
               AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 

               Plaça de l’1 d’Octubre, 1   17137 VILADAMAT 

               Tel. 972788082  ajuntament@viladamat.cat 

 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL DIA 2 DE 

MARÇ DE 2022 (02/22) 

 

A Viladamat, a 2 de març de 2022, essent les 19:00h. i prèvia convocatòria, es 

reuneixen a la Sala de Plens de l’ajuntament els Regidors que es relacionen a 

continuació, sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, i amb 

l’assistència de la secretària habilitada, Sra. Marta Claret, que en dona fe:  

 

Regidors presents:  

 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-

POBLE ACTIU (CUP-PA):  

 

DOLORS PONS SAIS                    CUP-PA 

MIA GASULL PERPIÑÀ               CUP-PA 

MONTSE NADAL FEIXAS                          CUP-PA 

DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                            CUP-PA 

JORDI MASPOCH COMAMALA              CUP-PA 

DANIEL HERNÁNDEZ MAYOR                                                           CUP-PA 

 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA DE JUNTS PER VILADAMAT 

(JUNTS):  

 

 JOAN REIXACH SERRA                                JUNTS 

 

Ordre del dia:           Pàgina 

 

 01.- Aprovació de l’acta anterior (01/22) .......................................................... -2- 

  

 02.- Aprovació de l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre els 

 termes municipals d’Albons i de Viladamat (Expedient X2021000076) ......... -2- 

 

 03.- Aprovació provisional de la rectificació de les ordenances fiscals per a 

 l’exercici 2022 ................................................................................................... -4- 

 

 04.- Aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre 

 l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, Plusvàlua .................. -7- 

 

 05.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a 

 l’encàrrec de gestió del Servei d’Assistència Tècnica (Expedient 

 X2022000043) ................................................................................................. -20-    

 

 06.- Aprovació del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’administració 

 local (Expedient X2022000044) ..................................................................... -29- 

 

 07.- Aprovació provisional de l’Ordenança reguladora del control i la tinença 

 d’animals domèstics de Viladamat (Expedient X2022000078) ...................... -35-  
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 08.- Acord sobre la gestió de tributs a través de l’Agència Tributària de 

 Catalunya ......................................................................................................... -49- 

 

 09.- Aprovació de mocions: 

 

 -  I.- Moció de l’equip de govern de la CUP de rebuig al projecte dels Jocs 

 Olímpics d’Hivern del Pirineu ........................................................................ -54- 

 

- II.- Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa 

d’alcaldes i alcaldesses per la pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna 

.................................................................................................................... -56- 

 

 10.- Assumptes urgents ................................................................................... -57- 

 

 11.- Informacions de l’equip de govern .......................................................... -60- 

 

 12.- Precs i preguntes ...................................................................................... -67-  

 

Seguidament es van adoptar els acords següents:  

 

01.-APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR: 

 

 D’acord amb el què disposa el Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Local, es proposa l’aprovació de l’acta corresponent al Ple ordinari núm. 01/22, 

celebrat el dia 12 de gener de 2022.  

 

 Vista l’acta provisional, els Regidors presents acorden per unanimitat la seva 

aprovació, així com la seva remissió al Ministeri d’Administracions Públiques i al 

Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma 

Eacat, així com la seva publicació a la pàgina web de l’ajuntament.  

 

02.- APROVACIÓ DE L’ESMENA DE L’ACTA DE LES OPERACIONS 

DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’ALBONS I DE 

VILADAMAT (EXPEDIENT X202100076):  

 

Instància presentada pel Departament de Presidència de la Generalitat de 

Catalunya en data 21 de gener de 2022, número de Registre d’Entrada E2022000099, 

mitjançant la qual es sol·licita l’aprovació d’una esmena de l’acta de delimitació entre 

els termes municipals d’Albons i Viladamat, redactada en data 12 de maig de 2021. El 

text de l’esmena, signat pel Tècnic designat conjuntament per la Direcció General 

d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Francesc 

Masdeu Ferrer, és el que segueix:    

 

  ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE 

ELS TERMES MUNICIPALS D’ALBONS I DE VILADAMAT  
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 En data 21 de gener de 2022, s’incorpora la següent esmena a l’Acta de les 

operacions de delimitació entre els termes municipals d’Albons i de Viladamat, signada 

el dia 12 de maig de 2021:  

 

