompliment dels pares, tutors o encarregats.
L'alumne que es doni de baixa de l'Escola durant el curs, haurà de comunicar-ho amb un mes d’antelació
per poder ocupar la plaça vacant, i si no ho fa així, haurà d'abonar l'import del mes següent a la seva
baixa.
Beques i reduccions de quota
Article 13
A part de les mesures que es podran adoptar i que anteriorment han estat referides, en quant a la
gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà al que disposa l'Ordenança
Fiscal General, la legislació en matèria de Règim Local i la legislació general tributària.
Article 14
1. S’estableix com a bonificació una reducció d’un 50% sobre la quota d’escolaritat a les famílies
nombroses, famílies monoparental i famílies múltiples. A tal efecte caldrà acreditar aquesta
circumstància aportant còpia del llibre de família nombroa a l’inici del curs escolar.
2. S’estableix com a bonificació una reducció d’un 10% sobre la quota d’escolaritat a les famílies
amb germans al centre.
3. Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al
pagament.
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Article 15
S’aplica la tarificació social fins el 2,5 de l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) segons
la següent taula:

1IRSC
1,5 IRSC
2 IRSC
2,5 IRSC

7.967,73
11.951,60
15.935,46
19.919,33

I es completa la taula incrementat + 1.500 €
Arrel de la definició d’aquest indicador de suficiència de Catalunya es defineix la taula de trams de renda
a bonificar:

MUF

Fins a 1,5 IRSC
+1500*MUF-1
Fins a

Trams de renda bonificats
Fins a 2 IRSC +
Fins a 2,5 IRSC
1500*MUF-1
+1500*MUF-1
Fins a
Fins a

No bonificats
A partir de

2

13.451,60 €

17.435,46 €

21.419,33 €

21.419,33 €

3

14.951,60 €

18.935,46 €

22.919,33 €

22.919,33 €

4

16.451,60 €

20.435,46 €

24.419,33 €

24.419,33 €

5

17.951,60 €

21.935,46 €

25.919,33 €

25.919,33 €

6

19.451,60 €

23.435,46 €

27.419,33 €

27.419,33 €

7

20.951,60 €

24.935,46 €

28.919,33 €

28.919,33 €

8

22.451,60 €

26.435,46 €

30.419,33 €

30.419,33 €

9

23.951,60 €

27.935,46 €

31.919,33 €

31.919,33 €

10

25.451,60 €

29.435,46 €

33.419,33 €

33.419,33 €

A les rendes definides en aquests trams se’ls aplica una bonificació en el preu de la quota:
- Tram 1_70%
- Tram 2_50%
- Tram 3_20%
Les tarifes aplicables pel curs escolar 2017-2018, a partir del mes de setembre de 2017, seran les
següents:
Trams de Renda Bonificats
Escola
Bressol
Muncipal

Servei

1
2
Fins a 1,5 IRSC Fins a 2IRSC +
+1500*MUF-1 1500*MUF-1
70% de
50% de
bonificació
bonificació
Quota a pagar

Quota a pagar

Altres quotes

3
Fins a 2,5 IRSC
+ 1500*MUF-1
20% de
bonificació
Quota a pagar

No
bonificats

Quota a
pagar

Nombroses,
Germans al
monoparentals
centre
i múltiples

10%
Quota a
pagar

50%
Quota a pagar

Mes senser

74,04 €

123,40 €

197,44 €

246,80 €

222,12 €

123,40 €

1/2 mes

37,02 €

61,70 €

98,72 €

123,40 €

111,06 €

61,70 €
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Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al pagament.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 18 de maig de 2017 i ha
quedat definitivament aprovada per no haver-se presentat al.legacions.
Valldoreix,

.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 20
Reguladora de la taxa per la la utilització dels horts municipals

Article 1r. Fonament i Naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal, aquesta EMD estableix la taxa per la utilització dels
horts municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de
manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa dels horts
municipals i les actuacions necessàries per a la conservació i el manteniment d’aquests.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats a les quals
s’atorguin les autoritzacions d’ús dels horts de la titularitat municipal.
Article 4. Responsables
Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de les fallides o concursos de societats en general en els supòsits i amb l’abast que
estableix l’article 43 de la Llei General Tributària
Article 5. Quota Tributària
La quota tributària anual a satisfer és de 3,5 €/m2 anuals, la qual cosa implica que el preu a pagar per
parcel·la és de:
Parcel·la 1: Té 5.5 metres per 5,7 metres. Són 31,35 m2= 109,75 €
Parcel·la 2: Té 5,5 metres per 5,7 metres. Són 31,35 m2= 109,75 €
Parcel·la 3: Té 6 metres per 5,3 metres. Són 38,8 m2= 135,8 €
Parcel·la 4: Té 6 metres per 5,3 metres. Són 38,8 m 2= 135,8 €
Parcel·la 5: Té 6 metres per 6 metres. Són 36 m2= 126 €
Parcel·la 6: Té 6 metres per 6 metres. Són 36 m2= 126 €
Parcel·la 7: Té 6 metres per 6 metres. Són 36 m2= 126 €
Parcel·la 8: Té 6 metres per 6 metres. Són 36 m2= 126 €
Parcel·la 9: Té 5,35 metres per 5,2 metres. Són 27,8 m2= 97,3 €
Parcel·la 10: Té 4,15 metres per 6 metres. Són 24,9 m2= 87,15 €
Parcel·la 11: Té 4,15 metres per 6 metres. Són 24,9 m2= 87,15 €
Parcel·la 12: Té 4,15 metres per 6 metres. Són 24,9 m2= 87,15 €
Parcel·la 13: Té 4,15 metres per 6 metres. Són 24,9 m2= 87,15 €
Parcel·la 14: Té 4,15 metres per 5,1 metres. Són 21,1 m2= 73, 85 €
Parcel·la 15: Té 4,15 metres per 5,1 metres. Són 21,1 m2= 73, 85 €
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El pagament de la taxa es farà:
a. Quan es tracti de concessions noves, per ingrés directa allà on estableixi l’EMD de Valldoreix,
però sempre abans de retirar la autorització corresponent.
b. Quan es tracti de concessions que ja estan autoritzades, una vegada estiguin incloses en el
padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de l’ORGT de la
Diputació, el primer trimestre natural de l’any.
Article 6. Acreditament, declaració i ingrés.
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment que
s’inicia la utilització del servei.
En el cas d’autoritzacions d’ús dels horts ja adjudicats, recau el dia 1 de gener de cada any.
Article 8è. Infraccions i sancions
Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries com també a la imposició de
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reial
Decret 2063/2004, de 15 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General del règim sancionador
tributari, la normativa vigent i d’aplicació i l’Ordenança fiscal general.
La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes acreditades
no prescrites.
Disposició final
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió
celebrada el 31 de març de 2011.
Transcorregut el termini d'informació pública produït per publicació edictal al Butlletí Oficial de la
Província núm. 18 de data març de 2011, va restar definitivament aprovada, essent d'aplicació a partir
de l’endemà de l’aprovació definitiva .El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la
seva modificació o la seva derogació expressa.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
El PRESIDENT DE LA JUNTA DE VEÏNS

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
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Ordenança fiscal núm. 21: Taxa per a la participació a les 5 Milles Femenines

Article 1r. Fonament i Naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 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, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal, aquesta EMD estableix la taxa per a la participació a
les 5 Milles Femenines, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.
Article 2n. Definició de l’acte
Les 5 Milles Femenines de Valldoreix és una cursa popular que es celebra a Valldoreix anualment des
de l’any 2002, en motiu de la celebració del Dia de la Dona. La prova consta de tres curses diferents.
En primer lloc, la cursa infantil de una distància de 1000 metres, per a les participants de menys de
les categories prebenjamines (2007-2008), benjamines (2005-2006), alevines (2003-2004), infantils
(2001-2002) i cadets (2000-1999). En segon lloc, les 2,5 milles per a participants majors de 16 anys. I
en tercer lloc, la cursa més important, les 5 milles, també reservada a corredores de més de 16 anys.
Article 3r. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa és la participació en la cursa.
Article 4rt. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que participin de la cursa
de les 5 Milles Femenines de Valldoreix.
Article 5è. Quota Tributària
La quota tributària a satisfer seran les següents:
0 € per a les participants a la cursa infantil
0 € per a les participants a les curses de 2,5 i 5 milles menors de 18 anys.
8 € per a les participants per a la cursa de les 2,5 milles.
8 € per a les participants de la cursa de les 5 milles que estiguin federades i disposin de
Assegurança mèdica i disposin de xip propi.
10 € per a les participants de les 5 milles que disposin de xip propi, però no d’assegurança
mèdica.
12 € per a les participants de les 5 milles que no disposin d’assegurança mèdica ni xip propi.
Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés.
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment de la
inscripció al web a la Cursa de les 5 Milles Femenines.
La inscripció quedarà formalitzada a partir del pagament de la taxa corresponent.
Article 7è. Exempcions.
-

Les participants menors de 18 anys estan exemptes del pagament de la quota.
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-

Les participants que es troben en situació d’atur estan exemptes del pagament de la quota.
Caldrà presentar el document que acrediti el fet de estar en situació d’atur.

Disposició final
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió
celebrada el 19 de desembre de 2013.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
Valldoreix, 8 de gener de 2014.
Vist-i-plau
El PRESIDENT DE LA JUNTA DE VEÏNS

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
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Ordenança fiscal núm. 22: Taxa per a la participació al Trail de Festa Major de Valldoreix

Article 1r. Fonament i Naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 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, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal, aquesta EMD estableix la taxa per a la participació al
Trail de Festa Major de Valldoreix, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.
Article 2n. Definició de l’acte
En el marc de la Festa Major de Valldoreix, i amb la voluntat de promoció de l’activitat esportiva i els
hàbits de vida saludable, des de l’EMD de Valldoreix s’organitza el diumenge del cap de setmana de
festa major el Trail de Festa Major, que consta d’una cursa de muntanya de aproximadament 12 km
per a la categoria sènior, una cursa infantil i cadet de 1.800 metres, una cursa aleví de 1000 metres i
una cursa benjamí i prebenjamí, de 600 metres.
Article 3r. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa és la participació en la cursa.
Article 4rt. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que participin al Trail de
Festa Major.
Article 5è. Quota Tributària
La quota tributària a satisfer seran les següents:
- 0 € per als participants a les curses de les categories cadet, infantil, aleví i benjamí i
prebenjamí.
- 5 € per als participants a la categoria sènior.
Article 6è. Acreditament, declaració i ingrés.
L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment de la
inscripció a la cursa.
La inscripció quedarà formalitzada a partir del pagament de la taxa corresponent.
Disposició final
La present Ordenança fiscal ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió
ordinària celebrada el 23 de juliol de 2015, publicada al BOPB de 5 d’agost de 2015, sense que es
presentessin al·legacions en el termini establert, ha esdevingut definitiva.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expressa.
Valldoreix, 12 de setembre de 2015.
Vist-i-plau
El PRESIDENT DE LA JUNTA DE VEÏNS

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
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Ordenança fiscal
Reguladora de la taxa d’estacionament limitat

Article 1. Disposicions generals
1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i específicament l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els
articles 15è i 19è de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per l’estacionament restringit de vehicles
de tracció mecànica a les vies públiques, que es regeix pels articles 20è a 27è del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Els conceptes relatius al règim d’estacionament restringit a les vies públiques continguts en
aquesta Ordenança s’interpretaran en els termes establerts a l’Ordenança reguladora de
l’estacionament restringit de vehicles a la via pública.
3. Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta Ordenança aniran destinats
a finançar les despeses que genera aquesta actuació.
Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenança l’expedició del distintiu de
resident per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes en zones
d’aparcament restringit, en els horaris i condicions determinades per l’Ordenança reguladora de
l’estacionament restringit de vehicles a la via pública.
2. Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle la
durada del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació
o força major.
3. Es requereix l'obtenció prèvia d’un distintiu de resident per poder utilitzar les zones d’aparcament
restringit.
4. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament dels vehicles de més
de 2 rodes, següents:
a) Els autotaxis que es trobin en servei i el seu conductor estigui present, així com els vehicles
de lloguer de servei públic amb conductor amb idèntiques condicions.
b) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de
l’Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i
exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin
prestant aquests serveis.
c) Els de les representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb
matrícula en règim diplomàtic i amb condició de reciprocitat.
d) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu
Roja i les ambulàncies. Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin
l’autorització prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de
persones amb disminució.
e) Els residents a les pròpies zones d’estacionament restringit, que podran aparcar sense
limitació horària
Art. 3r. Subjectes passius.
1. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors residents que estacionin els vehicles en les
zones d’aparcament restringit en els termes previstos en l’article anterior.
2. Tenen la consideració de residents, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques que
figurin empadronades a Valldoreix i a Sant Cugat del Vallès, i siguin propietaris d’un vehicle de
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més de 2 rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 Kg de PMA, i un nombre de 9
passatgers, per algun dels següents títols:
a. Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, sempre que figuri com a tal en l’assegurança del vehicle.
b. Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
c.

Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en
lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli
aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantigui
un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.

3. Els residents a la pròpia zona d’estacionament restringit estaran exempts del pagament de la taxa
Art. 4t. Quotes.
Les tarifes a aplicar són les que les següents: distintiu de residents anual o fracció: 20 euros.
Art. 5è. Exempció.
Estaran exempts els subjectes passius de la present ordenança durant l’any 2009, període considerat
com a prova pilot i en tot cas en un període mínim de 8 mesos des de l’inici del pla experimental.
Art. 6è. Pagament de la taxa.
L’obligació de contribuir neix des del moment que s’atorgui el distintiu que autoritza a estacionar a
qualsevol de les places lliures d’ús exclusiu de residents, amb independència del nombre de vegades
que hi estacionin, dins del termini de l’any natural. El pagament s’exigirà, per una sola vegada, en el
moment que s’expedeixi el distintiu de resident.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb l’article 17.4 del TRLHL.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 10
General reguladora dels preus públics

CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE, FINALITAT I NATURALESA
Secció 1. Objecte i Finalitat
Article 1. En virtut del disposat a l'article 2.1 e) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, la present Ordenança té per objecte i
finalitat regular, amb caràcter general, la imposició, ordenació i exacció, per l'EMD de Valldoreix, dels
Preus Públics que aquest podrà percebre dels subjectes obligats, a títol de contraprestació, quan es
donin alguns dels següents supòsits:



La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal.
La prestació de serveis o la realització d'activitats administratives que siguin de competència
municipal quan concorrin qualsevulla de les següents circumstàncies:
a) Que els mencionats serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria.
b) Que els serveis o activitats de referència siguin susceptibles de ser prestats o realitzats per
Sector Privat.

Als efectes de la present Ordenança s'entendrà que un servei o activitat municipal és susceptible de ser
prestada pel Sector Privat quan no impliqui intervenció en l'actuació dels particulars, o qualsevol altra
manifestació d'autoritat, i, així, sempre i quan no es tracti de serveis o activitats municipals la reserva de
les quals hagi sigut declarada amb arranjament a la normativa vigent.
S'entendrà que un servei a activitat administrativa municipal és de sol·licitud o recepció obligatòria quan
les persones físiques o jurídiques estiguin legalment obligades a requerir de l'Entitat Local la seva
prestació, ja sigui per pròpia naturalesa o règim jurídic del servei o activitat, ja sigui per que així s'hagi
disposat en el seu reglament, com requisit previ i preceptiu a l'ordre del gaudiment d'un dret o a
l'exercici d'una activitat per part d'aquelles.
En qualsevol cas, i als efectes de la present Ordenança, seran de recepció obligatòria aquells serveis i
activitats municipals respecte dels que aquesta obligatorietat s'hagi disposat en l'aplicació de l'article 34
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
Secció 2. Naturalesa jurídica
Article 2. Els Preus Públics que l'EMD posi i ordeni gaudiran de la condició d'ingrés municipal de Dret
Públic, i pel seu cobrament l'Hisenda Local utilitzarà les prerrogatives establertes legalment per l'Hisenda
de l'Estat, i actuarà conforme als procediments administratius corresponents.
Article 3. Serà exclusivament administratiu el procediment de gestió, liquidació, recaptació, inspecció i
sanció en matèria de Preus Públics municipals.
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l'impost sobre
el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula.
CAPÍTOL SEGON: FIXACIÓ, ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA
Secció 1. Imposició i ordenació
Article 4. És competència del Ple de l'EMD l'establiment, modificació o derogació dels Preus Públics
municipals, a través de les corresponents Ordenances, sense perjudici de la competència que es delega i
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atorga en favor de la Presidència de la Junta de Veïns que consta a l'apartat segon de l'article sisè de la
present Ordenança.
Excepte l'actualització dels mateixos, l'establiment, modificació o derogació de Preus Públics es realitzarà
de conformitat amb el previst als articles 47.3, 49 i concordant de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Article 5. Sempre que així es disposi a les corresponents Ordenances, les tarifes dels Preus Públics
podran ser objecte, anualment, de la corresponent actualització automàtica, de conformitat amb les
variacions experimentades durant cada període per l’Índex de Preus al Consum, o per aquells altres
indicadors oficials que s'assenyalen en substitució d'aquell.
Constatada pel Ple aquesta actualització automàtica, aquesta es farà pública, per general coneixement i
efectes, mitjançant la inserció d'Edictes al Tauló d'Anuncis de la Casa Consistorial i al Butlletí Oficial de la
Província, indicant-se els recursos procedents.
Article 6. En qualsevol cas, l'establiment, modificació, supressió o actualització de Preus Públics
requerirà la prèvia instrucció d'expedient, en el qual s'acrediti mitjançant els corresponents informes, la
proporcionalitat, encert, legalitat i coherència dels acords en projecte.
De conformitat amb el determinat a l'article quart anterior es delega en la Presidència de la Junta de
Veïns l'inici, ordenació, instrucció i resolució d'expedients de fixació i imposició de preus públics que per
les seves característiques corresponguin a serveis prestats que no tenen caràcter anual i, de naturalesa
esporàdica o puntual com poden ser per actes culturals, d'educació, d'oci, festes i similars, sempre que
no es trobin regulats els fets impossibles en les Ordenances Fiscals vigents de l'EMD. Les resolucions,
decrets i expedients aprovats a l'efecte per la Presidència hauran de ser ratificats pel Ple de la Junta de
Veïns i, el procediment es realitzarà de conformitat amb el que disposa l'apartat segon de l'article quart
anterior i següent normativa:
a. Per determinar el preu públic corresponent als clubs esportius que sol·licitin la utilització de les
pistes poliesportives durant tota una temporada anual, es procedirà a la instrucció del
corresponent expedient en que es justifiqui i consti documentalment la bonificació o exacció que
en resulti per contraposició de serveis i, en tot cas, la resolució de la Presidència que aprovi
l'aplicació de les condicions d'utilització i preu públic determinat.
b. Per determinar el preu públic corresponent a actes culturals del Casal de Cultura i de les Colònies
d'Estiu que organitza aquell, es procedirà a la instrucció d'expedient on constaran despeses que en
resulti de la realització, informe del servei que dirigeix al Casal on justifiqui l'anterior i es faci
memòria de les activitats a portar a terme i, resolució de la Presidència on es determini el preu
públic a pagar per cada beneficiari.
Secció 2. Dels mitjans d'impugnació
Article 7. Contra els actes i acords d'imposició, ordenació, modificació, actualització o supressió de
Preus Públics, els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu als termes
previstos a l'article 39 i concordant de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Article 8. Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels Preus Públics els interessats podran interposar
recurs de reposició davant l'Organisme que hagués dictat l'acte, en el termini d'un mes, a comptar des
de la notificació o, en el seu cas, des de l'exposició al públic dels corresponents padrons; tot això amb
caràcter previ administratiu.
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Secció 3. L’obligació de pagament i la seva quantia
Article 9. Estaran obligades al pagament dels Preus Públics les persones físiques i jurídiques, i les
entitats a que fa referència l'article 33 de la Llei General Tributària, que disfrutin, utilitzin, aprofitin o es
beneficiïn de forma especial o amb caràcter privatiu del domini públic municipal o aquelles que rebin o
es beneficiïn dels serveis i activitats a que fa referència l'article 41.B) de la Llei d'Hisendes Locals.
L'obligació de contribuir naixerà en el moment en que l'aprofitament especial o l'ús privatiu s'autoritzi, o
des que s'iniciï, si es porta a terme sense autorització; o bé des del moment en què es presti el servei o
es realitzi l'activitat gravada, segons els casos.
Article 10. Tot aquell que pretengui beneficiar-se o obtenir un aprofitament especial o de caràcter
privatiu sobre el domini públic, o bé, obtenir o beneficiar-se d'un servei o activitat municipal subjectes al
pagament d'un Preu Públic haurà de sol·licitar prèviament de l'Entitat Local.
Article 11. Estaran solidàriament obligats al pagament dels Preus Públics que gravin l'ús o disfrut del
domini públic municipal segons els casos:
a) Els titulars de les llicències i autoritzacions.
b) Els beneficiaris d'aquests aprofitaments.
c) Els propietaris o arrendataris dels elements situats en la via pública o terrenys del comú i, en el seu
cas, els propietaris dels immobles que rebin un benefici directe dels aprofitaments i usos abans
mencionats.
d) Les persones o Entitats encarregades de la col·locació, retirada, o vigilància dels elements abans
indicats.
Article 12. No estaran obligats al pagament de Preus Públics les Administracions Públiques pels
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament, i per tots aquells
que de forma immediata interessin a la Seguretat o a la Defensa Nacional.
No podran exigir-se Preus Públics pels serveis i activitats enumerades a l'article 21 de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Excepte en els anteriors supòsits, no s'admetran altres beneficis, reduccions o exempcions, sense
perjudici de que la fixació de les tarifes dels Preus Públics es tingui en compte, de forma genèrica, la
capacitat econòmica dels obligats al seu pagament.
Article 13. L'import global dels Preus Públics que gravin la prestació dels serveis o la realització
d'activitats administratives, s'ajustarà al cost total del servei o de l'activitat de que es tracti.
Dins del citat cost s’inclouran tant les despeses directes com les indirectes i, de la mateixa manera, la
corresponent previsió en ordre a l'amortització dels béns i instal·lacions afectats.
Article 14. L'import dels Preus Públics exaccionats per la utilització privativa o per l'aprofitament
especial del domini públic municipal es fixarà prenent com a referència el corresponent valor de mercat
o el de la utilitat derivada d'aquells, també a efectes de mercat.
Sense perjudici de l'anterior, quan es tracti de Preus Públics per utilització privativa o aprofitaments
especials constituïts al sòl, subsòl o vol de les vies públiques del municipi, a favor d'Empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o a una part important del
veïnat, l'import d'aquells consistirà, en tot cas i sense excepció alguna, en l'1,5 per 100 dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el termini municipal aquestes empreses.
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Els Preus Públics que puguin correspondre a la Companyia Telefònica Nacional Espanyola es substituiran
per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la disposició addicional 8 de
la Llei 39/88, de 28 de desembre en relació a la Llei 15/87, de 30 de juliol.
Les companyies mencionades a l'anterior apartat posaran en coneixement de l'Entitat Local, dins del
primer trimestre de cada exercici, l'import total dels ingressos bruts obtinguts a aquest municipi durant
l'exercici anterior. De no fer-ho, i sense perjudici de la instrucció del corresponent expedient
sancionador, es practicarà per estimació la liquidació corresponent, que no serà inferior a l'última
practicada.
L'aplaçament fraccionat o compensació de les quotes liquidades en virtut del disposat als anteriors
apartats s'acordarà discrecionalment per l'Entitat Local sense que aquest pugui ser compel·lit a allò pels
subjectes passius.
Article 15. Quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin,
l'Entitat Local podrà fixar Preus Públics per sota dels límits previstos als anteriors articles, en aquests
casos, i quan es tracti dels Preus Públics a que es refereix l'article 41 B) del TRLHL, deuran consignar-se
al Pressupost Municipal les dotacions oportunes per la cobertura de les diferències resultants si les
hagués.
Article 16. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporten la destrucció o
deteriorament del domini públic municipal, el beneficiari, sense perjudici del pagament del corresponent
Preu Públic, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o
reparació, i al dipòsit previ del seu import, en funció de la valoració efectuada pels Serveis Tècnics de la
Corporació.
Si els danys fossin irreparables, l'Entitat Local serà indemnitzada en quantia igual al valor dels béns
destruïts o a l'import del deteriorament dels danyats.
L'EMD no podrà conèixer ni total ni parcialment les indemnitzacions i reintegres a que es refereix el
present article.
Secció 4. Gestió, administració i cobrança
Article 17. L'EMD podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial dels Preus Públics. Quan per
causes no imputables al subjecte obligat al servei públic, l'activitat administrativa, o el dret a la utilització
del domini públic no es prestin o no es desenvolupin, procedirà la devolució de l'import proporcional
corresponent, sempre i quan aquest hagi estat satisfet.
Article 18. Pel pagament del preu públic, l'EMD pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Els deutes en concepte de Preus Públics que no hagin estat satisfets en període voluntari seran exigits
pel procediment administratiu d'apremi.
Article 19. En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions i en quan a les sancions que a les
mateixes correspondran en matèria de Preus Públics municipals, s'estarà al que disposi la legislació
estatal reguladora dels Preus Públics, i al seu efecte s'aplicarà, per analogia, el previst a l'article 77 i
següents de la Llei General Tributària.
Article 20. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que, en concepte de
Preus Públics, no s'hagin pogut fer efectives pel procediment d'apremi, pel que la declaració de la qual
es formalitzarà el corresponent expedient, de conformitat amb el disposat al Reglament General de
Recaptació, expedient aquest que serà resolt per l'Alcaldia.
Article 21. Als efectes del seu cobrament els Preus Públics es classificaran en:
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a) Preus Públics, la recaptació dels quals, s'efectua anualment mitjançant rebut -per ser la seva paga
periòdica- i que donen lloc a la formació dels corresponents padrons o matrícula i
b) Els restants Preus Públics.
En ambdós supòsits el procediment d'exacció serà idèntic al previst a l'article 2 de l'Ordenança Fiscal
número 1 de Gestió, Administració i Cobrança dels Tributs Municipals, segons els casos.
Les altes que es produeixin dins de l'exercici sortiran efectes des de la data en que neixi l'obligació de
satisfer el Preu Públic, i l'Entitat Local notificarà als obligats al pagament de la liquidació corresponent
l'alta al padró, amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Règim de recursos.
c) Lloc, termini i forma en que ha de ser satisfet el deute i conseqüència del seu pagament.
Una vegada produïda l'alta al corresponent padró, i notificada aquesta última a l'interessat, les
successives liquidacions es notificaran col·lectivament mitjançant Edictes en la forma indicada als
anteriors apartats.
Les baixes hauran de cursar-se, al més tardar, l'últim dia laborable del respectiu període per sortir
efectes a partir del següent. Qui incompleixi aquesta obligació seguirà subjecte al pagament del Preu
Públic de que es tracti.
Article 22. Als Preus Públics a que fa referència l'article 21, paràgraf 1, apartat b i als previstos a
l'article 14, apartat 2, de la present ordenança, una vegada aprovades les liquidacions de les
corresponents quotes, aquestes seran notificades individualment als subjectes obligats amb expressió
dels extrems citats a l'apartat 2 de l'article 21, següent el termini de pagament en període voluntari el
previst, amb caràcter general, a l'article 20, apartat 2, del Reglament General de Recaptació.
Disposició addicional
Les llicències i autoritzacions referents a l'ús i disfrut del domini públic municipal s'entendran caducades
sense excusa a la data fixada per la finalització dels seus efectes.
Queden incloses dins dels conceptes d'empreses explotadores de serveis de subministrament les que
afectin a la generalitat o una part important del veïnat a que es refereix l'article 14, apartat 2 i següents,
de la present Ordenança.
Annex 1. Preus llibres
Valldoreix la Voluntat d'un poble
15,45
Arbres de Valldoreix
6,20
CD Arbres de Valldoreix
2,05
Es bonificarà als llibreters i altres establiments comercials que estiguin interessats en la venta dels
llibres amb un 30% per cada llibre venut.
ANNEX 2. BANDERES
Bandera Valldoreix 70 x 100 rilfix
Es bonificarà als llibreters i altres establiments comercials que estiguin interessats
en la venda dels anteriors articles amb un 30% per cada article venut.
ANNEX 3. PREUS PÚBLICS PER IMPRESIONS A LA BIBLIOTECA VALL D’OR DE
VALLDOREIX
Impressions en blanc i negre
Impressions en colors
Fotocòpia en blanc i negre
Fotocòpia en colors
Reposició per pèrdua del carnet de biblioteca