 Atès que s’ha detectat una errada material a la descripció de la fita 3, continguda 

en l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Albons i de 

Viladamat, signada el dia 12 de maig de 2021, s’esmena la descripció d’aquesta fita, 

que ha de quedar de la manera següent:  

 

 A la descripció de la fita 3, on diu:  

 

 “La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior va, des de la fita 

 anterior, en línia recta fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 

 504127,9 i Y: 4662266,2 situat al capdamunt del puig Segalar, al senyal 

 geodèsic número 310091001”,  

 

 ha de dir:  

 

 “La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior va, des de la fita 

 anterior, en línia recta fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 

 504127,9 i Y: 4662266,2 situat al capdamunt del puig Segalar, al senyal 

 geodèsic número 310091001, i a partir d’aquest punt continua en línia recta 

 fins a la fita tercera”.  

 

 Aquesta esmena, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 

les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser 

aprovada pel ple municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres de la corporació. 

 

 A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

 Primer.- aprovar l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre els 

termes municipals d’Albons i de Viladamat formulada pel Tècnic designat 

conjuntament per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya, Francesc Masdeu Ferrer, quedant la descripció de la fita 3 com 

segueix:  

 

 “La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior va, des de la fita 

 anterior, en línia recta fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 

 504127,9 i Y: 4662266,2 situat al capdamunt del puig Segalar, al senyal 

 geodèsic número 310091001, i a partir d’aquest punt continua en línia recta 

 fins a la fita tercera”. 

 

Segon.- notificar l’aprovació del present acord al Departament de Presidència de 

la Generalitat als efectes oportuns.   
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03.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA RECTIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2022:  

 

El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 10 de novembre de 2021, 06/21, va 

aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022.  

 

L’acord d’aprovació provisional es va publicar en el BOP de Girona núm. 225, 

de 24 de novembre de 2021, restant l’expedient exposat al públic per termini de trenta 

dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci a efectes d’examen i 

presentació d’al·legacions.  

 

Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, 

esdevenint definitiu l’acord d’aprovació provisional.  

 

En el BOP de Girona núm. 250, de data 31 de desembre de 2021, es va publicar 

l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals, publicant-se 

el text modificat de les mateixes, d’acord amb el que estableix l’article 17.4 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. 

 

Les ordenances fiscals aprovades s’apliquen a partir del dia 1 de gener de 2022. 

 

A l’hora d’aplicar algunes de les ordenances fiscals aprovades, es constata 

l’existència d’errors puntuals que cal procedir a rectificar, concretament:  

 

1.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 

IMMOBLES: 

 

 Article 7.- Bonificacions: 

 

2.- Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 

immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 

l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 

impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents: 

 

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o 

altra normativa sectorial aplicable 

 

- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent 

 

- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no 

legalitzades 

 

- Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació 

 

- Que la instal·lació tingui una potència igual o superior a 2,50 kw 
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La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de desembre 

de l’exercici anterior, aportant el certificat d’homologació de la instal·lació. Cada any 

caldrà renovar  aquesta sol·licitud. 

 

 No es bonificaran les ampliacions de les instal·lacions existents. 

 

 El text correcte és: 

 

 Article 7.- Bonificacions: 

 

2.- Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 

immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 

l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 

impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents: 

 

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o 

altra normativa sectorial aplicable 

 

- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent 

 

- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no 

legalitzades 

 

- Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació 

 

- Que la instal·lació tingui una potència igual o superior a 2,25 kw 

 

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de 

desembre de l’exercici anterior, aportant el certificat d’homologació de la instal·lació. 

Cada any caldrà renovar  aquesta sol·licitud. 

 

 No es bonificaran les ampliacions de les instal·lacions existents. 

 

 Es modifica la potència de les instal·lacions, passant de 2,50 a 2,25 kw, per tal 

de que la bonificació s’adapti a les instal·lacions en domicilis particulars. 

 

 2.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 

 

 Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable: 

 

 1.- Gaudiran d’una bonificació del 95%  de la quota de l’import els vehicles 

que  reuneixin qualsevol de les següents característiques: 

  

a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals (híbrids)  
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b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural 

comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin 

d’acord amb les característiques del motor que no poden utilitzar un 

carburant contaminant.  

 

 2.- Gaudiran d’una bonificació del 100%  de la quota de l’import els vehicles 

amb antiguitat igual o superior a 25 anys des del moment de l’aplicació d’aquesta 

ordenança. 