62

21,15

0,10
0,40
0,10
0,40
1,00

Reposició per pèrdua d’un llibre: en cas de pèrdua d’un llibre aquest s’haurà de reposar o,
alternativament, fer el pagament pel valor que tingui en el mercat
Servei de préstec interbibliotecari, sol·licitud i obtenció de documents o revistes, despeses
de transport de cada sol·licitud:
1,50
- Es procedirà a la devolució de la taxa, únicament, quan no s’hagi pogut facilitar a
l’usuari el documento sol·licitat
ANNEX 4. PREUS PÚBLICS APLICABLES A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE CULTURA
Espectacle familiar (espectacles de diversos tipus dirigits a famílies). De 2 anys en endavant: 3,00
euros
Espectacles de caixet fins a 4.000,00 euros: 5,00 euros
Espectacles de caixet de 4.001,00 en endavant: 10,00 euros
Preu de cada concert al Castell de Canals: 10 euros
Abonaments Cicle Música Castell Canals:
Si es duen a terme 3 concerts + 1 esp. de teatre professional – 30 euros
Si es duen a terme 4 concerts – 30 euros
ANNEX 5.PREUS PÚBLICS PER LA PARTICIPACIÓ A LA MILLA SOLIDÀRIA DE L’EMD DE
VALLDOREIX
La quota tributària a satisfer serà la següent:
Curses infantils: 0 €
Curses per a participants amb diversitat funcional: 0 €
Curses adults:
Cadet (13-14 anys): 4 €
Pre-júnior (15-16 anys): 4 €
Júnior (17-18 anys): 4 €
Sub23 (18-22 anys): 4 €
Sènior (23-39 anys): 4 €
Veterans A (40-49 anys): 4 €
Veterans B (més de 50 anys): 4 €
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 18 de maig de 2017,
publicada al BOPB de 31 de maig de 2017, sense que s’hagi presentat cap al·legació en el termini
establert, ha esdevingut definitiva.
Valldoreix,

.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 11.
Reguladora del preu públic
per a la prestació del servei del Complex Esportiu de Valldoreix
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, l'EMD
estableix preus públics per la prestació de serveis esportius i realització d’activitats en el Complex Esportiu
de Valldoreix, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades en la piscina municipal.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del servei la
(les) piscines privades que actualment concorren en la realització d’activitats similars a les que
es desenvolupen en la piscina municipal, el preu públic es transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l'EMD aprovarà
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis en la piscina
municipal, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis en la piscina municipal de caràcter periòdic hagin de
transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la notificació
individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte
passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al que
substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti
incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest
increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
3.
1

PREU ABONAMENT
MENSUAL

Preu Mensual
Matricula

Preu Anual

Mensualitat

Sense Matr

Adult

44,29 €

50,81 €

622,89 €

Jove

26,08 €

39,06 €

388,69 €

Infant
Gent
gran/Discapacitats
Familiar (nombrosa,
monoparental, a

26,08 €

18,79 €

144,35 €

17,56 €

26,08 €
-

248,14 €
-

29,31 €

€
64

€

partir 2º membre)
Cap de Setmana
Migdia + Cap de
setmana
Matí +Cap de
setmana
Tarda+Cap de
setmana
Abonat Piscina
Coberta

26,08 €

26,08 €

249,41 €

26,08 €

26,08 €

249,41 €

44,29 €

37,77 €

388,68 €

44,29 €

44,29 €

474,75 €
-

Abonat Fitness
Abonat Pàdel

2

- €

22,79 € €

- €

22,79 € €

44,29 €

PREU ABONAMENT
MENSUAL AMB
REVISIÓ MÉDICA

31,85 €

405,38 €

Preu Mensual
Matricula

Preu Anual

Mensualitat

Sense Matr

Adult

44,29 €

50,81 €

622,89 €

Jove

26,08 €

39,06 €

388,69 €

Infant
Gent
gran/Discapacitats
Familiar (nombrosa,
monoparental, a
partir 2º membre)

26,08 €

18,79 €

144,35 €

17,56 €

26,08 €

248,14 €

Cap de Setmana
Migdia + Cap de
setmana
Matí +Cap de
setmana
Tarda+Cap de
setmana
Abonat Piscina
Coberta

26,08 €

26,08 €

249,41 €

26,08 €

26,08 €

249,41 €

44,29 €

37,77 €

388,68 €

44,29 €
-

44,29 €

474,75 €
-

29,31 € €

€

€

22,79 €

€

22,79 €

€

Abonat Fitness
Abonat Pàdel

3

-

ENTRADES
PUNTUALS A LA
INSTALCIÓ

44,29 €

31,85 €

ENTRADES

Infant

4,40 €

Jove

7,39 €

Adult

11,87 €

Gent Gran

-

€

2,91 €
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405,38 €

4

5

PREU ANUAL
NATACIÓ ESCOLAR
Escola Bressol

169,45 €

Infantil

165,58 €

Primària

156,48 €

Secundària
Cicle formatiubatxillerat

141,43 €

Educació Especial

191,65 €

PREU TRIMESTRAL
CURSOS NATACIÓ
HIVERN (lectiu 1
sessió x setmana)

141,43 €

NAT.ESCOLAR

Nadons

131,69 €

Nens I

112,19 €

Nens II

112,19 €

Nens III

112,19 €

Joves
Adults
Gent Gran

92,51 €
109,49 €
67,55 €

Aigua Gym

109,49 €

Aigua Aeròbic

109,49 €

Terapèutica

118,65 €

Matronació

118,65 €

Discapacitats
Entrenaments
Personalitzats

118,65 €

Nivell 1 OCI 1 hora
per setmana
Nivell 1 OCI 2 hores
setmana

6

NAT.ESCOLAR

PREU TRIMESTRAL
PER A CLUBS
D'ACTIVITATS
AQUATIQUES
iniciació 1 sessió per
setmana
perfeccionament 1
sessió per setmana
club sincronitzada 2
sessions per setmana
Club sincronitzada de
3 a 7 hores setmana

118,65 €

89’28 €
125,00€

CLUBS

89,28 €
89,28 €
125,00€
157’07 €
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Club Kung fu 1 sessió
per setmana
Club Esgrima 1 sessió
per setmana
Altres Clubs dues
sessions per setmana

7

8

PREU LLOGUERS
(PER A CLUBS,
ENTITATS,
ESCOLES…)

10

89,28 €
89,28 €

LLOGUERS

1 Carrer/ Hora

26,26 €

2 Carrers/ Hora

48,17 €

1 Carrer/ 2 Hores
1/2 piscina petita /
Hora

48,17 €

Piscina lliure x nen

2,41 €

Lloguer pista pàdel

11,75 €

PREU TRIMESTRAL
CURSOS DE FITNESS
Adults
Balls de Salo per
parella

9

89,28 €

48,17 €

CURS.FIT
116,01 €
261,97 €

Joves

94,51 €

Infantil

87,99 €

Gent Gran

52,04 €

SERVEI ACOLLIDA

ACOLLIDA

1 Hora dia/setmana

6,99 €

2 Hora dia/setmana

12,93 €

3 Hora dia/setmana

18,79 €

4 Hora dia/setmana

24,20 €

Abonament 10 hores

55,21 €

Abonament 20 hores

114,66 €

Abonament 30 hores

172,69 €

PREU ENTRENADOR
PERSONAL /
PILATES/PADEL
Bo 5 sessions (1
sessió=1 hora)
Bo 10 sessions (1
sessió=1 hora)
Bo 20 sessions (1

EP/PILATES
183,06 €
304,55 €
571,86 €
67

sessió=1 hora)
Per tot tipus d'usuari
Revisió médicoesportiva
Revisió médicobàsica

45,99 €

Prova Cardiovascular

48,87 €

Dietista
Abonament 10
sessions 30’

55,91 €
183’06€/persona

Abonament 20
sessions 30’

344’15€/persona

Abonament 5
sessions de 1 hora

41,88 €
27,90 €

161’41€/persona

20% descompte en
parelles
Abonament mensual
(nomes socis/4
sessions al mes)

11

1 persona

115,00€/persona

2 persones

82’40 €/persona

3 persones

64’40€/persona

4 persones

55’20 €/persona

PREUS PISCINA
ESTIU
(finals de juny
mitjans Setembre)
Menors de 16 anys
Adults
Bo 10 Banys menors

ENTRADES
Tots

-

€
€

De Dilluns

Cap setm.

Dia del

a Divendres
2,58

i festius

Banyista

€
-

€

20,68 € €

4,64
-

2,58 €

1,99 €

5,82 €

3,53 €
-

- €

€

- €

€

- €

€

- €

€

- €

€

Bo 10 Banys Adults

39,94 € €

Bo 20 banys menors

34,54 € €

Bo 20 banys Adults
Entrades Bany lliure
grups especials
(min.10 persones)

70,37 € €

-

-

2,41 € €
68

-

12

PREUS PISCINA
COBERTA
(Mitjans de setembre
fins final de juny)

ENTRADES
tots

Menors de 16 anys

€

Adults

€

Bo 10 Banys menors

-

De Dilluns

Cap setm.

Dia del

a Divendres
2,71

i festius

Banyista

€
€

6,52
-

25,14 € €

Bo 10 Banys Adults

44,17 € €

Bo 20 banys menors

37,01 € €

Bo 20 banys Adults
Entrades Bany lliure
grups especials
(min.10 persones)

73,31 € €

-

2,71 €

2,23 €

7,34 €

4,34 €
-

- €

€

- €

€

- €

€

- €

€

- €

€

-

13

14

PREUS CURSOS
NATACIÓ ESTIU

2,88 € €

CURS

Nens I

44,29 €

Nens II

44,29 €

Nens III

44,29 €

Joves

31,43 €

Adults

37,12 €

Gent Gran

22,09 €

Aigua Gym

37,12 €

Aigua Aeròbic

37,12 €

Terapèutica

39,06 €

Matronació

39,06 €

Discapacitats
Entrenaments
Personalitzats

39,06 €

PREUS PER A
NATACIÓ ESCOLAR
ESTIU (10 Sessions x
Monitor)

39,06 €

CURS

Escola Bressol

64,25 €

Infantil

61,50 €

Primària

61,50 €

Secundària
Cicle formatiubatxillerat

54,39 €

Educació Especial

74,42 €

54,39 €
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ESTETICA
Tractament
depilacions

ESTETICA

Llavi superior

4,04 €

celles

5,40 €

Disseny celles

8,09 €

facial

5,99 €

aixelles

6,75 €

ingles

6,75 €

braços

8,04 €

1/2 cames

14,80 €

cames senceres

20,21 €

Depilacions
Aixelles

8,70 €

ingles

7,98 €

braços

10,05 €

esquena

6,75 €

pit

6,75 €

1/2 cames

17,56 €

cames senceres

24,20 €

Mans i Peus
Manicura

16,21 €

Manicura francesa

13,86 €

pedicura

27,02 €

pedicura francesa

29,67 €

pedicura amb gel

33,71 €

ungles de gel

64,84 €

relleno

31,01 €

ungles de porcellana

64,84 €

relleno

31,07 €

trencament d'ungla

6,75 €

Tractaments Facials
Neteja de cutis

37,77 €

tractament especial

47,28 €

peeling acid glicólic
drenatge limfàtic
facial

74,30 €

algoterapia facial

29,67 €

maquillatge de carrer

20,21 €

maquillatge de nit

22,90 €

tint pestanyes

16,15 €

permanent pestanyes
Tractaments
Corporals
Massatge complert
estètic amb producte

33,71 €

27,02 €

324,23 €
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Massatge local estètic
amb producte
Tractament
anticel·lutic
Tractament
reafirmant
Tractament de Pits
Peeling corporal
complert amb
mascareta
envoltoris d'algues i
fangs
sudació
Tractament de cames
cansades
Solarium
16

FISIOTERAPIA

378,62 €
540,38 €
337,74 €
60,80 €
35,01 €
37,71 €
135,10 €
7,11 €
FISIO

1 SESSIÓ

32,44 €

Oteopatia

59,44 €

Massatge 20'

16,91 €

Massatge 30'

24,08 €

Massatge 45'

36,48 €

Massatge 60'

45,58 €

Bo 5 massatges 30'

106,90 €

Bo 5 massatges 45'

165,75 €

Bo 5 massatges 60'

202,12 €

fisioteràpia a domicili
Cursos Pre part (15
hores)
Cursos Post part (15
hores)
Escola d'esquena (23
hores)

17

162,11 €

45,58 €
270,54 €
270,54 €
378,15 €

Podologia

35,24 €

Revisió mèdica bàsica
Revisió mèdica
esportiva

29,67 €

ESCOLES
ESPORTIVES/PADEL
Setmana de Juny de
9 a 14 hores
Setmana de Juny de
9 a 15 hores
Setmana de Juny de
9 a 17 hores
Resta Setmanes de
Juliol i Setembre de 9
a 14 hores

45,58 €

ESC.ESP.
60,44 €
77,54 €
96,86 €
85,75 €
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Resta Setmanes de
Juliol i Setembre de 9
a 15 hores
Resta Setmanes de
Juliol i Setembre de 9
a 17 hores
Servei Acollida
setmana / hora
Estades Tot Terreny
Juliol I quinzena
Estades Tot Terreny
Juliol II quinzena
Dinars dia per tota
l'estada
Dinars Esporadics /
dia
Tardes per totes les
tardes
Tardes esporàdiques

18

19

CASAL AVIS
VALLDOREIX

148,67 €
8,20 €
410,34 €
410,34 €
8,70 €
9,93 €
2,47 €
8,70 €

AVIS

2 dies per setmana

33,12 €

1 dia per setmana
2 dies per setmana +
curset

17,96 €

piscina Lliure

17,92 €

PROPOSTA
COL.LECTIUS (Quota
trimestral)
Piscina Lliure + 1
activitat
Piscina 1 dia + 1
activitat
Piscina Lliure
Piscina Lliure 1 dia
per setmana
1 activitat per
setmana
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135,63 €

ALTRES TARIFES
Abonat Piscina
coberta Socis Club
Abonats Club
instal·lació
Abonat Sala Fitness
Escoles Esportives
Hivern (nadal) 9 a 14
Escoles Esportives

40,00 €

COL.LECTIUS
25,16 €
22,14 €
17,92 €
14,69 €
11,87 €
ALTRES
17,83 €
3,70 €
22,79 €
85,75 €
135,63 €
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Hivern (nadal) 9 a 17
Escoles Esportives
Hivern Dissabtes

127,79 €

Lloguer pista padel

28,48 €

Llum Pista Padel
8,14 €
Campionats de pàdel
socis
20,00 €
Campionats de pàdel
no socis
25,00 €
Extraescolars de
118,86
pàdel (Preu trimestra €
Classes puntuals
col.lectives pàdel
3 jugadors
18’40€/persona
No socis

20’65€/persona

4 jugadors

16’10€/persona

No socis

18’40€/persona

Activitats extra per
socis amb quotes
d’actvitats dirigides

11’87€/mes

Lloguer de taquilles
Jove

7’70€

Adult

9’12€

Gent gran

5’62€

Aniversaris

7’40€/nen (mínim 10 nens per festa)

Activitats puntuals

15’00€ 1 hora
20’00€ 2 hores

21

22

servei d’entrenament personal amb
maquinaria d’electroestimulació
muscular
Preu sessió ( ½ hora )
25,00 €
Abonament 10 sessions
( ½ hora )
225,00 €
Abonament 20 sessions
( ½ hora )
425,00 €
servei d’entrenament personal Premium
Preu sessió ( 1 hora )
50,00€
Abonament 10 sessions
( 1 hora ) :
450,00€
Abonament 20 sessions
( 1 hora ) :
850,00€
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4. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es presti o
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.
5. El pagament del preu públic pels serveis singulars s’efectuarà en el moment d’entrar en el
recinte.
6. El preu públic pels serveis continuats, es pagarà en la primera desena de cada trimestre natural.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció ha estat aprovada
provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 19 de novembre de 2015, i al no
haver-se presentat al.legacions ha quedat definitivament aprovada.
Valldoreix, 16 de gener de 2017

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 12
Reguladora del preu públic per la prestació del servei de tallers d’activitats educatives al
Csal de Cltura i Biblioteca de Valldoreix
Fonament legal i objecte
Article 1. D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, l'EMD
estableix preus públics per la prestació del servei de Tallers d'Activitats Educatives al Casal de Cultura de
Valldoreix.
Article 2. Constitueix l'objecte d'aquesta exacció la utilització dels serveis assenyalats proporcionats pels
establiments que l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix destina a tal fi i, concretament, el
Casal de Cultura.
Article 3. L'obligació de contribuir naixerà amb la formalització de la inscripció per a qualsevol dels
tallers prestats i serà independent de la real prestació del servei si la falta d'aquest és imputable al
sol·licitant.
Article 4. Estan obligats al pagament del preu públic en concepte de contribuents, els subjectes que
l'utilitzin.
Bases i tarifes
Article 5. Es determinen les següents tarifes, pels diferents tallers establerts :

Categoria

Gener Desembre 2014

Condicions

A

27,65 €/mes

1 h/stm. – sense material bàsic

B

28,75 €/mes

1 h/stm. - amb material bàsic

C

31,70 €/mes

1,30 h/stm. - sense material bàsic

D

34,65 €/mes

1,30 h/stm. – amb material bàsic

E

40,20 €/mes

2 h/stm. – sense material bàsic

F

47,55 €/mes

2 h/stm. - amb material bàsic

G

44,65 €/mes

2,30 h/stm. - sense material bàsic

H

54,95 €/mes

2,30 h/stm. - amb material bàsic

I

49,35 €/mes

3 h/stm. – sense material bàsic

J

59,80 €/mes

3 h/stm. - amb material bàsic

K

69,50 €/mes

4 h/stm. – sense material bàsic

L

78,85 €/mes

4 h/stm. - amb material bàsic

M

20,00 €/mes

3 h/setm. - Taller d’idiomes

N

Gratuït

1h/ stm. - Immersió llengua catalana

O

10,00 €/mes

1,5 h/stm - amb material bàsic
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Administració i cobrança
Article 6. El preu públic s'entendrà acreditat pels temps de durada dels diferents tallers i per tota la
seva duració, pel que s'hagués formalitzat la inscripció.
Article 7. En el cas de que hi hagi incorregut reiterada o successivament amb falta de pagament del
preu públic, a més de qualsevol altre perjudici que degut a això es provoqui, el beneficiari perdrà el dret
a la plaça o places que hagués obtingut, procedint la Presidència de l'Entitat Municipal Descentralitzada
a la declaració d'ofici i de forma automàtica a l'usuari de morós. Aquest es declararà com a baixa en el
servei corresponent, perdent igualment el dret d'utilització de qualsevol altre servei de l'Entitat en el
futur fins que no elimini el seu deute. En cas d'inadvertir injustificadament els requeriments de
pagament de l'Entitat, la Presidència d'ofici podrà ordenar que no es produeixi a acceptar l'entrada i
prestació del servei a la persona afectada per l'incompliment.
Article 8. Reduccions i bonificacions
1. L’Entitat Municipal Descentralitzada podrà concedir reduccions de la quota a aquells que per les
seves condicions familiars, consideri que són mereixedors d’això, sempre que s’acrediti amb informe
emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, tal circumstància.
2. S’estableix una bonificació del 10 per cent el la quota de tots aquells alumnes que siguin membres
de famílies nombroses, o monoparentals. Per aplicar la bonificació caldrà que els sol·licitants presentin
còpia del carnet, que emet la Generalitat de Catalunya, en el que s’acredita l’estat de la família en el
moment de fer la inscripció. Cas d’aportar-se posteriorment a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a
partir del moment , sense efectes retroactius.
3. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota a tots aquells alumnes que siguin jubilats i/o
pensionistes o aturats. Per aplicar la bonificació caldrà que els sol·licitants presentin còpia de la
documentació que acrediti el seu estat en el moment de fer la inscripció. Cas d’aportar-se
posteriorment a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a partir del moment , sense efectes retroactius
4. S’estableixen unes quotes especials per a tallers adreçats a joves (d’entre 12 i 29 anys)
Article 9. A part de les mesures que es podran adoptar i que anteriorment han estat referides, en quant
a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà al que disposa
l'Ordenança Fiscal General, la legislació en matèria de Règim Local i la legislació general tributària.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014.
Valldoreix, 17 de novembre de 2014.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 13
Reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de l’Escola de Música de
Valldoreix
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’EMD
estableix preus públics per la prestació del servei públic del Centre Musical de Valldoreix.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades en el centre musical de Valldoreix.
2. Quan els preus públics per serveis en el centre musical de Valldoreix de caràcter periòdic
hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la
notificació individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General Tributària, sempre que el
subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu
públic al que substitueix.
3. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa
resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que
aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix l’article 1.
Article 4.- Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Servei
Ensenyament
Inicial

Ensenyament
Bàsic

Ensenyament
Mitjà
Ensenyaments
Específics

Curs 2017/2018

Sensibilització: Inicial 2, 3 i 4 (P-2, P-3, P-4)

282,57 €

Sensibilització+R.I: Inicial 5 (P-5)

422,67 €

Sensibilització+Instrument (30' indv/45' parella): Bàsic 1

828,99 €

Llenguatge+Instrument (30' indv/45' parella): Bàsic 2

828,99 €

Llenguatge+Instrument (30' indv/45' parella) +Grup
Instrumental: Bàsic 3 i Bàsic 4

987,80 €

Tercer: Llenguatge+Instrument 30’+Grup Instrumental: Bàsic 5

1.006,62 €

Quart: Llenguatge+Instrument 45’+Grup Instrumental: Bàsic 6

1.221,69 €

Llenguatge+Grup Instrumental+45' instrument

1.347,51 €

Llenguatge Musical

342,40 €

30' instrument

583,04 €
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45' instrument

787,63 €

Grup instrumental

205,25 €

Cambra

267,33 €

30' instrument (si no fan cap col·lectiva)

636,04 €

45' instrument (Si no fan cap col·lectiva)

589,23 €

Matrícula

72,00 €

Servei

Curs 2017/2018

Classe individual 30’

52,02 €

Classe individual 45’

80,91 €

Musicoteràpia i Classe individual 1h
tècnica Alexander Classe col·lectiva 30’

104,03 €

Classe col·lectiva 45’

28,90 €

Classe col·lectiva 1h

34,68 €

17,37 €

Matrícula

35,00 €

Servei

Logopèdia

Curs 2017/2018

Classe individual 30’

16,99 €

Classe individual 45’

11,97 €

Servei

Curs 2017/2018

Estades musicals Orquestrades i Colònies

49,85 €

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de que es presti
o realitzi qualsevol del serveis o activitats especificats a l’article anterior.
4. El pagament del preu públic pels serveis singulars s’efectuarà en el moment d’entrar en el
recinte.
El preu públic pels serveis continuats es pagarà en quatre terminis (de setembre a maig).
Article 5. Reduccions i bonificacions
1. L’entitat Municipal Descentralitzada podrà concedir reduccions de la quota a aquells que per les
seves condicions familiars, consideri que són mereixedors d’això, sempre que s’acrediti amb
informe emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, tal circumstància.
2. S’estableix una bonificació del 20 per cent en la quota de tots aquells alumnes que siguin
membres de famílies nombroses o de famílies monoparentals. Per aplicar la bonificació caldrà
que el sol•licitant aporti fotocòpia del llibre de família nombrosa o de família monoparental en el
moment de fer la inscripció. En el cas d’aportar-se fotocòpia del títol en un moment posterior a la
inscripció, la bonificació s’aplicarà a partir d’aquest oment, sense efectes retroactius.
3. S’estableix com a bonificació una reducció d’un 10% sobre la quota d’escolaritat a les famílies
amb germans al centre.
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4. Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al
pagament.
Article 6.- Tarificació social
S’aplica la tarificació social fins el 2,5 de l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) segons la
següent taula:
1IRSC

7.967,73

1,5 IRSC 11.951,60
2 IRSC

15.935,46

2,5 IRSC 19.919,33
I es completa la taula incrementat + 1.500 €
Arrel de la definició d’aquest indicador de suficiència de Catalunya es defineix la taula de trams de renda a
bonificar:

MUF

Fins a 1,5 IRSC
+1500*MUF-1
Fins a

Trams de renda bonificats
Fins a 2 IRSC +
Fins a 2,5 IRSC
1500*MUF-1
+1500*MUF-1
Fins a
Fins a

No bonificats
A partir de

2

13.451,60 €

17.435,46 €

21.419,33 €

21.419,33 €

3

14.951,60 €

18.935,46 €

22.919,33 €

22.919,33 €

4

16.451,60 €

20.435,46 €

24.419,33 €

24.419,33 €

5

17.951,60 €

21.935,46 €

25.919,33 €

25.919,33 €

6

19.451,60 €

23.435,46 €

27.419,33 €

27.419,33 €

7

20.951,60 €

24.935,46 €

28.919,33 €

28.919,33 €

8

22.451,60 €

26.435,46 €

30.419,33 €

30.419,33 €

9

23.951,60 €

27.935,46 €

31.919,33 €

31.919,33 €

10

25.451,60 €

29.435,46 €

33.419,33 €

33.419,33 €

A les rendes definides en aquests trams se’ls aplica una bonificació en el preu de la quota:
- Tram 1_33%
- Tram 2_20%
- Tram 3_10%
Les tarifes aplicables pel curs escolar 2017-2018, a partir del mes de setembre de 2017, seran les
següents:
Trams de Renda Bonificats

Ensenyame
nt Inicial

Altres quotes

1

2

3

Fins a 1,5 IRSC
+ 1500*MUF-1
33%
de
bonificació

Fins a 2IRSC +
1500*MUF-1
20%
de
bonificació

Fins a 2,5 IRSC +
1500*MUF-1
10%
de
bonificació

Servei

Quota anual a
pagar

Quota anual a
pagar

Quota
pagar

Sensibilització:
Inicial 2, 3 i 4 (P-2,
P-3, P-4)

189,32 €

226,06 €

254,31 €
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No bonificats

anual

a

Germans
centre

al

Nombroses,
monoparent i
múltiples

10%

20%

Quota anual a
pagar

Quota anual a
pagar

Quota anual a
pagar

282,57 €

254,31 €

226,06 €

Ensenyame
nt Bàsic

Ensenyame
nt Mitjà
Ensenyame
nts
Específics

Sensibilització+R.I:
Inicial 5 (P-5)
Sensibilització+Instr
ument (30' indv/45'
parella): Bàsic 1
Llenguatge+Instru
ment (30' indv/45'
parella): Bàsic 2
Llenguatge+Instru
ment (30' indv/45'
parella)
+Grup
Instrumental: Bàsic
3 i Bàsic 4
Tercer:
Llenguatge+Instru
ment
30’+Grup
Instrumental: Bàsic
5
Quart:
Llenguatge+Instru
ment
45’+Grup
Instrumental: Bàsic
6
Llenguatge+Grup
Instrumental+45'
instrument
Llenguatge Musical

283,19 €

338,14 €

380,40 €

422,67 €

380,40 €

338,14 €

555,42 €

663,19 €

746,09 €

828,99 €

746,09 €

663,19 €

555,42 €

663,19 €

746,09 €

828,99 €

746,09 €

663,19 €

661,83 €

790,24 €

889,02 €

987,80 €

889,02 €

790,24 €

674,44 €

805,30 €

905,96 €

1.006,62 €

905,96 €

805,30 €

818,53 €

977,35 €

1.099,52 €

1.221,69 €

1.099,52 €

977,35 €

902,83 €

1.078,01 €

1.212,76 €

1.347,51 €

1.212,76 €

1.078,01 €

229,41 €

273,92 €

308,16 €

342,40 €

308,16 €

273,92 €

30' instrument

390,64 €

466,43 €

524,74 €

583,04 €

524,74 €

466,43 €

45' instrument

527,71 €

630,10 €

708,87 €

787,63 €

708,87 €

630,10 €

Grup instrumental

137,52 €

164,20 €

184,73 €

205,25 €

184,73 €

164,20 €

Cambra

179,11 €

213,86 €

240,60 €

267,33 €

240,60 €

213,86 €

(si
cap

426,15 €

508,83 €

572,44 €

636,04 €

572,44 €

508,83 €

(Si
cap

394,78 €

471,38 €

530,31 €

589,23 €

530,31 €

471,38 €

30' instrument
no
fan
col·lectiva)
45' instrument
no
fan
col·lectiva)

Trams de Renda Bonificats
1
Fins a 1,5
IRSC+1500*MUF-1
33% de bonificació

Servei

Quota mensual a
pagar

2
Fins a 2IRSC +
1500*MUF-1
20% de
bonificació

Quota mensual a
pagar

Altres quotes

3
Fins a 2,5 IRSC +
1500*MUF-1

No
bonificats

10% de bonificació

Quota mensual a
pagar

Quota
mensual a
pagar

Germans al
centre

Nombroses,
monoparent i
múltiples

10%

20%

Quota
mensual a
pagar

Quota mensual a
pagar

Classe individual 30’

34,85 €

41,62 €

46,82 €

52,02 €

46,82 €

41,62 €

Classe individual 45’
Musicoteràpia
Classe individual 1h
i tècnica
Classe col·lectiva 30’
Alexander

54,21 €

64,73 €

72,82 €

80,91 €

72,82 €

64,73 €

69,70 €

83,22 €

93,63 €

104,03 €

93,63 €

83,22 €

11,64 €

13,90 €

15,63 €

17,37 €

15,63 €

13,90 €

Classe col·lectiva 45’

19,36 €

23,12 €

26,01 €

28,90 €

26,01 €

23,12 €

Classe col·lectiva 1h

23,24 €

27,74 €

31,21 €

34,68 €

31,21 €

27,74 €
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Les bonificacions no són acumulables i sempre s'aplicarà la més beneficiosa per a l'obligat al pagament.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció ha estat aprovada
provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 18 de maig de 2017, i ha quedat
definitivament aprovada al no haver-se presentat al.legacions.
Valldoreix,

.

Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 14
Reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de les activitats de lleure
infantil i juvenil del Casal de cultura de Valldoreix

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, l'EMD
estableix preus públics per la prestació del servei públic de les activitats de lleure infantil i juvenil del
Casal de Cultura de Valldoreix.
Article 2. Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de
caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats
desenvolupades en les activitats de lleure i juvenil del Casal de Cultura de Valldoreix.
2. Quan els preus públics per servei públic de les activitats de lleure i juvenil del Casal de Cultura de
Valldoreix de caràcter periòdic hagin de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt
2, no serà precís realitzar la notificació individual a què es refereix l’article 124 de la Llei General
Tributària, sempre que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al
pagament i l’import del preu públic al que substitueix.
3. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la taxa resulti
incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que aquest
increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones o entitats que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a què es refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. Es determinen les següents tarifes, per les diferents activitats de lleure d'estiu i casals de
Nadal:
Esplais de Nadal 2010-2011 (de 3 anys -complerts abans del 31 de maig de l'any en curs- a 12 anys)
Matí
(de 9 a 14h)

Matí + Dinar
(de 9 a 15h)

Tot el dia
(de 9 a 17h)

NADAL I (del 27, 28, 29 i 30 de desembre 2012)

51,55 €

88,65 €

96,90 €

NADAL II (del 2, 3, 4 i 5 de gener 2012)

51,55 €

88,65 €

96,90 €
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1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es presti o
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.
2. El pagament del preu públic pels serveis singulars s’efectuarà en el moment d’entrar en el
recinte.
3. El preu públic pels serveis continuats, es pagarà en la primera desena de cada trimestre natural.
Article 5è. Reduccions i bonificacions.
1. L’entitat Municipal Descentralitzada podrà concedir reduccions de la quota a aquells que per
les seves condicions familiars, consideri que són mereixedors d’això, sempre que s’acrediti
amb informe emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, tal circumstància.
2. S’estableix una bonificació del 10% en la quota de tots aquells alumnes que siguin membres
de famílies nombroses. Per aplicar la bonificació caldrà que el sol·licitant aporti fotocòpia del
títol de família nombrosa al moment de fer la inscripció. Cas d’aportar-se fotocòpia del títol en
un moment posterior a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a partir d’aquest moment, sense
efectes retroactius.
3. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de tots aquell alumnes que siguin
pensionistes. Per aplicar la bonificació caldrà que el sol·licitant acrediti la seva condició en el
moment de fer la inscripció. Cas d’acreditar-se posteriorment a la inscripció, la bonificació
s’aplicarà a partir d’aquest moment sense efectes retroactius.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 11 d’octubre de 2012.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 15
Reguladora del preu públic per la prestació del servei de publicació d’anuncis al butlletí
oficial i altres publicacions de l’EMD

Article 1. Concepte
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, l'EMD
estableix preus públics per la prestació del servei de publicació d’anuncis al butlletí oficial i altres
publicacions de l’EMD.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança els qui es beneficiïn del servei
prestat per aquesta Entitat Municipal Descentralitzada, a què es refereix l'article anterior.
Article 3. Fet imposable
1.

El Preu públic per la publicació d'anuncis al Butlletí de l'Entitat, gravarà la inserció de textos
publicitaris que tinguin per objecte donar a conèixer articles, productes o activitats de diferents
signatures o entitats comercials, industrials o professionals.

2.

Als efectes del paràgraf anterior, es consideraran com a anuncis, els textos, tots aquells escrits o
propaganda escrita que, per la seva forma i contingut, tingui com a finalitat la difusió i divulgació.

Article 4. Tarifes
La liquidació del deute tributari es practicarà segons la determinació expressada a l'article 5 i d'acord
amb les següents tarifes:
a) Inserció d’anuncis en programa de Festa Major:
Petit anunci menor de 4,5 x 5 cmts
Anunci interior d’un quart de pàgina
Anunci interior de mitja pàgina
Anunci interior a pàgina complerta
Anunci sencer en última plana

135,35.- euros
201,45.- euros
270,65.- euros
406,00.- euros
473,65.- euros

b) Inserció d’anuncis en la revista informativa de l’EMD
Mòdul normalitzat de 6,47x5,09 cm.
A partir de tres mòduls

113,65.-euros
20% de descompte

c) Inserció d’anuncis en circular informativa de cinema:
Anunci sense emmarcar
Anunci emmarcat

54,10.-euros
67,65.-euros

84

Anunci amb logotip
Anunci esponsoritzant una projecció

169,15.-euros
507,50.-euros

d) Inserció d’anuncis del Concurs/Festival de Música de Càmbra:
Anunci (nom) (com agraïment)
Anunci (logo i adreça) (com a col·laboradors)
Anunci (logo gran) (com a patrocinadors)

60,50.-euros
181,60.-euros
363,20.-euros

Article 5. Obligació de pagament
1.

L'obligació de pagament del Preu Públic regulat en aquesta Ordenança neix quan s'autoritza la
prestació del servei, atenent la petició formulada per l'interessat.

2.

El pagament d'aquest preu s'efectuarà quan es retiri l'autorització corresponent.

3.

En el cas que l'autorització no sigui preceptiva, no s'hagi sol·licitat o no s'hagi concedit i, malgrat
tot, s'hagués realitzat publicitat per error de la impremta, l'obligació de contribuir pel Preu Públic,
neix a partir del moment en el qual l'anunci es comenci a donar a conèixer al públic.

Article 6. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els beneficiaris de la publicació d'anuncis i es
consideren com a tal els industrials, comercials o professionals, els articles, productes o activitats
dels quals, es donin a conèixer per anunci publicitari, i que la seva inserció al Butlletí de l'Entitat
estigui gravada per aquest preu públic.

2.

Tindran condició de substituts les empreses de publicitat, que de forma indirecta es facin
responsables dels esmentats textos, per representar els interessos dels beneficiaris.

3.

No tindran aquesta condició els empleats que s'hagin limitat a la confecció o redacció dels
esmentats anuncis.

Article 7. Exempcions i descomptes
Estan exempts d'aquest Preu Públic els anuncis o avisos relatius a la publicitat de:
a.
b.
c.
d.

Entitats benèfiques o benefico-docents.
Organismes de l'Administració Central, autonòmica i local.
Organitzacions sindicals.
Associacions de veïns, de pares d'alumnes i entitats culturals.