 

 Aquestes bonificacions són de naturalesa reglada i hauran de sol·licitar-se abans 

de la fermesa del tribut. En cas de presentar-se amb posterioritat a aquesta data es tindrà 

en compte per a l’exercici següent.  

 

 Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de demanar la seva 

concessió i presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques del 

vehicle on quedi constància de tals extrems.  

 

 El text correcte és:  

 

 Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable: 

 

 1.- Gaudiran d’una bonificació del 50%  de la quota de l’import els vehicles 

bimodals (híbrids) 

 

 2.- Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’import els vehicles 

que  reuneixin qualsevol de les següents característiques: 

  

a) Que es tracti de vehicles elèctrics 

 

b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas 

natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i 

acreditin d’acord amb les característiques del motor que no poden 

utilitzar un carburant contaminant 

 

 3.- Gaudiran d’una bonificació del 100%  de la quota de l’import els vehicles 

amb antiguitat igual o superior a 25 anys des del moment de l’aplicació d’aquesta 

ordenança. 

 

 Aquestes bonificacions són de naturalesa reglada i hauran de sol·licitar-se 

abans de la fermesa del tribut. En cas de presentar-se amb posterioritat a aquesta data 

es tindrà en compte per a l’exercici següent.  

 

 Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de demanar la seva 

concessió i presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques del 

vehicle on quedi constància de tals extrems.  

 

 La rectificació deriva de l’adequació del text de l’ordenança al que determina 

l’article 95.6 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, d’acord amb el qual: 
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 6.- Les ordenances fiscals podran regular, sobre la quota de l’impost, 

 incrementada o no per l’aplicació del coeficient, les següents bonificacions:  

  

a) una bonificació de fins el 75 per cent en funció de la classe de carburant que 

consumeixi el vehicle, a raó de la incidència de dit carburant en el medi 

ambient 

 

b) una bonificació de fins el 75 per cent en funció de les característiques dels 

motors dels vehicles i la seva incidència en el medi ambient 

 

 Vistos els errors existents en el text de les ordenances fiscals vigents des del dia 

1 de gener de 2022, a proposta de l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, 

adopta els següents acords:  

 

 Primer.- aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 

de l’Impost sobre Béns Immobles, per tal d’ajustar la bonificació de les instal·lacions 

fotovoltaiques a les instal·lacions d’ús domiciliari, i de l’ordenança fiscal reguladora de 

l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica, per tal d’ajustar les bonificacions dels 

vehicles híbrids i elèctrics al que determina l’article 95.6 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 (màxim del 75%). De conformitat amb el que s’estableix a l’article 

47.1 de la Llei de Bases de Règim Local, aquesta aprovació provisional s’haurà 

d’adoptar amb el quòrum de vot favorable de la majoria simple dels membres de la 

Corporació presents.  

 

 Segon.- procedir a la publicació de l’esmena en el BOP de Girona i sotmetre 

l’expedient a exposició pública per termini de 30 dies a efecte d’examen i presentació 

d’al·legacions, d’acord amb el que determinen els articles 15 i següents 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. En el cas de que no es presentin al·legacions, l’acord 

d’aprovació provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.  

 

 Tercer.- aprovar les rectificacions d’errors detallades amb efectes a data 1 de 

gener de 2022.  

 

04.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 

TERRENYS DE NATURALESA URBANA, PLUSVÀLUA: 

 

La Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 d’octubre de 2021, ha 

declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, argumentant que el manteniment de l’actual sistema objectiu i 

obligatori de determinació de la base imposable, per ser aliè a la realitat del mercat 

immobiliari i de la crisi econòmica, i, per tant,  al marge de la capacitat econòmica 

gravada per l’impost i demostrada pel contribuent, vulnera el principi de capacitat 

econòmica com a criteri d’imposició. 
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En aplicació i adaptació de la legalitat de la sentència del Tribunal 

Constitucional, es va aprovar el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual 

s’adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal 

Constitucional respecte a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana.  

 

Amb la nova regulació es pretén millorar tècnicament la determinació de la base 

imposable, reflectint en cada moment la realitat del mercat immobiliari i adequant-la a 

la capacitat econòmica efectiva del contribuent. A l’efecte, es modifica el període de 

generació de l’increment de valor, que atendrà al número d’anys que han passat des de 

la darrera transmissió, i els coeficients a aplicar sobre el valor dels terrenys.  