Malgrat tot, la superfície dels anuncis publicats per aquest concepte no excediran de 1/8 de pàgina.
Article 8. Infraccions
Les infraccions d'aquesta Ordenança, seran sancionades d'acord amb allò que preveu la Llei General
Tributària.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 9 d’octubre de 2008.
Transcorregut el termini d'informació pública produït per publicació edictal al Butlletí Oficial de la
Província, núm. 250, de data 17 d’octubre de 2008, sense que es presentessin al·legacions i/o
reclamacions l’acord fins aleshores provisional esdevé definitiu.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 16
Reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de transport urbà de l’àmbit
de Valldoreix

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, l'EMD
estableix preus públics per la prestació del servei públic de transport urbà de l’àmbit de Valldoreix.
Article 2. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic
que es satisfaran pels usuaris del servei públic de transport de viatgers que voluntàriament sol·licitin
l'esmentat servei al concessionari d'aquest.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones que sol·licitin
o es beneficiïn de la prestació de serveis a què es refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la tarifa que estableix l'Autoritat
del Transport Metropolità (ATM).
2. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquest Ordenança neix des que es presti.
Article 5è.- Títols socials
A) Els títols socials que permeten utilitzar el servei de transport urbà en autobús, de forma gratuïta,
per aquelles persones que estiguin empadronades al municipi de Sant Cugat del Vallès, seran els
següents:
a) Persones jubilades
b) Persones pensionistes
c) Persones amb mobilitat reduïda, amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%,
expedit pel CAD.
d) Persones usuàries dels serveis socials municipals, de forma excepcional i previ informe tècnic.
e) Persones treballadores en situació d’atur que hagin treballat un mínim de 3 mesos en els
darrers 3 anys, que estiguin inscrites a l’Oficina de Treball (amb la demanda renovada) i que
no estiguin cobrant cap prestació per desocupació.
B) L’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès anualment aprovarà la tarifa de la T-Jove per a estudiants
de 13 a 18, a utilitzar en el curs escolar, des del dia 1 de setembre fins al 30 de juny, i la comunicarà
a l’EMD de Valldoreix i l’ATM. Aquesta T-Jove servirà tant per l’utilització dels autobusos de Valldoreix,
com els de Sant Cugat del Vallès.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 28 de març de 2012.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 17
Reguladora del preu públic per utilització privativa del gimnàs i espais exteriors de
l’Escola Jaume Ferran i Clua de l’EMD de Valldoreix

Fet imposable
Article 1.- A l’empara d’allò previst als articles 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, es regula la taxa per a l’utilització privativa del gimnàs i els espais exteriors de l’Escola Jaume
Ferran i Clua fora de l’horari escolar, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2.- Constitueix l’objecte d’aquesta taxa la utilització del serveis assenyalats.
Article 3.- L’obligació de contribuir naixerà amb la utilització del servei i, serà independent de la real
prestació si la falta d’aquest és imputable al sol.licitant.
Obligats al pagament
Article 4.- Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents, els subjectes que
l’utilitzin.
Quantia
Article 5.- Es determinen les següents tarifes:
Preu per utilització del pati i pistes exteriors, per activitats sense
afany de lucre d’interès públic o privat
Preu pel llum de les pistes exteriors

11’50 €/hora
6’00 €/hora

Preu per utilització del gimnàs per activitats sense afany de lucre
d’interès públic o privat

16’00 €/hora

Servei de consergeria

20’50 €/hora

Servei de neteja: en els casos que l’activitat generi la necessitat d’un servei extraordinari de neteja,
l’entitat que demani la utilització dels espais es farà càrrec de la despesa que comporti.
Exempcions i descomptes
Article 6.- Estaran exempts del pagament del tribut l’associació de pares i mares d’alumnes de
l’Escola Jaume Ferran i Clua, així com les activitats aprovades pel Consell Escolar del CEIP Ferran i
Clua.
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Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 28 de març de 2012.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança fiscal número 18
Reguladora de l’ordenanció i imposició de contribucions especials

Fet imposable
Article 1
El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un augment de
valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització d'obres públiques
o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d'aquesta Entitat
Municipal Descentralitzada.
Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l'establiment o
ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que
les unes o les altres utilitzin efectivament els subjectes passius.
La present Ordenança tindrà caràcter supletori al determinat sobre Contribucions Especials a la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2
1.- Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis municipals els
següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre dels seus àmbits de competència per atendre les
finalitats que hom li ha atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i aquells la
titularitat dels quals, d'acord amb la Llei.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb aportacions
econòmiques d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
2.- Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu caràcter de
municipal fins i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònom municipals o societats mercantils de capital social dels quals aquest municipi
en fos titular.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
c) Associacions de contribuents.
Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva recaptació
es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o ampliació del servei amb
motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.
Article 3. L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix podrà, potestativament, acordar la imposició
i l'ordenació de contribucions especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet
imposable, establertes en l'article 1r. d'aquesta Ordenança General:
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de xarxes de
clavegueram i desguàs d'aigües residuals.
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució
d'energia elèctrica.

91

d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i pavimentades i
per la modificació de les rasants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies públiques urbanes.
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per al
proveïment.
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra crescudes i
inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució
d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i
informació.
m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualssevulla altres obres o serveis municipals.
Exempcions i bonificacions
Article 4. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que
s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat anterior, així ho
faran constar davant el municipi, mencionant expressament el precepte en el que considerin que hi ha el
seu dret emparat.
Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haurien
pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions no es podran distribuir
entre els altres subjectes passius.
Article 5. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que
es beneficiïn especialment per la realització de les obres per l'establiment dels serveis municipals que
origini l'obligació de contribuir.
Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades especialment:
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o ampliació de serveis que
afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de serveis a
conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció d'incendis, a més
dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva
activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d'utilitzar.
Article 6. Sense perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta
Ordenança General, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o
jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns
immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, com a
titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la
data en què comenci la seva prestació.
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En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris facilitarà a
l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en el comunitat, per
tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri
una quota única, de la distribució de la qual se'n ocuparà la mateixa comunitat.
Article 7. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per
cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels
serveis.
El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i programament
tècnics.
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es tracti de
béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el d'immobles
cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.
d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d’abonar-se als arrendataris dels béns que s'hagin
d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi hagués d’apel·lar el crèdit per
finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu
fraccionament general.
El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el cost real
resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les quotes
corresponents.
Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n., 1.c) d'aquesta Ordenança, o de les que
realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat 2.b) del mateix
article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes
aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la
mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat
primer d'aquest article.
Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la quantia que
en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'Entitat obtingui de
l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o
entitat que la subvencioni o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà
d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 9è. d'aquesta Ordenança.
Article 8. La Junta de Veïns determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de
l'obra que hagi suportat i que constitueix, en cada cas concret, la base imposable de la contribució
especial de què es tracti, amb el límit, sempre del 90 per cent a què es refereix l'article anterior.
Quota tributaria
Article 9. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles següents:

93

a)

Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de repartiment, els
metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el valor
cadastral als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre
les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquesta Entitat Local,
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la
quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que
aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització
total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta Ordenança General, l'import
total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin
d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara que
no les usin immediatament.
En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis municipals, hom
atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de subjecte passiu de les
contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import d'aquesta subvenció o auxili es
destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi
havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.
Article 10. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes,
trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als efectes
del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom no s'atindrà
únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada contribuent.
En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres lineals
de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no només les que estiguin
edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les que estan construïdes en blocs
aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui
objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del
solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts,
de les zones de jardí o espais lliures.
Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una corba, es
consideraran als efectes de la mesura de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la
corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates.
Acreditament
Article 11
1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o comenci la
prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per a cada un
dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció de
l'obra.
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord concret
d'imposició i ordenació, l'Entitat Local podrà exigir el pagament a la bestreta de les contribucions
especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la bestreta
d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta
corresponent.
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3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de
determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5è.
d'aquesta Ordenança General, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació general, fins i tot
quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb
referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d'acord
amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a
subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets
sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació
d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a notificar a l'administració
local la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la data de la transmissió i, si no ho
feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a
subjecte passiu en l'expedient mencionat.
4. Quan hagi finalitzat la realització tota o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació del
servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i el compensaran, com a lliurament a
compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva
la realitzaran els òrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret
d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'EMD practicarà d'ofici la devolució corresponent.
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Article 12. La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen a la Llei General Tributària, a les altres
lleis de l'Estat, reguladores de la matèria, i a les disposicions dictades pel seu desenvolupament.
Article 13
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a sol·licitud
del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys,
havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval bancari o una altra
garantia suficient en Dret.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l'import total de la quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
5. D'acord amb les condicions socio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la
seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes
individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a
tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos juguin, en qualsevol moment, anticipar
els pagaments que considerin oportuns.

95

Imposició i ordenació
Article 14
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part del municipi de l'acord
d'imposició en cada cas concret.
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que hagi de
pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin aprovat les
seves ordenacions concretes.
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora serà d'adopció inexcusable i continuarà la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els
beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es
remetrà en les altres qüestions a aquesta Ordenança General de Contribucions Especials.
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després de
determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixen i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats
podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la
procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les
persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.
Article 15
1. Quan a aquesta Entitat Local col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o
l'establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials,
s'observaran les regles següents:
a. Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords
concrets d'imposició i ordenació.
b. Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l'altre, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació
de la contribució especial sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la unitat
d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que
s'escaiguin.
Col·laboració ciutadana
Article 16. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de
serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest municipi
quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui segons la naturalesa
de l'obra o servei.
Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o ampliació de servei
promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions administratives de contribuents en
el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
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Article 17
1. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix
l'article anterior, l'acord haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que es
representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer.
2. L’EMD promourà i facilitarà la constitució d’associacions de contribuents previstes als articles
36 i 37 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.
Infraccions i sancions
Article 18. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llurs qualificacions i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.
La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes acreditades
no prescrites.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2007.
Transcorregut el termini d'informació pública produït per publicació edictal al Butlletí Oficial de la
Província, núm. 267, de data 7 de novembre de 2007, sense que es presentessin al·legacions i/o
reclamacions l’acord fins aleshores provisional esdevé definitiu.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL

SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que 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 aquesta Entitat Municipal
Descentralitzada (en endavant EMD).
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de possible
determinació per l’EMD.
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’EMD.
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’EMD.
2. Quan l’EMD 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 Municipals.
No obstant, l'EMD 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
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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.
3. Per decret del President 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. El President podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions administratives,
llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació.
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la tramitació
d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions dels ciutadans amb
l’EMD.
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de gestió i
recaptació delegades en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin de certificat digital,
clau concertada o altres mitjans reconeguts com acreditatius de la seva identitat, podran fer per
Internet consultes i tràmits personalitzats en les condicions previstes per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que estableix
l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o
certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els sistemes d’informació de
l’ORGT, mitjançant la utilització dels sistema de signatura amb certificat d’aplicació corporativa.
Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries
1. Els diferents serveis de l’EMD 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’EMD. Els criteris
expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre
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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’EMD.
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 el
certificat digital que acrediti la seva identitat.
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.
Article 5.- Accés a la informació pública, arxius i documents
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes establerts
a la Constitució, a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, a la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a la Llei del Parlament de Catalunya 10/2001, de 13
de juliol d’arxius i documents i a la normativa sobre transparència.
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada especificant els
documents que es desitja consultar.
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels Serveis,
caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la consulta i valori
que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de persones diferents del
consultant.
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers es podrà exigir la corresponent
taxa, de conformitat amb el que preveu la llei del Parlament de Catalunya, 10/2001 de 13 de juliol,
d'arxius i gestió de documents, i en els termes que, si escau, prevegi l’Ordenança fiscal.
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’EMD 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
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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.
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant a l’expedient,
afectin a 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.- Registres
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’EMD per qualsevol dels mitjans següents:
a) En el Registre General Municipal.

101

b) En qualsevol registre de l’Administració estatal o autonòmica, de les Diputacions, Cabildos i
Consells Insulars, o dels Ajuntaments de Municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985.
c) En les oficines de Correus.
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
2. 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.
3. 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.
Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el número d'ordre que li hagi
correspost.
L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els documents
entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació.
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions
autoritzades pel Secretari.
4. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de les
administracions estatal o autonòmica. Així mateix, en els registres de les Diputacions, Cabildos i
Consell Insulars, Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’article 121 de la Llei 7/1985, o en
els registres d’altres entitats locals amb les que s’hagués subscrit el conveni oportú.
5. Quan l’EMD creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s’hi registraran
sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució administrativa.
6. Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les oficines de
l’ORGT, relatius a ingressos la gestió dels quals s’hagi delegat en aquest Organisme, podran remetre’s
des del Registre receptor a l’EMD mitjançant imatge escanejada i degudament compulsada la
integritat del document. Concorrent les condicions de validesa del document electrònic per produir els
mateixos efectes que el document manuscrit, no caldrà remetre els documents originals en suport
paper.
Article 10.- Còmput de terminis
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per hores, s'entén que
aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un dia hàbil.
Els terminis expressats per hores es computaran d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i
minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti i no podrà tenir una
duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per dies.
Quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes,
els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
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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 computaran 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. 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’aquesta
EMD tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, s’estarà al que
disposi la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic.
Article 11.- Tramitació d'expedients
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el corresponent
rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació.
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple.

103

7. 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’EMD 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 desestimat 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.
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.
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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'EMD.
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’EMD.
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.
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.
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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 l'EMD titular dels padrons ho aprovi, els obligats tributaris que tinguin domiciliat el
pagament dels rebuts de venciment periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en dos, tres o
quatre terminis. Les dades de càrrec en compte de cada termini figuraran en el calendari de
cobrament anual
Article 16.- Exposició pública de padrons
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'EMD segons
qui hagi aprovat el padró correspondent.
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, quan els Ajuntaments hagin
delegat competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona i disposin de signatura
electrònica, poden consultar l'expedient, durant el tràmit d’informació pública, llevat de les dades
excloses del dret d’accés.
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT.
3. 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.
4. 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.
5. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró.
Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT, es formularà
el recurs de reposició davant aquest òrgan.
CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC
Article 17.- Pràctica de liquidacions
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels respectius
tipus impositius, es practicaran liquidacions quan, no havent-se establert l'autoliquidació, l'EMD tingui
coneixement de l'existència del fet imposable respecte dels tributs següents:
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a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
b) Contribucions especials.
c) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis.
d) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic.
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència Del President.
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, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a 10 euros,
excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus públics.
Article 18.- Presentació de declaracions
1. L'EMD 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’EMD
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 notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, així com
de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.
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4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i per la normativa
de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es 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.
6. 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.
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu representant
amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran,
per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà
la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant,
procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de
comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies
naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al 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.
8. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de
dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 3, 4, 5 i 6.
9. 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 de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, l'EMD enviarà
un avis al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic del contribuent, informant-li de la
posada a disposició d'una notificació en la seu electrònica de l'EMD.
11. 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.
12. 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
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Article 20.- Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es 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.
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’EMD 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.
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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 La Junta de Veïns 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:
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’EMD 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 la Junta de Veïns.
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’EMD 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’EMD, 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.
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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 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'EMD 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
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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.
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.
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona la
suspensió i si escau paralització del procediment, correspondrà a l’ORGT.
Article 27.- Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia:
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota inicialment
liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que procedirien en cas
d’execució de la garantia.
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en el
moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que generi la suspensió
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament les
següents:
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de Dipòsits, en la
Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o
certificat d’assegurança de caució.

112

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.
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 per escrit o personalment a qualsevol de les oficines 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.
4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines centrals o
perifèriques de l'ORGT aportant els documents originals acreditatius del pagament, o manifestant
davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè es pugui comprovar informàticament la
realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució.
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que han de
tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat 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.
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia en què
es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la proposta
de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució.
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Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà 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.
4. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè s’ha anul·lat
la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, es tornarà el recàrrec i
es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia.
5.- En particular, i als efectes del que s’ estableix als 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.
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, s’abonarà
l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què s’hagués incorregut en els
costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s adequadament
aquestes sol·licituds, així com per efectuar, 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 atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia recíproca,
certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament percebudes per formalització i
manteniment de l’aval.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent optar
per:
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de l’Entitat de
crèdit o bancària.
- Xec nominatiu.
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- 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 EMD 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
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’EMD 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’EMD.
SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ
Article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics de l'ORGT, i
correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de competències i funcions segons el
que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional.
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.
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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 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:
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 sanciones.
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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.
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.
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Article 35.- Ajornaments i fraccionaments
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, respecte a terminis dels ajornaments i fraccionaments, o
exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de l’EMD.
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la sol·licitud al
President.
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.
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.
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 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.
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Article 37.- Compensació
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'EMD 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'EMD, 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’EMD 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.
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'EMD, 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.
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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’EMD.
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 l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables,
aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació;
en tot cas, restaran a disposició de l’EMD les justificacions (en paper o electròniques) 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, quan s’hagi delegat la
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent acord quan:
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós l'embarg de fons.
b) L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR i hagin estat infructuosos els
intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt termini (quan l’import del deute
sigui igual o inferior a 300 euros) i de salaris.
c) Essent l'import del deute igual o superior a 1000 EUR, no han tingut resultat positiu les actuacions
d'embarg de vehicles o béns immobles.
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en els
expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’EMD, 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’EMD no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de
continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients, remetent a l’EMD el conjunt
d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, segons procedeixi en
cada cas.
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 1000 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 1000 EUR:
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
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- 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, s’aplicarà
el previst a l’apartat 4 de l’article anterior.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1000 EUR, es podrà
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, 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’EMD 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 Tresorer
municipal fer la proposta a l'Alcalde d'adjudicació de béns a favor de l'EMD, de conformitat a allò
establert en els articles 108 i següents del Reglament general de recaptació.
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les actuacions, aquest
elevarà l'expedient a l'EMD a fi que per part del Tresorer municipal pugui formular al President 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’EMD, 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:
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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.
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’EMD, sota la
immediata supervisió de qui tingui el comandament de les actuacions, qui dirigirà, impulsarà i
coordinarà el desenvolupament, amb la preceptiva autorització del President.
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.
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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:
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 desenvoluparles, 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’EMD, 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.
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4.En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova o quan
l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, el President 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.
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 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 a 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’existeixi 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 han concorregut o no en els períodes afectats
les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o reconèixer qualsevol benefici
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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 d’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, proposant-hi, a més, la regularització que escaigui o declarant-hi que la situació
tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització,
llevat que s'acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es
presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet.
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències 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, al President.
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 els seus comptes, i s'informarà d'aquest termini
en la comunicació d'inici d'actuacions. No obstant això, aquest termini es podrà suspendre perllongar
motivadament per les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i 5è de l'article 150 de la Llei general
tributaria.
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 el termini es comptarà fins la data que s'hagi fet un intent de notificació que
contingui el text íntegre de la resolució.
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal 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.
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6. L’autorització per 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 el President.
SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR
SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 47.- Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei
general tributària i en les disposicions que la 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.
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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 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.
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6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran d’aquesta
manera:
- 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-icinc 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.
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
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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.
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.
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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.
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que disposen els
paràgrafs següents.
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, la
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR.
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà
en multa pecuniària fixa de 250 EUR.
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general en
compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 93 i 94 de la Llei
general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma incompleta, inexacta o amb
dades falses, la sanció consistirà en:
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200
EUR per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referida a una mateixa persona o
entitat.
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional de fins
el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500
EUR.
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.
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S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a l’efecte,
hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de l’Administració
tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions.
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l’Administració tributària local les conductes següents:
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures,
justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics,
sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència tributària.
b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin assenyalat.
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris de
l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i explotacions
relacionats amb les obligacions tributàries.
e) 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 EUR, tret que a la infracció imputada concorrin
les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t, 5è, 6è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària;
en aquest cas, s’aplicarà la multa pecuniària 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 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 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 el President 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.
Article 57.- Procediment sancionador abreujat
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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 concedintli 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’hagués presentat o ho
hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el
període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una
devolució improcedent.
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No obstant
això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament del termini de
pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa
en un recurs contra una sanció tributària.
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de liquidació
consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en compte les
especialitats següents:
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què hagi
d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment.
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en què hagi
d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, llevat que abans d’això
es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en el qual la data final serà la del acord
que aprova la liquidació.
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran provisionalment fins el
dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament fins la data en què es practiqui la
liquidació corresponent.
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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 al President 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 Valldoreix, a disset de
novembre de 2016 de començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
Valldoreix, 16 de gener de 2017.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança especial reguladora de la neteja i tancat de solars

CAPITOL I. Disposicions Generals
Article 1. La present Ordenança es dicta en virtut de les facultats concedides per l'article 42 de la Llei
del Sòl, de 9 d'abril de 1976, en relació amb el preceptuat en els articles 181 del mateix cos legal i 10
del Reglament de Disciplina Urbanística, de 23 de juny de 1978.
Article 2. Per venir referida a aspectes sanitaris, de seguretat i purament tècnics, aquesta Ordenança té
la naturalesa d'Ordenança de construcció o de "Policia Urbana", no lligada a unes directrius de
planejament concret, podent subsistir amb vida pròpia al marge dels plans.
Article 3. Als efectes d'aquesta Ordenança, tindran la consideració de solars:
a) Les superfícies de sòl urbà aptes per a l'edificació per estar urbanitzades conforme al preceptuat a
l'article 82 de la Llei del Sòl.
b) Les parcel·les no utilitzables que per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament no
siguin susceptibles d'ús.
Article 4. Per tancat de solar ha d'entendre's obra exterior de nova planta, de naturalesa no
permanent, limitada al simple tancament físic del solar.
CAPITOL II. De la neteja de solars
Article 5. La presidenta de la Junta de Veïns exercirà la inspecció de les parcel·les, les obres i les
instal·lacions del seu terme municipal per comprovar el compliment de les condicions exigibles.
Article 6. Queda prohibit abocar escombraries o residus sòlids dintre dels solars i espais lliures de
propietat pública o privada.
Article 7. Els propietaris de solars hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i
ornament públic, restant-li's prohibit mantenir en ells escombraries, residus sòlids urbans o runa.
Quan pertanyi a una persona el domini directe d'un solar i a una altre el domini útil, l'obligació recaurà
sobre aquella que tingui el domini útil.
Article 8. La presidenta de la Junta de Veïns, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, previ informe
dels serveis tècnics i escoltat el titular responsable, dictarà resolució assenyalant les deficiències
existents en els solars, ordenant les mides precises per subsanar-les i fixant un termini de temps per a la
seva execució.
Transcorregut el termini concedit sense haver executat les mides precises, La presidenta de la Junta De
Veïns ordenarà la incoació de l'expedient sancionador, tramitant-se conforme a la Llei de Procediment
Administratiu vigent, amb imposició de multa que serà del 10 al 20% del valor de les obres i treballs
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necessaris per superar les deficiències. En la resolució, a més a més, es requerirà al propietari o al seu
administrador per a que procedeixi a l'execució de l'ordre efectuada que, de no acomplir-la, es portarà a
efecte per l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix amb càrrec obligat, a través del procediment
d'execució subsidiària previst en la Llei de Procediment Administratiu vigent.
CAPITOL III. De les tanques vegetals en la via pública
Article 9. Tot propietari de solar en el que es doni la circumstància de tenir com a tanca de solar o
complement de tanca una barrera vegetal i que doni front a la via pública, es veurà obligat a
conservar-la en bones condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, restant-li prohibit envair els
hipotètics plans verticals que defineixen les finques i separen les propietats particulars de la via pública,
a fi i a efecte de no dificultar el pas de vianants per les voreres.
Article 10. La Presidència de la Junta de Veïns, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, previ
informe dels Serveis Tècnics i escoltat el titular responsable, dictarà resolució assenyalant les deficiències
existents en les tanques, ordenant les mides precises per subsanar les i fixant un termini de temps per a
la seva execució.
Transcorregut el termini concedit sense haver executat les mides precises, la Presidència de la Junta de
Veïns ordenarà la incoació de l'expedient sancionador, tramitant se conforme a la Llei de Procediment
Administratiu vigent, amb imposició de multa del 10 al 20% del valor de les obres i treballs necessaris
per superar les deficiències. En la resolució, a més a més, es requerirà al propietari o al seu
administrador per a que procedeixi a l'execució de l'ordre efectuada que, de no acomplir la, es portarà a
efecte per l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix amb càrrec obligat, a través del procediment
d'execució subsidiària que preveu la Llei de Procediment Administratiu vigent.
CAPITOL IV. Recursos
Article 11. Contra les resolucions de la Presidència, es pot interposar recurs contenciós-administratiu
davant la Sala corresponent de l'Audiència Territorial, previ recurs de reposició.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2007.
Transcorregut el termini d'informació pública produït per publicació edictal al Butlletí Oficial de la
Província, núm. 267, de data 7 novembre de 2007, sense que es presentessin al·legacions i/o
reclamacions l’acord fins aleshores provisional esdevé definitiu.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança reguladora de les subvencions

Article 1.Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels ajuts i de
les subvencions a atorgar per part de l’EMD de Valldoreix a l’empara de l’establert a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, del seu Reglament i, demés normativa aplicable.
Amb aquestes bases reguladores es pretén definir uns objectius i garantir als beneficiaris l’accés a
aquestes prestacions en igualtat de condicions.
Article 2. Concepte de subvenció
1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per
l’EMD, favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un
projecte, l’execució d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per
efectuar, o la concurrència d’una situació, havent el beneficiari de complir amb les obligacions
materials i formals establertes legalment així com les que s’estableixin en aquesta ordenança i
en les normes de les convocatòries específiques.
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.
2. De l’EMD de Valldoreix, dins de la disponibilitat dels crèdits pressupostaris que es consignen per a
aquesta finalitat, pot concedir subvencions públiques per la realització d'activitats d'utilitat o interès
social o que promouen un fi públic.
3. Per poder optar a les subvencions regulades a les presents bases és requisit imprescindible que les
activitats a què es refereix l'apartat anterior tinguin caràcter de l’àmbit territorial. S'entén que les
activitats tenen caràcter de l’àmbit quan compleixen algun dels següents requisits:
a) Quan es desenvolupen en l'àmbit territorial de Valldoreix.
b) Quan són desenvolupades, encara que sigui fóra de l'àmbit territorial de Valldoreix, per entitats
que tinguin la seva seu o domicili a l’àmbit de Valldoreix
c) Quan són desenvolupades fóra de l'àmbit territorial d’aquesta comarca per entitats que no tinguin
la seva seu o domicili a l’àmbit, només quan s'acrediti que la utilitat o interès social, o la promoció
d'un fi públic, és predicable en benefici de Valldoreix.
Article 3. Supòsits exclosos
1. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança:
a)
b)
c)
d)

L’atorgament, al concessionari d’un servei públic, de subvencions procedents de dotacions
pressupostàries financeres que rebi com a contraprestació del funcionament del servei.
Les cessions d’ús de béns immobles, a favor d’entitats o institucions públiques, les quals es
regeixen per les seves normes reguladores.
Les subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.
Les ajudes o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter
social.
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e)
f)

g)

Les subvencions concedides per altres administracions en les que l’EMD actuï com a simple
intermediari.
Les aportacions econòmiques de l’EMD destinades a finançar globalment les activitats dels
organismes autònoms, entitats dependents, consorcis, mancomunitats, fundacions,
associacions i d’altres d’anàlegs en els quals estigui representat aquesta EMD, als quals,
anualment, es fan aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.
Les subvencions als grups polítics representats a la corporació per atendre les seves despeses
de funcionament, d’acord amb la seva normativa aplicable.

Article 4. Principis
La concessió i gestió de les subvencions a que es refereix aquesta ordenança s’efectuarà d’acord amb
els següents principis:
a) Publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
Article 5. Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions previstes en aquesta ordenança tindran caràcter voluntari i eventual, no serà exigible
l’augment o la revisió, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, llevat
que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals, i no seran invocables com a precedent.
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que es condicioni
l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de
les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.
3. En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris de mera liberalitat, sota sanció de nul·litat.
4. En qualsevol cas, aquesta EMD quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o
de qualsevol mena derivada de les actuacions a que quedin obligades les persones o entitats
subvencionades.
Article 6. Règim Jurídic
Els procediments de concessió de subvencions, desenvolupats per les bases particulars i convocatòries
d’ajuts a persones físiques i jurídiques públiques i privades, per a les activitats previstes en aquesta
ordenança, hauran d’ajustar-se a la mateixa, i en allò no previst en aquesta a la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, general de subvencions, al seu Reglament i, demés normativa aplicable.
Article 7. Beneficiaris
Poden optar a l’obtenció dels ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sense
ànim de lucre, duguin a terme activitats d'utilitat pública o interès social o que promouen la consecució
d'un fi interès públic.
1.Els beneficiaris de les subvencions econòmiques que es regulen a la present ordenança i, en
conseqüència, peticionaris d'aquestes:
a) Les persones físiques que en nom propi i particular o en representació d'un grup de persones.
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b) Les entitats i associacions sense ànim de lucre, degudament inscrites en els registres
corresponents.
2. No podran demanar l'atorgament de subvencions les entitats i les persones que no hagin justificat
degudament, dins del termini establert, la destinació d'altres subvencions rebudes anteriorment, o bé
que no hagin procedit al reintegrament adient de quantitats percebudes amb motiu d'altres subvencions
que hagin estat objecte de revocació o de reducció, ni tampoc les que no es trobin al corrent en el
compliment de les seves obligacions econòmiques vers aquesta Administració, així com les previstes en
l’article següent.
Article 8. Obligacions
Són obligacions dels beneficiaris:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenti la concessió de la subvenció.
b) Justificar davant l’administració el compliment dels requisits i condicions, així com la realització
de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin degudament requerides per
l’EMD, aportant quanta informació li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions i que
estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.
d) Comunicar a l’administració l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com
se’n tingui coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als
fons rebuts. La suma de tots els ajuts rebuts, en cap cas podrà superar el 100% del cost de
l’activitat o projecte.
e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que s’està al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a aquesta EMD, i
front a la Seguretat Social.
f) Disposar dels llibres d’actes, dels llibres comptables i dels registres que garanteixin el correcte
exercici de les facultats de comprovació i control, en els termes exigits per la legislació
mercantil, per la legislació aplicable a les associacions i, altra legislació sectorial d’aplicació.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.
h) Difondre que l’activitat ha estat subvencionada per l’EMD, incloent en tota la documentació,
programa imprès, etc. que s’elabori, el patrocini de l’EMD.
i) Complir amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
j) Procedir al reintegrament dels fons públics percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Article 9. Activitats o projectes subvencionables
Només són subvencionables, però, d'entre les activitats a què es refereixen els apartats anteriors,
aquelles que reflexen la seva utilitat o interès social, o coadjuven a la consecució d'un fi públic, dins
l'àmbit dels títols competencials dels quals de l’EMD de Valldoreix n’és titular, i respecte de tots aquells
sobre els quals estigui facultat per actuar, dins del seu àmbit competencial, per delegació, o per
qualsevol altre títol, les activitats de l’àmbit següents:
a) Cultura: l’activitat cultural relacionada amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les
lletres, la música, la producció audiovisual i gràfica. Igualment, podran ser objecte de
subvenció, les activitats d’animació socioculturals, especialment les d’oci i de lleure destinades al
foment de la creativitat i la participació veïnal.
b) Festes: l’activitat relacionada amb les festes representatives de Valldoreix i les que la
complementen en aquesta matèria.
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c) Esport: són subvencionables les despeses derivades de l’organització d’actes i activitats
esportives o relacionades amb la promoció de l’esport.
d) Educació: les activitats complementàries a la formació dels alumnes, i demés activitats dirigides
al sector educatiu. També s’inclouran les destinades a la formació musical.
e) Joventut: les activitats d’animació sociocultural programades destinades als joves, concursos,
exposicions, activitats relacionades amb la cultura i la creació juvenil, programes d’informació i
assessorament, activitats formatives i educatives, revistes i publicacions i, en general, totes
aquelles activitats relacionades amb el foment de la participació i l’associacionisme juvenil.
f) Cooperació local: les activitats municipals encaminades a la consecució de projectes de
cooperació local.
g) Acció social: les activitats orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació,
integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, la dona,
els immigrants, les persones majors i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o
necessitat, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a
l’atenció de situacions de greus mancances o d’emergència social.
h) Cooperació i solidaritat.
i) Medi ambient i agricultura.
j) Altres: qualsevol activitat que sigui complementària dels programes d’actuació comarcal.
Article 10. Criteris
A més dels criteris específics que es fixin a les bases de la convocatòria per a cada subvenció en concret,
es consideren criteris bàsics per a l’atorgament de les subvencions els següents:
-

L’interès general de l’activitat en l’àmbit de Valldoreix, excepte en el supòsit de subvencions per
programes i activitats de solidaritat i cooperació internacional.
El dèficit d’activitats anàlogues.
El nombre de socis de l’associació.
El nombre de destinataris de l’activitat.
La dificultat de realitzar l’activitat si no és beneficiada amb la subvenció.
El volum de subvencions concedides durant l’exercici a l’entitat per part de qualsevol institució
per a la mateixa activitat.
L’ús de noves tecnologies.

En cap cas no es podran atorgar subvencions que, amb les ja concedides per altres organismes, superin
el 100 per 100 del cost de l’activitat subvencionada.
Article 11. Principis econòmics
Les subvencions consistiran en una dotació econòmica no percentual i seran concedides en funció de les
disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris fixats en cada tipus de subvenció.
Per regla general, la subvenció a atorgar no sobrepassarà el 50% del pressupost total del projecte o
activitat, llevat que, de forma excepcional, així s'estableixi en l'annex de cada línia de subvenció i es
justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès
públic i/o social i que no es podria portar a terme sense la percepció d'una subvenció que arribi a
finançar la totalitat del projecte.
Les subvencions són compatibles amb qualsevol altres concedides per altres administracions o ens
públics o privats. No obstant això, l'import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l'activitat o
projecte a desenvolupar.
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En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit
sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les
sol·licituds i atendre d'altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense
subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria,
atenent als criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquesta normativa, sense que sigui
necessària una altra convocatòria i sempre que amb l'increment de la subvenció no se superi el 50% del
cost de l'activitat o el límit establert en les bases annexes.
L'òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions té la facultat de revisar les subvencions ja
concedides i de modificar les resolucions de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de
l'obtenció concurrent d'altres ajuts.
Les subvencions es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, el procediment
mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir
una prelació entre les mateixes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les Bases per
adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una
puntuació major, en aplicació dels esmentats criteris. Si així es contempla als annexes corresponents, es
podrà incloure la quantitat màxima que es podrà atorgar a cada sol·licitant, amb independència de la
quantitat sol·licitada i de que aquesta quantitat sigui inferior al 50% del cost de l’activitat.
Article 12. Procediment
1. La concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs, és la forma ordinària de concessió de
les subvencions.
D’acord amb el procediment previst a continuació, en el concurs s’examinaran conjuntament totes les
sol·licituds presentades dintre del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de
la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a la respectiva convocatòria i obtingui, al
mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a aquesta última.
2. El procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria.
3. La convocatòria serà aprovada per Decret de la Presidència o en qui legalment delegui..
4. La convocatòria es sotmetrà a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una referència
d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5.Les convocatòries de subvencions que s’aprovin s’hauran d’ajustar a la present ordenança, fent-ne una
remissió expressa al contingut de la mateixa, i hauran de tenir com a mínim el següent contingut:
a) Crèdits pressupostaris als que s’imputi la subvenció i quantia total màxima de les subvencions
convocades dintre dels crèdits disponibles o, en el seu defecte, quantia estimada de les subvencions,
atenent en tot cas a l’establert a les Bases d’execució del pressupost.
b) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
c) Expressió de què la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.
d) Beneficiaris, requisits que hauran de reunir per a l’obtenció de la subvenció i la forma d’acreditar-los.
e) Indicació dels òrgans competents per a la resolució del procediment.
f) Termini de presentació de sol·licituds.
g) Documents i informacions que s’hagin d’acompanyar a la petició.
h) Termini de resolució i notificació.
i) Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds d’acord amb el disposat a l’article 27 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i òrgan davant del que s’ha d’interposar els
corresponents recursos.
k) Criteris objectius de valoració de les sol·licituds i atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació
d’aquests.
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l)

Mitjans de notificació o publicació, d’acord amb el disposat a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
m) Fer constar l’obligatorietat que en l’activitat subvencionada consti el patrocini de l’EMD de Valldoreix.
6. Les sol·licituds de concessió de subvencions es presentaran al registre general de la corporació i
hauran d’anar acompanyades de la següent documentació, llevat de previsió expressa en contrari a la
convocatòria:
a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.
b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari.
c) Un exemplar dels seus estatuts, degudament legalitzats i donats d'alta en el Registre
d'Associacions de la Generalitat així com la certificació del número de socis; i una fotocòpia del
DNI o NIF, si es tracta d'una persona física.
d) Memòria de les activitats per a les que es sol·licita la subvenció, acompanyada del pressupost.
e) Declaració formal de les subvencions percebudes o sol·licitades a altres institucions públiques o
privades per a la mateixa activitat.
f) Acord dels òrgans representatius de l’entitat sol·licitant o escrit del representant o de la persona
física, que justifiqui la necessitat de la subvenció sol·licitada.
g) Dades bancàries, on, si l’activitat proposada es subvencionada, es podrà transferir l’import de la
subvenció.
h) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a aquesta
Corporació, i front a la Seguretat Social.
i) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
j) Qualsevol altra documentació o justificació, que a efectes de comprovació o concreció de dades,
estableixin les respectives convocatòries.
7. Sempre que així s’estableixi en les convocatòries es podrà admetre la substitució de la presentació de
determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant.
8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits abans esmentats o, si escau, els establerts a la respectiva
convocatòria, l’instructor requerirà a l’interessat per a que els esmeni en un termini màxim i
improrrogable de deu dies, advertint-li que en cas contrari se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud,
prèvia resolució que s’haurà de dictar en els termes establerts a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 13. Tramitació i resolució de les sol·licituds
Rebudes les sol·licituds, seran objecte de classificació i d'informe previ per part del tècnic o de la tècnica
del servei corresponent en funció de l'activitat.
Les convocatòries específiques indicaran, expressament, el caràcter col·legiat o individual de l’òrgan que
ha de formular la proposta de resolució. També establiran la composició de l’òrgan col·legiat, format per
una comissió qualificadora que, amb caràcter general, estarà integrada pel tècnic/a del servei que
concedeix la subvenció, pel conseller/era de l'àrea de l'activitat subvencionable i pel gerent. Sens
perjudici que s’estableixi una composició diferent.
Les propostes de resolució seran formulades, de forma motivada.
No totes les sol·licituds de subvenció que reuneixin els requisits mínims exigits hauran de ser resoltes
necessàriament en sentit favorable.
Les Bases particulars determinaran la quantia de la subvenció i els criteris de distribució.
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Les resolucions per les quals s'atorguin o deneguin les subvencions seran adoptades per l’òrgan
competent que en cada cas s’estableixi, dins del termini màxim de tres mesos a comptar des de la
sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produeix sempre efectes desestimatoris.
Article 14. Concessió directa
1. Les subvencions podran atorgar-se directament en els següents supòsits:
a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general inicial de l’Enitat, o en
modificacions de crèdits degudament aprovades.
b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposada a l’administració per una norma
de rang de llei.
c) Les que siguin conseqüència d’un instrument aprovat amb caràcter general o d’un acte,
contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.
d) Amb caràcter excepcional i, prèvia declaració d’urgència, aquelles altres subvencions en les
quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament
justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
Amb caràcter general la concessió directa es formalitzarà en un conveni.
En el corresponent conveni o, en el seu cas, en la resolució de la concessió es fixaran a més de la
quantia de la subvenció, els següents extrems:
a) Definició de l’objecte de les subvencions, amb indicació del caràcter singular d’aquestes i les
raons que dificultin la seva convocatòria pública.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris i modalitat d’ajuda.
d) Procediment de concessió i règim de justificació.
Article 15. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta ordenança, aquelles que de
manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en el termini
establert a les respectives convocatòries. En cap cas les despeses subvencionables suposaran un cost
superior al valor de mercat.
Es considerarà despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada anteriorment a l’acabament del
període de justificació determinat a la pròpia convocatòria.
Article 16. Acceptació
1. Per a l’efectivitat de la subvenció serà necessari que aquesta i les condicions amb les quals s’ha
concedit siguin acceptades per escrit, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que
assenyalin les respectives convocatòries o l’acord de concessió.
2. Si el beneficiari no prestés la seva acceptació en el corresponent termini es considerarà que el
beneficiari ha renunciat a la subvenció.
Article 17. Justificació
1. Llevat de previsió expressa en contrari a les respectives convocatòries, la justificació del compliment
de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de la subvenció,
es documentarà per mitjà de la rendició del compte justificatiu, que constitueix un acte obligatori del
beneficiari, en la qual s’haurà d’incloure, sota responsabilitat del declarant, els justificants de la despesa
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o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objectiu de la
subvenció.
Aquest compte justificatiu haurà d’incloure una declaració de les activitats realitzades que hagin estat
finançades amb la subvenció i el seu cost, desglossant cadascuna de les despeses realitzades. Aquestes
despeses s’acreditaran mitjançant factures i demés documents de valor probatori equivalent amb
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i es procedirà a la seva compulsa.
2. Serà d’obligat compliment el que, en aquest sentit, estableixin les Bases d’execució del Pressupost de
l’EMD de Valldoreix.
Article 18. Pagament
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació prèvia de la
justificació de l’activitat subvencionada.
2. D’acord amb el disposat a les Bases d’execució del pressupost comarcal i a la corresponent
convocatòria, es podran efectuar pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificants de
part de l’activitat efectuada.
El pagament avançat o bestreta de la subvenció abans de la corresponent justificació s’efectuarà en
casos puntuals que hauran d’estar explicitats en la respectiva convocatòria o en l’acte de concessió de la
subvenció. En aquest supòsit, el termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi establert en les
corresponents convocatòries o en l’acte de concessió de la subvenció.
3. En els casos de pagaments a compte o de pagaments avançats es podran exigir garanties als
preceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’activitat subvencionada i que es compleixen els
objectius de la subvenció.
4. Quan el beneficiari sigui deutor de l’EMD de Valldoreix es podrà efectuar la compensació d’ofici del
pagament de la subvenció amb els deutes d’aquest.
5. Serà d’obligat compliment el que, en aquest sentit, estableixin les Bases d’execució del Pressupost de
l’EMD de Valldoreix.
Article 19. Publicitat de les subvencions concedides
1. La publicitat de les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit
pressupostari al que s’imputin, beneficiari, import concedit i finalitat o finalitats d’aquestes es realitzarà
mitjançant exposició en el tauler d’anuncis de la corporació.
Així mateix, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província un extracte de la resolució per la que s’ordena
la seva publicació, indicant que el contingut íntegre d’aquesta restarà exposat en el tauler d’anuncis de
la corporació.
2. No serà necessària la publicació de la concessió de subvencions en els següents supòsits:
a)
b)
c)

Quan les subvencions públiques tinguin assignació nominativa en el pressupost de
l’administració concedent.
Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats en virtut de
norma de rang legal.
Quan la publicació de les dades del beneficiari per raó de l’objecte de la subvenció, pugui ser
contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones
físiques, i així s’hagi previst en la convocatòria de la subvenció o en la resolució de concessió
d’aquesta.
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Article 20. Revocació i reducció de les subvencions
1. La revocació de la subvenció per motius d'oportunitat o de canvi de criteri pot comportar el deure
d'indemnitzar pels danys i perjudicis causats a l'entitat o persona beneficiària.
2. L'alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció
concurrent i inicialment no prevista de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions pot
donar lloc a la modificació de la resolució de l'atorgament.
3. En el supòsit que les despeses de l'activitat subvencionada, d'acord amb les justificacions
presentades, siguin inferiors a les previstes en el pressupost presentat en sol·licitar-se la subvenció, la
quantia d'aquesta podrà ser objecte de la revisió o reducció adient.
4. La manca de realització de les activitats que van motivar la concessió de la concessió, i en general
l'incompliment de les condicions imposades, pot donar lloc a la revocació de la subvenció, amb el
consegüent reintegrament de les quantitats percebudes.
Article 21. Bases particulars
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran
d’aprovar les corresponents Bases particulars, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la
convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança General.
2. La competència per a l’aprovació de les Bases particulars correspon a la Presidència
3. Es publicarà en el BOP un anunci del contingut de les Bases i de la convocatòria en el que es
determinarà el termini de presentació de sol·licituds.
4. El contingut de les Bases particulars serà, com a mínim, el següent:
a) Objecte de la subvenció, definint el període en que s’executarà l’activitat per la qual se sol·licita
la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.
c) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat
subvencionada.
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas ponderació dels mateixos.
e) Òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.
f) Termini de presentació de sol·licituds en funció de la publicació en el BOP de l’anunci de la
convocatòria.
g) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de la sol·licitud.
h) Forma de pagament.
i) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la
subvenció.
j) Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.
5. Les Bases particulars hauran de fer constar la obligatorietat que en l’activitat subvencionada figuri el
patrocini de l’EMD
Models dels expedients
Les sol·licituds de subvencions tant com la justificació d’aquestes s’hauran d’ajustar amb caràcter
general als models que formen part d’aquesta ordenança.
En cas que l’activitat a subvencionar, per la seva singularitat, requereixi d’alguna justificació que no
s’ajusti als models de l’ordenança general, serà la Comissió de Govern la que autoritzarà el model
corresponent.
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MODEL S-1 L’EMD DE VALLDOREIX SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 200_
En/Na
_______________________________________________________________com
a
(càrrec)____________________________________________________de
L'Entitat/Associació
_____________________________________________amb NIF. núm. ____________ amb domicili
social
a
_______________________________________________________________Telèfon
____________, i inscrit al Registre d’Entitats i Associacions de _______________________ amb núm.
_____ i al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. _______
EXPOSA:
Que per tal de portar a terme el programa d’activitats per a l’any 200_ que s'adjunta i que importa un
total de ___________________ euros
SOL·LICITA:
Li sigui concedida una subvenció de ________________ euros.
Així mateix declara sota la seva responsabilitat la certesa de les dades consignades i de les que
s'acompanyen en la documentació adjunta.
Valldoreix, ______ d __________________ de
El/la representant,
IL.LM. SR/A. PRESIDENT/A DE L’EMD DE VALLDOREIX
(Vàlida per a tot tipus de subvencions)

MODEL S-2 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
En/Na _______________________________________________________________
com a (Indicar càrrec) _______________________________________________________________
de l'Entitat/Associació _______________________________________________________________
amb NIF. núm. _______________________________________________________________
amb domicili social a ______________________________________________________________
Manifesta que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data _________________ li ha estat
concedida
una
subvenció
per
import
de
____________€
en
concepte
de
_____________________________________
Que l’esmentada subvenció va ser atorgada d’acord amb les bases particulars de concessió de
subvencions _______________________________________
Que ACCEPTA la subvenció atorgada i, per tant, les condicions que s’estableixen a les bases de
concessió.
Valldoreix,___ de___ de____
Signat

147

MODEL S-3 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT REALITZADA
DATES DE REALITZACIÓ: (Si es va realitzar durant el curs escolar s’indicarà el mes de finalització)
LLOC DE REALITZACIÓ:
RESUM DE L’ACTIVITAT:
ALTRE DOCUMENTACIÓ QUE COMPLEMENTI LA MEMÒRIA:
OBJECTIUS ASSOLITS:
Valldoreix, a_______ de______ de_______
Signat
MODEL S-4 JUSTIFICACIÓ DE SUBVENICÓ: RELACIÓ DE FACTURES I DOCUMENTS DE
VALOR PROBATORI
En/Na
_______________________________________________________________com
a
(càrrec)________de________________________l’Entitat/Associació_____________________________
__________________amb NIF. núm. __________, amb domicili social a _______________________
Telèfon ____________, i inscrit al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de__________________
amb núm. ________ i al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. _______
DECLARA
Que són certes les dades que a continuació es detallen i que corresponen a la subvenció rebuda de
l’EMD de Valldoreix, l'any 200_ que va ser de _____________ euros.
S'adjunten originals de les factures
_____________________ euros
Valldoreix, ____d ____________ de 200__
Signatura,

(o

fotocòpies

compulsades)

per

un

import

de

MODEL S-5 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. SUBVENCIONS ATORGADES PER QUALSEVOL
ADMINISTRACIÓ O ENS PÚBLIC O PRIVAT
D._______________________________________________________AMB NIF__________________EN
QUALITAT DE ________________DE L’ENTITAT______________________________________AMB
CIF_________________ I DOMICILI SOCIAL A _____________________
CERTIFICA:
Que
l’entitat
_________________________________________________per
_________________________________________________________desenvolupada
_________________________________ ha sol·licitat les següents subvencions:
Entitat a la que es va sol·licitar
Finalitat per a la que es va sol·licitar
Import sol·licitat
D’aquestes han estat atorgades:
Entitat atorgant Finalitat per a la que es va atorgar
Import atorgat
I per a que així consti i surti els efectes consegüents, expedeix la present certificació.
____________________, ___ de ______________de ____________
El/la representant,
Signat:___________________ càrrec:_____________________________
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a
en

l’activitat
les dates

MODEL S-6 JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. DETALL D’INGRESSOS I DESPESES
INGRESSOS IMPORT QUOTES PRÒPIES DE L’ACTIVITAT
........................................................................................................................
Matrícules: ..........................................................................................................................
Mensualitats: ......................................................................................................................
Altres aportacions: ...........................................................................................................
SUBV. DESTINADES A L’ACTIVITAT
De L’EMD de Valldoreix: ...............................................................................................
De la Diputació: ................................................................................................................
De l’Ajuntament: ....................................................................................................
De la Generalitat: .............................................................................................................
ALTRES INGRESSOS PROPIS: .......................................................................................................
TOTAL D’INGRESSOS: ....................................................................................................................
DESPESES
Detall de despeses IMPORT
(especifiqueu cada concepte o activitat)
___________________________________________
TOTAL DESPESES:
Balanç econòmic del programa/activitat subvencionat:
Superàvit: ................................. euros
Dèficit: ....................................... euros
% de les despeses totals què representa la subvenció de l’Ajuntament : ...............
El/la representant,
Signat:___________________ càrrec:_____________________________
Disposició transitòria
La present ordenança no s'aplicarà als procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.
Mentrestant serà d'aplicació el règim jurídic vigent.
Aquesta Ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat completament el text en el Butlletí
Oficial de la província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Disposició derogatòria
Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta
ordenança.
Disposició final
En tot allò no previst en aquesta ordenança s’estarà al disposat en les Bses d’execució del pressupost
comarcal de l’any corresponent
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança reguladora de zones d’estacionament limitat

Article 1. Competència i àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança es dicta a l’empara de la legislació vigent en matèria de circulació urbana i seguretat
viària, i en especial en base la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat por Reial Decret legislatiu
339/1990, de 2 de març.
D’acord amb allò establert als article 7 de la Llei 19/2001, que atribueix als municipis competència en la
regulació mitjançant ordenança de circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible l’equitativa
distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús
peatonal dels carrers, així com l’establiment de mesures d’estacionament limitat amb la finalitat de
garantir la rotació dels aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb
discapacitat que tenen reduïda la seva mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat d’afavorir
la seva integració social.
I de conformitat amb l’article 82.1 e) de la Llei Municipal i de règim local, l’Entitat Municipal
descentralitzada de Valldoreix té competència en l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el
seu àmbit.
Article 2. Objecte
Constitueix l’objecte de la present ordenança establir zones d’aparcament limitat i les mesures especials
per l’estacionament de vehicles en aquestes zones, amb la finalitat de garantir la rotació dels
aparcaments de la via pública i de creació d’una zona d’aparcament públic exclusiva per a residents a
Valldoreix i a Sant Cugat del Vallès delimitada en plànol adjunt.
Les places seran senyalitzades de color verd per tal de identificar les zones d’aparcament restringit de
conformitat amb les zones assenyalades a l’annex I d’aquesta Ordenança.
Article 3. Limitació horària.
La restricció de l’aparcament es produirà en la franja horària entre les 7:00 i les 20:00 hores de tots els
dies laborables. L’estacionament fora d’aquesta franja horària serà lliure sense restriccions.
No es permetrà l’estacionament continuat per un període de temps superior a dos dies.
Article 4. Identificació de vehicles i control del servei.
La identificació dels vehicles de les persones residents a Valldoreix i les persones residents a la zona de
proximitat de Sant Cugat del Vallès, es produirà a través d’un distintiu vàlid, diferenciat segons la
residència a través de dos colors, que s’haurà de situar en un lloc visible del cotxe. La possessió
d’aquest distintiu donarà el dret a estacionar a les zones d’aparcament restringit.
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El control del compliment de les zones d’aparcament restringit correspondrà a la Policia Municipal de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que s’assigna a Valldoreix.

Article 5. Regulació de les zones d’aparcament limitat.
Es prohibeix l’estacionament en els llocs habilitats com a zona d’aparcament limitat sense l’exhibició en
lloc visible del distintiu vàlid que incorpora un rellotge-horari, durant l’horari establert en l’article 3.
Es prohibeix l’estacionament en els llocs habilitats com a zona d’aparcament limitat amb l’exhibició en
lloc visible del distintiu vàlid, incomplint però la limitació d’estacionament continuat per un període de
temps superior a dos dies.
Article 6. Els distintius.
Els distintius s’atorgaran per cada any natural d’acord amb les següents normes:
- Podran obtenir el distintiu les persones físiques que figurin empadronades a Valldoreix i a la zona de
proximitat de Sant Cugat del Vallès delimitada en el plànol adjunt, i siguin propietaris d’un vehicle de
més de 2 rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 Kg de PMA, i un nombre de 9
passatgers, per algun dels següents títols:
a) Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en el municipi de Sant Cugat del
Vallès per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
b) Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
c) Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en lloguer
estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta
activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
- Els residents a la pròpia zona d’estacionament limitat, hauran de sol·licitar un distintiu específic, que
estarà exempt de taxa i de limitació horària.
Article 7. Documentació per l’obtenció del distintiu.
Les persones interessades hauran de sol·licitar expressament el distintiu-rellotge i abonar la taxa
corresponent aportant els originals dels següents documents, o en el seu cas, fotocòpia dels documents
degudament compulsades per notari, organisme públic o gestor administratiu, en el que es faci constar
segell identificatiu de l’òrgan i identificació de la persona que la va practicar i data de la compulsa –la
validesa de la compulsa serà màxima d’un any des de la data d’expedició-.
Els documents a aportar seran els següents:
a) En el cas de les persones empadronades a la zona de proximitat de Sant Cugat del Vallès serà
necessari certificat d’empadronament a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
b) En el cas de les persones empadronades a Valldoreix només serà necessari que ho facin constar a
la sol·licitud i es farà la comprovació pertinent a les oficines de l’Entitat municipal.
c) Últim rebut o certificat de pagament de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès on consti la matrícula del vehicle.
d) Altra documentació que haurà de se exhibida en els altres supòsits a què es refereix el present
article:
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En el supòsit de persones físiques que disposen de vehicle, mitjançant contracte de leasing
o renting, subscrit al seu nom hauran d’aportar còpia del contracte.
En el supòsit de persones que disposen de vehicle, mitjançant contracte de leasing o de
renting, subscrit a nom d’una empresa, hauran d’aportar el contracte i l’assegurança del
vehicle, havent de constar en ambdós documents com a conductor habitual el sol·licitant, i
declaració subscrita pel representant legal de l’empresa en que presti els serveis i en el que
es manifesti l’adscripció dels vehicles a la seva persona.
En el supòsit de que els vehicles fossin propietat d’una empresa i no estigués adquirit pels
sistemes referits en el paràgraf anterior, hauran d’aportar l’assegurança del vehicle en el
qual consti el sol·licitant com a conductor habitual i certificació de l’empresa propietària en
la que presti els seus serveis, i a on consti l’adscripció del vehicle al referit sol·licitant, i la
seva utilització com a percepció en espècie.
En tot cas, l’empresa arrendadora haurà d’acreditar la seva facultat per realitzar aquest
tipus de contractes, mitjançant l’exhibició de les escriptures de constitució de la societat, a
on consti, el seu objecte social, el lloguer de vehicles o l’arrendament financer, així com la
exhibició de l’impost d’activitats econòmiques o certificat d la tributació fiscal per un
d’aquests conceptes.

Article 8. Subjectes exclosos.
Queden exclosos de la limitació de l’estacionament en zones d’aparcament restringit i no subjectes al
pagament de la taxa corresponent, els vehicles següents:
a) Els residents a la pròpia zona reservada per a estacionament limitat, que podran aparcar sense
limitació horària.
b) Els autotaxis que es trobin en servei i el seu conductor estigui present, així com els vehicles de
lloguer de servei públic amb conductor amb idèntiques condicions.
c) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat,
la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la
realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
d) Els de les representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb
matrícula en règim diplomàtic i amb condició de reciprocitat.
e) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i
les ambulàncies.
f) Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin l’autorització prevista al Decret
97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de persones amb disminució.
Disposició addicional
L'Ordenança de circulació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà d'aplicació supletòria al disposat
en la present.
Disposició final. Entrada en vigor.
La present ha entrat en vigor des de la seva publicació íntegre al BOP núm.295, de data 10/12/2009 i
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de bases de règim local.
ANNEX I
Zona d’aparcament restringit I: Entorns de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat, en un àmbit que
abastaria la pròpia Plaça de l’Estació, el carrer Mata, el tram de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer
entre l’Estació i Can Cadena, el carrer Bruc, i el carrer Avinguda Villadelprat entre la intersecció amb
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Bruc i el carrer Arnau Cadell. Es mantindran tanmateix, les actuals zones d’estacionament limitat a 30
minuts (zones vermelles) existents al Rambla M. J. Verdaguer.
ANNEX II: Plànol adjunt.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Reglament d'utilització del casal de cultura de Valldoreix, Nau de Cultura, i
instal·lacions i equipaments culturals

Article 1. Objecte del reglament
L'objecte del present Reglament és regular el funcionament dinàmic i harmònic del Casal de Cultura de
Valldoreix i, de totes les altres dependències de l'EMD amb destí cultural i cívic, a favor d'un millor servei
als seus usuaris; entenent, així, que es possibilita el desenvolupament d'iniciatives culturals i lúdiques
que contribueixen a fomentar la qualitat de vida i l'acolliment d'entitats i associacions que ho sol·licitin
d'acord amb alguna d'aquestes finalitats.
Article 2. Procediment per a la utilització instal·lacions
a) Petició: Els interessats, amb una antel·lació mínma de 15 dies, en la utilització d'alguna dependència
del Casal de Cultura i/o instal·lacions culturals autoritzades per l'EMD hauran de presentar davant
d'aquesta, amb una antelació mínima de 3 dies a la data d'utilització pretesa, una instància en la qual
faran constar, a més de les dades i informacions que l'interessat estimi convenients, els següents
extrems:
- Identificació del peticionari, amb indicació del nom i cognoms del particular representant i, de l'entitat
en representació de la que actua, adreça, document nacional d'identitat i número d'identificació fiscal.
- Dia o dies per als quals se sol·licita la utilització i, els respectius horaris concrets d'inici i acabament de
la utilització.
- Descripció de l'activitat a realitzar: Forma, objectius, mitjans, programa, etc.
- Nombre previst d'assistents a l'activitat.
- Si caldrà o no mantenir obert al públic el servei de Bar.
Per a les activitats continuades, d'una durada de més de 3 dies, caldrà adjuntar-hi, a més, una memòriaprograma global de l'activitat a desenvolupar, el més detallada possible.
b) Resolució: Els/Les vocal/s de les Àrees de Cultura i/o Serveis a les Persones de l’EMD, a la vista de
la documentació presentada i, després de les consultes i els informes que estimin l’elaboració
convenient, elevaran a la Presidència de la Junta de Veïns la corresponent proposta de resolució
indicant la procedència de l’autorització o no de la petició, amb les condicions escaients. La resolució
de la Presidència de la Junta de Veïns podrà ser delegada en el/la vocal competent de la Junta de
Veïns, exceptuant les associacions veïnals i entitats culturals registrades a l’EMD de Valldoreix, que fan
ús freqüent de les instal·lacions culturals per assaigs d’espectacles, reunions internes i actuacions
obertes a tothom. Són entitats i associacions que sense afany de lucre i que no imparteixen ni
inculquen ideologies i tampoc fan activitats religioses.
Si la resolució fos positiva, s’estendrà el corresponent document d’autorització que serà notificat a
l’interessat peticionari, qui en rebrà l’original com a instrument administratiu oficial de la llicència per a
la utilització de les dependències que s’escaiguin
L’acceptació per part de l’interessat de l’esmentat document d’autorització comporta la de tot el seu
contingut, així com el del present Reglament i, el seu incompliment o inobservança el farà incórrer en
responsabilitats personals i deixarà sense efectes la corresponent autorització.
Article 3. Possibilitats d'utilització
La utilització de les dependències del Casal de Cultura i/o dependències autoritzades, seguirà les
següents modalitats i podrà verificar-se ordinàriament en algun dels següents supòsits:
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a) Visita: Utilització passiva sense desenvolupament d'activitat de cap tipus, com poden ser visita a
exposicions, assistència a actes, visita turística de les dependències, etc. No caldrà cap altra
autorització més que la verbal del responsable de l'EMD destinat a l'edifici del Casal de Cultura i/o
dependències autoritzades, excepte visites col·lectives quina autorització serà competència de la
Vocalia.
b) Puntual: Utilització activa d'una durada de 3 dies o menys, amb desenvolupament d'activitat. Serà
preceptiva l'autorització formal de l'EMD a què es refereix l'article precedent del present Reglament.
I es regirà per les taxes establertes en l’ordenança fiscal número 7.
c) Continuada: Utilització activa d'una durada de més de 3 dies. Serà preceptiva l'autorització formal a
què es refereix l'article precedent del present Reglament.
Article 4. Activitats autoritzables
Anualment, essent prorrogable, l'Entitat podrà aprovar la relació d'activitats amb llurs condicionants
susceptibles d'ésser autoritzades per al seu desenvolupament al Casal de Cultura i/o dependències
autoritzades.
L'esmentada relació es considerarà en cada moment com a document annex integrant del present
Reglament.
Article 5. Condicions de la utilització
El peticionari autoritzat per a la utilització d'alguna dependència del Casal de Cultura i/o dependències
autoritzades haurà d'observar en tot moment les següents condicions:
a) Respectar acuradament la totalitat de les instal·lacions públiques municipals, tant els locals com el
seu contingut, mobiliari, decoració, materials, etc., sense malmetre'ls ni embrutar-los en cap
moment, i sense efectuar-hi cap tipus de canvi o modificació sense autorització prèvia i expressa
del personal municipal destinat en l'edifici.
b) Un cop finalitzada l'activitat autoritzada les instal·lacions, dependències i materials utilitzats hauran
de romandre en perfecte esta d'ús, ordre, neteja, manteniment i conservació.
c) En el desenvolupament de l'activitat autoritzada haurà de tenir-se especial cura de no pertorbar
l'ordre públic, acústic, físic i ambiental de l'edifici per tal d'evitar, especialment, molèsties entre les
diferents activitats que simultàniament s'hi puguin celebrar.
d) El desenvolupament de l'activitat autoritzada haurà d'ajustar-se i limitar-se exclusivament a
l'objecte, finalitat i descripció expressament indicats en la llicència.
e) La durada de l'activitat autoritzada haurà d'ajustar-se de forma absoluta a l'horari indicat en el
document de llicència, tenint especial cura de no superar l'hora indicada per a l'acabament de
l'activitat.
f) El responsable de l'activitat autoritzada, així com totes les persones amb tal motiu assistents, haurà
de sotmetre's de forma absoluta a les indicacions que els siguin formulades pel personal municipal
destinat al centre que, en defecte de la presència d'altre superior, s'erigeix en màxima autoritat
pública responsable de la instal·lació municipal.
g) Podran utilitzar-se exclusivament les dependències, locals i sales, que s'indiquin expressament en
l'autorització o, subsidiària o complementàriament, aquelles que siguin indicades pel personal
municipal destinat al centre, restant totalment prohibit l'accés a cap altra dependència o sala que
no siguin aquelles.
h) Queda totalment prohibit fumar a les aules, sales o habitacions del centre en tot moment, essent
permès de fer-ho només en els llocs de trànsit on existeixin cendrers.
i) Els serveis sanitaris o WC podran utilitzar-se en totes les activitats autoritzades, però llur utilització,
serà exclusivament per a les necessitats higièniques a que específicament van destinades les dites
instal·lacions.
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j) L'activitat autoritzada, tan la puntual com la continuada, restarà proveïda de qualsevol caràcter
d’afany lucratiu, i el seu accés i participació de públic serà gratuït, excepte aquells casos en què
altra forma se sol·liciti i així sigui expressament autoritzat, regulat per l’ordenança número 7.
k) En tota la difusió que es realitzi sobre l'activitat autoritzada, llevat de les de caràcter i projecció
política, ideològica o religiosa, sigui quin sigui el medi de comunicació utilitzat, es farà constar la
col·laboració municipal d'aquesta EMD i la titularitat pública municipal de la propietat de les
instal·lacions, utilitzant l'escut oficial d'aquesta EMD si la difusió és gràfica, sempre i quan l’EMD
col·labori en l’activitat realitzada.
l) Tenint en compte el caràcter públic de les instal·lacions del centre, el responsable autoritzat per al
desenvolupament de l'activitat tindrà cura de protegir en tot moment la imatge pública interna i
externa de l'EMD de Valldoreix, tot respectant les mínimes normes socials d'usos i costums morals,
estètics i higiènics que, d'altra banda, han de concórrer i ser respectats mínimament en tota
conjunció o activitat social o pública.
m) Les dependències del Casal de Cultura es podran deixar de forma puntual a entitats religioses,
polítiques i d'altra mena que facin proselitisme de la seva activitat. En cap cas es podrà utilitzar les
dependències municipals per tal d'impartir i/o inculcar ideologies o activitats religioses.
Les presents condicions tenen el caràcter de resolutòries, de forma que l'incompliment o inobservància
d'alguna d'elles podrà donar lloc a l’anul·lació de la llicència-autorització concedida, restant
immediatament invalidada malgrat haver abonat les taxes corresponents, i perdent l'interessat, alhora,
el dret a la seva devolució.
Tal decisió resolutòria podrà ser adoptada pel personal municipal destinat al Casal de Cultura i/o
dependències autoritzades en defecte de la presència d'altra autoritat superior, i el responsable de
l'activitat inicialment autoritzada vindrà obligat de ple a suspendre la referida activitat i desallotjar i
abandonar l'edifici, de forma immediata.
Tot l'anterior sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que per via reglamentària puguin ser
d'aplicació d'aquelles altres responsabilitats de caràcter administratiu, civil o penal en què aquells puguin
incórrer.
Article 6. Calendari del Casal de cultura
Anualment, essent prorrogable, l'EMD podrà aprovar el calendari d'utilització i obertura al públic de
l'edifici i dependències del Casal.
L'esmentat calendari es considerarà en cada moment com a document annex integrant del present
Reglament d'utilització.
Article 7. Utilització de les sales d'exposicions del Casal de cultura de Valldoreix i altres
dependències de l’EMD
Les sales d’exposicions de l’EMD de Valldoreix, serviran per exposar obres d’artistes reconeguts,
exposicions d’artistes en projecció, exposicions organitzades per l’EMD o exposicions que es considerin
interessants d’altre institucions (Generalitat, Diputació, Caixes...)
En la presentació de les peticions, que serà obert tot l’any, hi haurà de constar la fitxa artística, el
currículum de l’artista, les dades de contacte personals i una mostra fotogràfica de les obres que es
volen exposar. Aquesta documentació s’ha d’entrar en el Registre General d’Entrada de l’EMD de
Valldoreix.
Els artistes seran seleccionats per la Vocalia de Cultura, tindran preferència els artistes locals.
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Els cost del muntatge de l’exposició anirà a càrrec de l’EMD (amb limitació de cost), l’assegurança del
material exposat i el càtering de la inauguració anirà a càrrec de l’expositor. La manipulació de la
instal·lació elèctrica és competència exclusiva de l’EMD.
La sala haurà de quedar en les mateixes condicions en què s’ha trobat.
L’EMD podrà editar tríptics, cartells, invitacions... Tanmateix, l’EMD podrà proporcionar una banderola
per promocionar i difondre l’exposició. En el cas que l’artista decideixi fer la seva pròpia difusió,
sempre hi haurà de constar l’escut de l’EMD de Valldoreix.
En tot moment s’haurà de respectar el protocol o sistema establer en la presentació de tots i
cadascuna de les exposicions.
Article 8. Règim disciplinari
El peticionari d'autorització per a la utilització d'alguna dependència del Casal de Cultura i/o
dependències autoritzades, en cas d'obtenir efectivament la llicència, respondrà a partir d'aquest
moment, de forma personal i amb el seu patrimoni, de qualsevol detriment, físic o moral, que el
desenvolupament de la seva activitat pugui ocasionar en l'edifici i materials del Casal de Cultura o en els
interessos o imatge d'aquesta EMD, quedant obligat de ple i de forma immediata i automàtica, en cas de
produir-se, a la reparació i reposició total del detriment ocasionat, i tal fet antecedent
suficient adduïble per a la denegació sense ulterior tràmit de qualsevol altre petició d'utilització
instal·lacions que l'interessat en qüestió pugui formular en el futur davant d'aquesta EMD de Valldoreix.
Tot el qual sense perjudici de l'operació, si s'escau, del caràcter resolutori que per al desenvolupament
de l'activitat tenen les condicions d'utilització establertes a l'article 5è del present Reglament, i sense
perjudici igualment de les responsabilitats legals en què pugui incórrer l'esmentat responsable per la
seva actuació.
Article 9. Interpretació del present reglament
La capacitat i competència per a la interpretació i aplicació de les presents normes, així com per a la
cobertura de les seves llacunes, correspon a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
Article 10. Legislació aplicable
En tot allò que no estigui previst en el present Reglament d'utilització, serà d'aplicació la Legislació
vigent en matèria de Règim Local, i especialment i preferent el Reglament de Béns de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny i específicament la Secció 1 del seu capítol IV.
Disposició final
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat
aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014.
Valldoreix, 17 de novembre de 2014.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Reglament regulador del mercat de marxants de Valldoreix.

Capítol 1. Normes generals.
Article 1. Objecte.
Aquest reglament té com objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària al terme de
Valldoreix. El seu règim de funcionament està sota els principis de llibertat de mercat i de salvaguarda
dels drets del consumidor.
Article 2. Concepte.
El Mercat de Marxants és aquell centre d'activitats comercials realitzades fora d'un establiment comercial
permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs
degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, inclosos els vehicles
adaptats, que comprèn la venda d'articles d'alimentació, tèxtil, ornamentació, etc., tot conforme a la
legislació vigent.
El dret a vendre de forma no sedentària s'exercirà mitjançant una ocupació temporal del domini públic
amb llicència de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (EMDV), que origina una situació de
possessió precària, revocable per raons d'interès públic, sense dret a indemnització.
La venda ambulant al marge dels dies, hores i llocs aprovats municipalment, queda totalment prohibida,
amb les excepcions que preveuen les ordenances municipals.
La interpretació sobre aquest reglament i sobre la qualificació de les situacions no previstes de forma
expressa en el mateix correspon al Ple de la Junta de veïns, sense perjudici de la facultat de revisió
jurisdiccional que correspon als Tribunals.
Per a tot allò que no quedi previst en aquest reglament serà d'aplicació el que estableixi la legislació de
Règim Local.
També serà d'aplicació complementària al present reglament la legislació de protecció dels consumidors.
Article 3. Emplaçament, situació i nombre de parades.
El present reglament serà d'aplicació al Mercat de Marxants que té lloc al terme de l'EMD de Valldoreix, i
que s'ubicarà al carrer del Bruch al costat de l'estació del tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya fins al túnel que duu al carrer Sant Jaume amb el carrer de la Mata. Malgrat això, d'acord amb
una avaluació posterior de la idoneïtat de l'emplaçament, podrà plantejar-se un altre indret proper amb
característiques equivalents.
En el cas que, per raons extraordinàries, s'hagi de modificar l'emplaçament del mercat, es procurarà
situar-lo en un altre lloc al més adient possible, que reuneixi les millors condicions pel que fa tant a
situació, emplaçament cèntric i bones comunicacions, com pel que fa a les seves condicions
intrínseques, (lloc asfaltat, amb instal·lacions i serveis, etc.).
Tindrà una capacitat aproximada de 360 metres lineals per a parades.
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Article 4. Celebració i horari.
El mercat ambulant tindrà lloc tots els dissabtes de l'any, amb independència que s'escaigui en festiu o
no, excepte el cas de que el dissabte sigui dia de Nadal.
L'horari de funcionament del mercat serà el següent:
- De 6:00 a 8:30 hores, muntatge de parades. Les superfícies reservades s'hauran d'ocupar abans de les
8:30 del matí. A partir d'aquesta hora l'EMDV disposarà dels espais lliure.
- A partir de les 8:30 hores, i fins les 14:30 hores, s'exercirà l'activitat de venda. En aquesta franja
horària no es permet l'entrada, la circulació o la sortida de vehicles. Únicament estarà permesa pels
vehicles de la Policia, bombers, ambulàncies o altres anàlegs d'emergències.
- De 14:30 a 16:00 hores, desmuntatge de parades i neteja de l'espai ocupat.
- A partir de les 16:00 hores les parades hauran d'estar recollides i els paradistes hauran de deixar la via
pública lliure de pas pel seu ús normal.
Fora d'aquests horaris, restarà prohibida la instal·lació i la retirada dels punts de venda.
Per acord del Ple de l'EMDV, podrà ser autoritzada l'ampliació de l'horari si per raons turístiques o de flux
de públic es considera convenient. Per decret de la Presidència de l'EMDV, que donarà compte al Ple de
la Corporació, es podrà perllongar de manera puntual l'horari del mercat en dies assenyalats, a sol·licitud
del col·lectiu de paradistes, així com, excepcionalment, suspendre o canviar el dia de celebració del
mercat i modificar l'espai ocupat pel mateix, per causes majors.
Article 5. Representació.
Els gremis o associacions de marxants degudament constituïdes representaran els venedors i podran
col·laborar amb L'EMD en tot allò que estigui relacionat amb el mercat, per tal d'aconseguir-ne una
millor organització i control, i amb aquesta finalitat hauran de ser necessàriament escoltades i es tindrà
en compte les seves valoracions en base al col·lectiu que representen. Els venedors del mercat podran
constituir una comissió de venedors que els representi, integrada com a màxim per sis persones.
Les associacions s'hauran d'inscriure al Registre d'Associacions de l'EMD de Valldoreix, independentment
de que el seu àmbit d'actuació sigui supramunicipal.
Capítol 2. Dels llocs de venda.
Article 6. Caracterització.
Els llocs de venda seran necessàriament fixos, entenent com a tals els que hagin obtingut la
corresponent autorització municipal, d'acord amb allò que disposa aquest reglament.
Article 7. Requisits generals dels llocs de venda.
a) La venda no sedentària s'ha d'exercir en llocs de venda desmuntables o transportables, tenint sempre
en compte que la seva instal·lació ha d'oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la
normativa específica vigent.
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b) Els articles de venda, sempre que les seves característiques de volum i pes ho facin possible, s'hauran
d'exposar a una distància del sòl no inferior a cinquanta centímetres i no podran ser exhibits a una
alçada inferior a 30 cm. del terra, i en cap cas podran estar dipositats sobre el terra o el paviment.
c) Per tal d'obtenir de l'EMD l'assignació d'un lloc al mercat, s'ha d'estar legalment habilitat per a exercir
la venda no sedentària en aquesta població i estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals
legalment exigibles.
d) Els llocs de venda només podran expedir els gèneres i productes corresponents a la seva autorització,
que haurà de ser exhibida de manera visible i permanent a la mateixa parada.
e) L'EMDV no autoritzarà la venda d'aquells productes que no compleixin les normes tècnico-sanitàries
exigides a la legislació vigent, especialment en referència als productes alimentaris.
f) Les parades que expedeixin productes a granel venuts a pes, hauran de disposar de balança o bàscula
orientada de cara al públic i hauran de posseir el certificat de calibratge.
g) No es podran exposar o penjar articles en les parades que sobrepassin el límit d'ocupació o bé que no
permetin la visibilitat als vianants.
h) El mobiliari haurà de tenir superfície llises i els materials hauran de ser resistents, impermeables i de
fàcil neteja. Aquest requisit no serà d'aplicació als venedors de fruits i verdures.
Article 8. Parades especials d'artesania i productes naturals o ecològics.
Es consideren parades especials les dedicades a la venda de productes de producció o elaboració locals,
comarcals o propers, venuts pels propis productors o elaboradors de manera directa o agrupada.
Als efectes d'aquest article, s'entén com a venda agrupada la que poden realitzar diversos productors o
elaboradors que per la petita quantitat de productes que posen a la venda, decideixin unificar-la en una
sola parada presentada per un únic paradista, que haurà de ser, de manera fixa o rotatòria, un dels
propis productors o elaboradors. En cap cas seran considerades parades especials les que tot i venent
productes d'aquestes tipologies ho facin com a intermediaris comercials.
Poden ser considerats parades especials les que venguin productes de les següents tipologies:
a) Artesania, realitzada per petits artesans, com bijuteria, ceràmica, vidre, metall, roba, pintura,
escultura o assimilables.
b) Productes agroramaders, de mercat de pagès, produïts per pagesos de manera natural o ecològica,
com fruita, verdura, llet, carns i altres assimilables.
c) Productes alimentaris transformats d'elaboració artesana, naturals o ecològics, com productes lactis
derivats, productes carnis derivats, mel, pans i pastisseria, vins i cerveses i altres assimilables.
d) Productes naturals d'higiene, cosmètica, herbes medicinals naturals, productes dietètics i infusions
elaborats de manera artesana, i altres assimilables, exceptuades les formulacions galèniques.
e) Petits objectes de vell, oferts per brocanters.
f) Parades de materials per bescanviar, de segona mà en bon estat, oferts directament per veïns de
forma directa o delegada.
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Aquestes parades podran tenir una estructura diferent de les ordinàries, ajustada a les seves necessitats
pròpies, però amb les mateixes exigències de qualitat de presentació.
Així mateix, per aquestes parades no serà d'aplicació l'obligatorietat de presència setmanal al mercat de
marxants.
A l'efecte d'aquest article, per a ser considerat producte ecològic, es requerirà alguna certificació oficial
que ho acrediti, i serà imprescindible la seva exposició, diferenciant clarament els productes que estan
sota aquesta certificació dels que no ho estan.
Aquestes parades especials tindran una ubicació especial per els dies als que s'autoritzi la seva
participació. Els tràmits per a sol·licitar l'autorització de venda seran els mateixos que la resta i s'indicarà
de forma expressa el caràcter especial de la parada. Per tant totes les obligacions i contingut d'aquest
reglament tindran el mateix efecte, excepte l'obligatorietat de la presencia setmanal que passarà a ser
l'especificada seguint el calendari que establirà l'EMDV, i aquells altres aspectes que es puguin
contemplar en la reglamentació específica, com taxes, horaris i característiques de les parades i els
paradistes, que podran ser diferenciades.
Així mateix, les parades de productes d'artesania seran assignades amb absoluta preferència als
artesans domiciliats al Municipi de Sant Cugat del Vallès.
Capítol 3. Llicència: sol·licituds, assignació i ocupació de l'espai assignat.
Article 9. Llicència.
Per poder exercir la venda en el mercat, cal posseir una llicència que serà concedida per l'EMDV prèvia
sol·licitud.
La llicència d'ús de la via pública per a la instal·lació de parades de venda atorga el dret al seu titular a
la reserva d'una superfície determinada que li serà assignada per l'EMDV.
El sol·licitant haurà de complir els requisits que s'estableixen reglamentàriament referents al producte
objecte de venda al mercat.
El document acreditatiu de la llicència emès per l'EMD haurà d'estar exposada al públic en lloc ben
visible de la parada.
Article 10. Sol·licitud.
La documentació necessària que s'ha de presentar per a la concessió de llicència, ha de ser original o
fotocopies compulsades, i fa referència a:
a) Presentació de la instància de sol·licitud per part del titular, sigui persona física o jurídica, demanant
la concessió de la parada. Es farà constar els metres lineals, el tipus de parada (tendal, taulell, furgoneta
amb venda lateral, furgoneta amb venda lateral i frontal, etc) i el gènere que es comercialitzarà. També
es farà constar l'autorització de pagament per entitat bancària del rebut corresponent a la taxa de
mercat no sedentari i número del compte bancari on, en el seu cas, s'ha d'efectuar el cobrament. A la
instància també s'ha de fer constar l'acceptació d'aquest Reglament i la resta de normativa concordant.
L'EMDV facilitarà el formulari de instància corresponent a qualsevol interessat. En el mateix hi consta
l'acceptació d'aquest reglament per part del signatari.
b) Certificat de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) o document acreditatiu del pagament d'impostos
equivalents.
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c) Fotocòpia del DNI del titular o escriptura de constitució o document acreditatiu de la inscripció al
registre de persones jurídiques corresponent.
d) 3 fotografies mida carnet del sol·licitant.
e) 3 fotografies mida carnet del suplent.
f) Fotografia de la parada en la que es vegi clarament l'alçada des del terra; material de què està
constituït; si té o no sostre i la sortida màxima del voladís, si aquesta en té.
g) Fotocòpia de l'últim rebut d'afiliació a la Seguretat Social o del Règim Especial d'Autònoms.
h) Assegurança responsabilitat civil contra tercers o adscripció a algun gremi o associació que tingui una
assegurança col·lectiva equivalent.
i) Historial del venedor, amb relació d'altres mercats als que acudeix o ha acudit regularment i anys
d'antiguitat en l'ofici.
Les parades de venda de productes alimentaris hauran d'adjuntar:
a) Acreditació de possessió del Carnet de Manipulador d'Aliments per part dels titulars i personal al seu
servei.
b) Si la parada de venda de productes alimentaris és del tipus camió-tenda, haurà de presentar
l'autorització per al seu ús, expedida en el Servei Territorial d'Higiene Alimentària i Zoonosi de Barcelona
pel transport d'aliments, o d'una altre Administració competent.
Addicionalment, els marxants estrangers hauran d'adjuntar la següent documentació:
a) Justificació d'estar en possessió dels corresponents permisos exigibles per la normativa vigent per tal
d'acreditar que es troben facultats per a l'exercici del comerç al nostre país.
b) Els estrangers d'un Estat membre de la Unió Europea, hauran de portar original i fotocòpia del
document identificatiu que acrediti aquesta condició.
c) Els estrangers d'un Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de portar original i
fotocòpia del permís de residència i del passaport o document identificatiu.
L'EMDV té l'obligació de donar entrada a tota instància de sol·licitud. Si les instàncies presentades no
compleixen tots els requisits, l'EMDV podrà optar per anul·lar-la o donar un temps per esmenar-ne les
deficiències.
Article 11. Característiques de les assignacions.
L'EMDV decidirà, atenent les dimensions de la zona on s'ubica el mercat de marxants, el nombre de
llicències disponibles per a cada un dels sectors que hi participin, considerant el mixt comercial de
mercat.
Per a la concessió de les llicències es donarà preferència a les sol·licituds realitzades per veïns o negocis
residents a Valldoreix i es seguiran criteris de qualitat, d'idoneïtat dels productes i de presentació de la
parada.
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L'EMDV es reserva el dret de canviar d'ubicació de les parades, per motius d'interès general, sense dret
a indemnització.
Els comerciants que disposin d'un lloc fix de venda podran demanar un canvi d'ubicació o ampliació. Les
peticions s'anotaran a la llista de torn d'espera per a canvis, fins que hi hagi vacants. En aquest casos,
l'EMDV anul·larà l'autorització antiga i en lliurarà una de nova en la qual consti la nova longitud de la
parada. En cap cas no es tindrà en compte l'ordre cronològic de la sol·licitud.
Capítol 4. Llicència: característiques generals.
Article 12. Característiques de la llicència.
La llicència és personal i intransferible i només la podran utilitzar el cònjuge o parella de fet del titular i
els fills d'aquests que depenguin econòmicament de la parella i convisquin al mateix domicili o a causa
de vacances, malaltia o qualsevol altre raó de força major, sempre que es trobin degudament legalitzats
per exercir aquesta activitat i amb l'obligació de vendre el mateix producte i utilitzar les mateixes
instal·lacions que el titular.
En cas de que el titular sigui una persona jurídica, la llicència la podran utilitzar només els seus
representants legals, i caldrà que qui estigui al mercat acrediti fefaentment la seva vinculació laboral o
mercantil amb la societat titular de l'autorització.
Cap titular podrà posseir més d'una llicència.
Article 13. Vigència de la llicència.
Les llicències tindran vigència d'un any. Es consideren automàticament renovades pel pagament de la
taxa a començament d'any en el període de temps comprès entre el dia 15 de gener i el 14 de febrer,
tot dos inclosos.
Article 14. Caducitat o extinció de la llicència.
Les autoritzacions per a llocs de venda caduquen a l'any, és a dir, perden els efectes de la llicència o
concessió, essent imprescindible per a l'exercici de l'activitat el lliurament d'una nova llicència o
concessió.
S'extingiran o quedaran sense efecte:
a) A petició del propi titular.
b) Per impagament de les taxes corresponents a l'autorització, previ requeriment de l'EMD.
c) Per causa de sanció molt greu, d'acord amb aquest Reglament i la legislació vigent.
d) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessació en el negoci del titular. En aquest cas, s'estarà al
que estableix l'Article 16.
Per a que es realitzi la renovació de llicència serà necessària la presentació de l'últim rebut anual de
l'impost sobre Activitats Econòmiques, l'acreditació d'estar al corrent del pagament de les quotes de la
Seguretat Social, règim especial d'autònom, d'una assegurança de responsabilitat civil contra tercers, així
com el pagament del corresponent preu públic.
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Article 15. Adjudicació dels llocs vacants.
Quan es produeixi una vacant en el mercat setmanal, el lloc s'assignarà amb els mateixos criteris que les
primeres llicències, essent preferents les instàncies que demanin un trasllat de lloc dintre del mateix
mercat, i en segon lloc ocuparan les vacants els que demanin parada per primera vegada al mercat de
Valldoreix.
En el moment de produir-se la baixa d'un marxant fix, l'EMDV assignarà l'espai alliberat a partir de les
llistes del torn d'espera i del torn de canvi, valorant l'oferta de nous productes i d'altres factors de
qualitat i especialització que repercuteixin favorablement en el rendiment global del mercat (el mixt del
mercat). En cap cas serà determinant l'ordre de les llistes dels torns.
Article 16. Transmissió de l'autorització.
L'autorització per a l'ocupació d'un lloc de venda serà transmissible exclusivament:
a) inter vivos: a favor del cònjuge o parella de fet i parents fins al segon grau. S'inclou a la categoria de
cònjuge la parella de fet degudament acreditada. També als treballadors que tinguin una antiguitat
mínima de dos anys a la mateixa parada. En aquest cas, la transmissió s'haurà de fer constar de forma
fefaent o notarial.
b) mortis causa: als hereus o parents fins al segon grau de consanguinitat. En els casos de transmissió
de l'autorització, el nou titular es subrogarà en el lloc del titular anterior fins al canvi de nom de
l'autorització.
En cas de transmissió, caldrà comunicar-ho a l'EMDV en un termini de 2 mesos, que lliurarà nova
llicència sempre que es compleixin els requisits d'aquest Reglament, prèvia comprovació dels fets.
Capítol 5. Obligacions dels marxants.
Article 17. Compliment de les resolucions i ordres de l'EMDV.
Els titulars de les llicències i el personal al seu servei estan obligats a complir totes les resolucions i
acords adoptats per l'EMDV, així com les indicacions i ordres que en execució d'aquelles emanin de les
autoritats, responsables o encarregats municipals que s'encarreguin de la regulació del mercat i que
estiguin degudament acreditats per l'EMDV.
Article 18. Emplaçament de les parades i mobilitat de vianants.
Els titulars de les parades hauran d'instal·lar-les a l'emplaçament que l'autorització de què disposen els
assigni. Hauran de respectar les senyalitzacions d'ubicació que l'autoritat competent hagi establert.
Els mostradors de les parades hauran d'instal·lar-se dins dels límits establerts per l'EMDV sense
sobrepassar la línia davantera marcada per l'EMD.
L'amplada mínima del passadís central, destinat als usuaris del mercat, serà com a mínim de 3 metres,
sense cap mena d'obstacle. Aquest espai haurà de ser suficient per al pas de vehicles d'emergència i
garantir la seguretat i el pla d'emergència municipal.
Les parades hauran de deixar per la part del darrera un passadís mínim de 80 cm, sense obstacles que
impedeixin el pas.
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Es deixarà un espai de 50 cm sense cap utilització entre cada dues parades que permeti accedir del
passadís central al del fons de la línia de parades.
És prohibit desplaçar cap element de mobiliari urbà.
Article 19. Mobilitat i aparcament de vehicles.
La circulació de vehicles dins de l'àmbit del mercat es regirà per les següents regles:
a) No es permet la circulació de vehicles des de l'inici del període de muntatge de les parades fins el final
del període de desmuntatge, excepte els que s'expressen més endavant.
b) Els vehicles dels paradistes podran circular per l'interior de l'àmbit del mercat per a funcions de
càrrega i descàrrega, durant els horaris de muntatge i desmuntatge de les parades.
c) Queda prohibida la circulació de vehicles, inclosos els dels paradistes, durant l'horari del mercat, en
tot el seu àmbit, excepte vehicles d'emergència.
d) En tot l'àmbit del mercat no es permet l'aparcament de vehicles, inclosos els dels paradistes, llevat
dels que formen part de la pròpia parada, com les autobotigues o remolcs especials, i les furgonetes de
transport que serveixin de magatzem de la parada, sempre que estiguin expressament autoritzats i
s'aparquin al fons de la superfície de la parada.
El responsable o encarregat municipal del mercat, així com els serveis de la Policia Local vetllaran per
l'acompliment de les regles anteriors, sense perjudici de la potestat per a imposar sancions per
infraccions de les normes sobre trànsit i circulació vial. L'EMDV podrà encomanar serveis complementaris
de vigilància específics.
Article 20. Exhibició.
Els venedors exhibiran als seus llocs de venda en lloc visible l'autorització municipal i tanmateix la
informació al consumidor de l'adreça on s'atendran si s'escau les seves reclamacions.
Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir el seu preu de forma visible i degudament
assenyalat i, si s'escau, ell lloc d'origen. En qualsevol cas, l'etiquetatge sempre es disposarà segons la
normativa vigent.
Tindran el preu de forma genèrica aquells articles i productes que pel seu format, característiques
pròpies o de venda així ho requereixin.
Només es podran utilitzar denominacions específiques de qualitat quan vagin acompanyades de les
respectives certificacions, com és el cas de productes ecològics, naturals o denominacions d'origen,
entre d'altres.
Article 21. Producte objecte de la venda.
A les parades únicament es podran vendre els gèneres i productes que constin a l'autorització.
Qualsevol canvi que es vulgui fer en l'oferta de productes haurà de ser autoritzada mitjançant una nova
llicència, que es podrà concedir només si, a criteri de l'EMDV, compleix amb el mixt establert pel mercat.
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Els productes hauran d'estar etiquetats d'acord a la normativa vigent. A l'etiqueta dels productes que es
venen envasats hi ha de constar:
a) Denominació del producte.
b) Els ingredients que el composen.
c) La quantitat expressada amb les unitats adients.
d) Instruccions per a la conservació.
e) La data de caducitat i lot de fabricació.
f) Identificació del productor o elaborador.
Els productes que es venen a granel mostraran l'etiquetatge en els recipients que els continguin per a la
seva exposició.
Aquests productes de venda a granel han de ser embolicats davant del comprador, amb materials o
recipients nous i adequats, o bé subministrats pel propi comprador, però sempre en les correctes
condicions de neteja i higiene. Mai no s'utilitzaran recipients que continguin rètols o marques impropis.
Està prohibida la venda o emmagatzemament de productes il·legals en tot l'àmbit del mercat.
Article 22. Condicions específiques pels productes alimentaris.
Les parades de venda de productes alimentaris, a més de complir les condicions que fixen les
corresponents reglamentacions tècnico-sanitàries dels productes objecte de venda, hauran de complir
les següents condicions:
a) El titular i els dependents hauran d'estar en possessió del Carnet de Manipulador d'Aliments.
b) Tots els productes alimentaris que es vendran a la parada procediran d'indústries autoritzades que
estaran inscrites en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
Aquest registre haurà de constar a l'etiquetatge dels productes lactis i derivats, carnis o derivats, de
pesca o derivats i dietètics. En els altres productes alimentaris no és necessari que consti en
l'etiquetatge, però caldrà igualment estar en del registre.
c) La higiene del personal serà l'adequada.
d) Els utensilis i el mobiliari hauran d'estar en tot moment en perfectes condicions de netedat.
e) Tots aquells productes alimentaris que no estiguin envasats i no necessitin cap manipulació pel seu
consum directe, hauran d'estar protegits per una vitrina de vidre o material transparent que, segons el
tipus de producte, haurà de ser frigorífica o refrigerada.
f) Els productes alimentaris de venda a granel, hauran de ser manipulats amb guants o pinces, evitant
les contaminacions creuades. No es permetrà que el públic manipuli els aliments directament, llevat del
cas de fruites, verdures i hortalisses, que ho podran ser amb l'ús de guants d'un sol ús subministrats pel
venedor. Es disposaran rètols indicatius d'aquesta instrucció.
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g) No serà permesa la utilització d'envasos recuperats de cartró i fusta per a la venda de productes
alimentaris, ni tampoc l'ús d'ampolles reciclades sense garantia d'higienització.
h) No es podran vendre productes alimentaris pel consum immediat in situ, excepte per les parades
expressament dedicades, com bars, xurreries, gelateries o similars, que ofereixin els productes amb la
presentació adequada per aquest ús.
i) Si la parada de venda de productes alimentaris és del tipus camió-tenda, haurà de presentar
l'autorització per al seu ús, expedida pel Servei Territorial d'Higiene Alimentària i Zoonosi de Barcelona
per al transport d'aliments, o d'una altre Administració competent.
j) El transport dels productes alimentaris s'ha de realitzar amb vehicles autoritzats pel Servei Territorial
d'Higiene Alimentària i Zoonosi de Barcelona, que seran frigorífics, refrigerats, isotèrmics o a
temperatura ambient segons les exigències pròpies del producte.
La inspecció i vigilància higiènico-sanitària de l'acompliment de les obligacions esmentades s'exercirà per
part del servei municipal competent, el qual podrà exigir la correcció immediata o fer retirar del mercat
les mercaderies que, segons la seva opinió, no reuneixin les garanties mínimes per a la seva venda.
Article 23. Assumpció de responsabilitats.
Les responsabilitats derivades de possibles danys a tercers com a conseqüència de l'ús o consum dels
productes venuts o d'accidents deguts a l'exposició dels productes sempre seran assumides, en primera
instància, pel paradista venedor.
Els paradistes també hauran d'assumir la garantia de mal funcionament dels productes venuts, en el cas
que aquesta no sigui assumida directament pel fabricant o el distribuïdor, sempre d'acord amb la
legislació de comerç.
Article 24. Neteja.
El titular de l'autorització està obligat a mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes
condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat de marxants com en acabar-se.
Una vegada acabada l'activitat, els paradistes deixaran l'espai ocupat per la parada i el seu entorn
immediat completament net, recollint tots els residus i deixalles, que haurà de retirar-los o endur-se'ls.
Article 25. Obligació d'assistència i autorització d'absències.
Llevat dels casos justificats, els marxants hauran d'assistir setmanalment al mercat corresponent. La
manca d'assistència injustificada derivarà en la imposició de sancions previstes en aquest reglament.
A petició del titular de la llicència, podrà autoritzar-se la no assistència al mercat durant dos mesos a
l'any sense que això representi la pèrdua dels drets adquirits. Els interessats hauran de sol·licitar-ho a
l'EMD amb dues setmanes d'antelació, sense que aquesta excedència els eximeixi de pagar el semestre
complert. Només podran acollir-se als beneficis d'aquest article aquells marxants que durant els sis
mesos anteriors a la data de sol·licitud de l'esmentada autorització no hagin faltat a cap mercat, llevat
dels casos degudament justificats..
Article 26. Prohibicions.
a) Queda prohibit qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell amplificador o similar. No es
podrà oferir la mercaderia amb crits o de manera que causi molèsties als compradors.
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b) Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni puntals ni mercaderies o
productes que puguin representar algun perill per als vianants o els pugui obstaculitzar el pas.
c) No s'encendrà foc dins del recinte del mercat, llevat de les parades amb cuina que estiguin
expressament preparades per això, i que ho hagin fet constar en la sol·licitud, com xurreries, parades de
menjar precuinat o cuinat i similars.
Article 27. Pagament de les taxes municipals.
El marxant estarà obligat al pagament de les taxes corresponents a l'exercici de l'activitat que li presenti
l'EMDV, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o l'empresa, gremi o associació en
que l'EMDV tingui signat un conveni amb aquesta finalitat.
La taxa es cobrarà en períodes trimestrals. El pagament s'haurà de fer efectiu en els primer quinze dies
de començament de període. Els rebuts hauran d'estar domiciliats i es carregaran a l'entitat financera
corresponent expressada en la instància de sol·licitud de llicència. Passada la seva data de venciment, el
titular disposarà de 15 dies de termini per a realitzar el pagament amb un recàrrec del 20% sobre
l'import de la taxa, que li podrà ser reclamat per la via de constrenyiment.
L'EMD percebrà preus públics o els drets que legalment corresponguin per les llicències que hagi
expedit, d'acord amb l'Ordenança fiscal corresponent, que es considera complementària d'aquest
reglament.
Capítol 6. Règim sancionador.
Article 28. Infraccions lleus, greus i molt greus.
L'incompliment de les disposicions contingudes en aquest Reglament per part del titular de la llicència
municipal comportarà la comissió d'una infracció que es determinarà com a lleu, greu o molt greu.
Les infraccions es graduaran segons els següents preceptes:
1. Es qualificaran com a infraccions lleus les següents:
a) No exposar permanentment en lloc ben visible la llicència de l'EMDV o no tenir-la a disposició dels
serveis municipals competents.
b) La manca de preus en l'etiquetatge, i els incompliments sobre les normes legals sobre etiquetatge.
c) L'ocupació de més espai de l'autoritzat o l'exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
d) No venir al mercat o no tenir activitat de venda durant 3 setmanes consecutives.
e) El tracte incorrecte als clients, altres venedors o a l'encarregat del mercat.
f) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s'estableixin en aquesta norma, sempre que no
siguin qualificades com a greus o molt greus.
2. Es qualificaran com a infraccions greus:
a) Haver estat sancionat per tres faltes lleus en el període de dotze mesos.
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b) Cometre actes que suposin una alteració de l'ordre públic al mercat.
c) No respectar l'horari establert.
d) La variació de l'emplaçament del lloc de venda sense la corresponent autorització.
e) La venda d'articles no autoritzats.
f) La defraudació en la quantitat i la qualitat dels gèneres venuts, i la venda de productes caducats.
g) L'ús fraudulent de marques de qualitat, com denominacions d'origen, producte ecològic i altres.
h) La manca de veracitat en l'etiquetatge pel que fa a marques o origen de les mercaderies.
i) La manca d'higiene personal o del lloc de venda, així com dels productes exposats.
j) No deixar neta la zona ocupada per la parada i els seu entorn a l'hora de finalització del mercat.
k) La manca de pagament de les taxes municipals després d'haver estat requerit expressament per ferho.
l) La no notificació prèvia d'inassistència per part del titular, llevat de causes de força major, malaltia,
etc. I la inassistència durant quatre mercats consecutius o sis alternatius, durant el període semestral
que correspongui, sense justificació.
3. Es consideren infraccions molt greus:
a) La reincidència en infraccions de caràcter greu.
b) L'incompliment greu de les ordres provinents de l'Administració o dels seus representants.
c) El traspàs, arrendament, concessió o qualsevol acte que impliqui la transmissió de la titularitat o
exercici de la llicència de la parada sense posseir la corresponent autorització municipal.
d) La venda d'articles prohibits, en males condicions o que facin perillar la salut de les persones.
e) L'ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin autoritzades d'acord amb
aquest Reglament.
f) L'acte d'exercir la venda al mercat sense que hagi estat concedida la corresponent autorització
municipal. (En aquest supòsit, la mercaderia quedarà en dipòsit a l'EMD fins a que es satisfaci la sanció,
es presenti l'últim rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques i es demostri la procedència de la
mercaderia)
Article 29. Sancions.
D'acord amb el que estableixen els punts 2 i 3 de l'article 237 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les infraccions es
sancionaran de la forma següent:
1. Per les faltes lleus: advertiment per escrit o multa fins a 50,00 EUR.
2. Per les faltes greus: suspensió de la llicència d'un a sis mesos o multa de 51,00 a 150,00 EUR.
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3. Per les faltes molt greus: revocació de la llicència municipal o multa de 151,00 a 300,00 EUR.
Aquestes sancions s'aplicaran sens perjudici d'altres sancions municipals que, de conformitat amb aquest
Reglament o la normativa aplicable vigent, l'EMDV pugui imposar a l'infractor.
Les quantitats expressades en aquest article s'entendran incrementades anualment d'acord a l'índex de
preus al consum (IPC), sempre que no superin els límits legals.
Article 30. Instrucció de les sancions.
D'acord amb l'article 53.1.n 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, corresponent a la Presidència de l'EMD la imposició de les
sancions. Serà necessària en tot cas la instrucció de l'expedient corresponent, amb audiència a
l'interessat.
No obstant, no hi haurà instrucció prèvia de l'expedient si la infracció exigís o aconsellés la immediata
actuació de l'autoritat, reservant-se la posterior formalització dels tràmits oportuns i sense perjudici del
dret de recurs que legalment assisteix a l'interessat.
La imposició d'una sanció establerta en aquest Reglament no eximeix la responsabilitat per infraccions
de les normes mercantils o de sanitat o de la resta de normativa concordant.
La retirada de la llicència per qualsevol de les causes expressades, no donarà dret a indemnització ni
compensació de cap mena.
De la vigilància s'encarregaran el personal adscrit a aquest servei, el qual vetllarà perquè s'acompleixin
els preceptes d'aquest Reglament i totes les ordres i instruccions que dicti l'autoritat de l'EMDV.
Disposició final
Aquest reglament pot ser modifcat per acord del Ple de la Corporació. L’acord hauà d’especificar
l’entrada en vigor de la nova normativa, que mai no sortiran efectes immediatament. Haurà de ser
comunicat a tots els paradistes amb llicència i exposat al web de la Corporació.
Disposició trasitòria
Les quanties corresponents als imports de taxes i preus públics expressades en EUR en aquest
reglament, s’entenen vigents per a la part de l’anualitat de 2009 i 2010. A partir del 2011 s’aplicaran els
increments automàtics establerts en l’articulat del Reglament.
Valldoreix, 24 d’octubre de 2013.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA

Josep Puig Belman

Concepció Foraster Arespacochaga
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Ordenança reguladora dels abocaments en via pública i en zona forestal a Valldoreix

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Exercici de les competències
Les competències municipals recollides en aquesta Ordenança s’exerceixen a l’empara de l’apartat d)
de l’article 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local i de l’apartat 2, epígraf d) de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, i podran ser exercides per l’òrgan de l’ ens local que es
determini d’acord amb la legislació de règim local. Aquest podrà exigir, d’ofici o a instància de part,
dins del marc de les seves competències, l’adopció de mesures preventives, correctores o reparadores
necessàries i aplicar sancions en cas d’incompliment de mandat i conforme al que s’estableix en
aquesta Ordenança.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Seran d’aplicació les prescripcions de la present Ordenança en tota la via pública i totes les zones
forestal situades dins l’àmbit territorial de Valldoreix.
Article 3. Conceptes
A efectes d’aquesta ordenança s’entendrà per:
Via Pública: Tots els carrers i places compresos dins l’àmbit territorial de Valldoreix.
Zona Forestal: Zones de bosc tant interiors com perimetrals situades dins l’àmbit territorial de
Valldoreix.
Abocaments: Deposició d’objectes (restes de runa, mobles, escombraries domiciliàries etc.) en zones
no autoritzades.
CAPÍTOL II. ACTES NO PERMESOS
Article 4. Resta prohibit abocar tot tipus de deixalles i/o objectes a la via pública o en zona forestal
dins l’àmbit territorial de Valldoreix.
Article 5. Resta prohibit l’abocament d’escombraries domiciliàries a les papereres.
Article 6. Resta prohibit dipositar qualsevol tipus de deixalles al voltant dels contenidors.
CAPÍTOL III. PERSONES RESPONSABLES
Article 7. A efectes de la present Ordenança seran responsables les persones que executin els actes
descrits com a no permesos.
Article 8. En cas que la persona executora de la infracció produeixi l’abocament dins el seu marc
laboral, serà l’empresa qui s’haurà de fer responsable de la sanció imposable.
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CAPÍTOL IV. INFRACCIONS
Article 9. Es consideren infraccions administratives les accions o omissions que contravinguin les
obligacions que estableix aquesta Ordenança.
Article 10. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus, de conformitat amb la
tipificació que s’estableix en aquesta Ordenança.
Article 11. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus, en funció dels criteris
següents:
-

Infraccions lleus:
o L’abocament d’escombraries domiciliàries en les papereres
o Abocament de qualsevol tipus de deixalles en les zones de contenidors

-

Infraccions greus:
o La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions lleus
o L’abocament de qualsevol tipus de deixalles en zona pública
o L’abocament de qualsevol tipus de deixalles en zona forestal

-

Infraccions molt greus:
o La reiteració o reincidència en la comissió d’infraccions greus

CAPÍTOL V. SANCIONS
Article 12. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es regeix per la normativa
vigent en matèria de procediment sancionador aplicable als ens locals. La quantia de les sancions que
es podran imposar d’acord amb allò descrit en aquesta Ordenança són les següents, d’acord amb el
que estableixen els articles 71 i següents de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, Reguladora de Residus:
a. Infraccions lleus
b. Greus
c. Molt greus

200 €
750 – 1.500 €
1.501 - 6.000 €

La valoració de la quantia de la sanció es farà atenent als següents criteris:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La seva repercussió social
El cost de la restitució
La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi
Benefici derivat de l’activitat infractora
Grau d’intencionalitat
La reincidència

Article 13. A més de la sanció pecuniària imposable, la persona responsable tindrà l’obligació de
retirar, a càrrec seu, l’abocament realitzat, restaurant la situació precedent a la comissió de la
infracció, en el termini que indiquin els serveis tècnics municipals competents.
Article 14. En cas que la persona responsable no procedeixi a retirar l’abocament realitzat, l’EMD de
Valldoreix podrà fer-ho a compte i càrrec d’aquesta, amb la imposició d’una nova sanció equivalent al
50% de l’ import de la retirada del material abocat.
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DISPOSICIÓ FINAL
De conformitat amb l’article 66 apartat 1 de Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, la present Ordenança entrarà en vigència des
del moment en que es publiqui el seu text íntegre Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi
transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i continuarà vigent fins que s’acordi la seva modificació o
derogació.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada
el 19 de novembre de 2015, i ha quedat definitivament aprovada al no haver-se presentat al.legacions.
Valldoreix, 24 de febrer de 2016
ViP
Josep Puig i Belman
EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
Concepció Foraster Arespacochaga
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