 

A l’efecte, el text de l’Ordenança Fiscal es modifica en el següent sentit:   

 
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6.- REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT 

DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 

 Article 1.- Fonament legal:  

 

 De conformitat amb l’establert a l’article 59.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix l’Impost sobre 

l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 

 Article 2.- Fet imposable: 

 

 1.- L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal 

i directe, el fet imposable del qual el constitueix l’increment de valor que experimentin els terrenys de 

naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o 

de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys 

esmentats al llarg d’un període màxim de 20 anys. 

 2.- El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en: 

 a) Negoci jurídic “mortis causa” 

 b) Negoci jurídic “inter vivos”, sia de caràcter onerós o gratuït 

 c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa 

 d) Expropiació forçosa 

 3.- No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que 

tinguin la consideració de rústics a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi està 

subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a 

l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no inclosos d’aquesta 

manera al Cadastre o al padró d’aquell. 

 4.- Està subjecte a l’Impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els 

béns immobles classificats com de característiques especials a l’efecte de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 5.- Als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns immobles 

rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen 

d’aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

 Article 3.- Actes no subjectes: 

 

 No estan subjectes a aquest Impost: 
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 1.- Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 

adjudicacions que a favor seu i en pagament d’aquestes es verifiquin i transmissions que es facin als 

cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

 

 2.- Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència 

del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el 

règim econòmic matrimonial. 

 

 3.- L’adjudicació de la totalitat d’un bé immoble en favor d’un dels copropietaris efectuada com 

a conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa 

indivisible. 

 

 4.- L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor 

dels seus socis cooperativistes. 

 

 5.- Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i 

càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les 

adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els 

termes de l’article 23 del Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un 

propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés 

d’adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 

 

 6.- La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, ja 

sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït. 

 

 7.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti 

aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no 

dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 87 de la 

Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca 

d’activitat. 

 

 8.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de transmissions 

del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració 

o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa de 

reestructuració bancària. 

 

 9.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor 

d’una societat per a la gestió d’actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per 

l’entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les 

construccions i promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de Sanejament i 

Venda dels Actius Immobiliaris del Sector Financer. 

 

 10.- Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió 

d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena 

de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de Reestructuració i Resolució d’Entitats de Crèdit. 

 

 11.- Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió 

d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o 

indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot 

de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la 

mateixa. 

 

 12.- Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió 

d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta 

per a complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició 

addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de Reestructuració i Resolució d’Entitats de 

Crèdit. 
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 13.- Les aportacions o transmissions de béns mobles realitzades entre els citats fons d’actius 

bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració 

Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 

9/2012, de 14 de novembre, de Reestructuració i Resolució d’Entitats de Crèdit. 

 

 14.- Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de 

les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, 

sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i del Reial Decret 

1251/1999, de 16 de juliol, sobre Societats Anònimes Esportives. En la posterior transmissió dels terrenys 

esmentats, s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor 

no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els apartats 

anteriors. 

 

 15.- Les transmissions de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència 

d’increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió i 

adquisició.  

 

 El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documentin la 

transmissió i l’adquisició. 

 

 Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del 

terreny es prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que documenti 

l’operació o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària, sense que s’hi puguin computar 

les despeses o tributs que gravin aquestes operacions. 

 

 Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a 

valor del sòl a aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data de meritació 

de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà 

tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al d’adquisició. 

 

 Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu, s’aplicaran les regles dels paràgrafs 

anteriors prenent, en seu cas, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat 

en l’Impost sobre Successions i Donacions. 

 

 En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al còmput del 

nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels terrenys, no es tindrà en 

compte el període anterior a la seva adquisició. Allò disposat en aquest paràgraf no serà d’aplicació en els 

supòsits d’aportacions o transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut d’allò 

disposat en els altres apartats d’aquest article. 

  

 Article 4.- Subjectes passius: 

 

 1.- És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 

 

 a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 

 limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix 

 l’article 35è.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es 

 constitueixi o transmeti el dret real que es tracti 

      

 b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 

 limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix 

 l’article 35è.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o 

 transmeti el dret real que es tracti 

 

 2.- En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de 

subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 

35è.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o 

transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 
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 Article 5.- Successors i responsables: 

 

 1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 

General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

 2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

 3.- Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança 

General. 

 

 Article 6.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa: 

 

 1.- Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència 

de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. 

 

 2.- Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència 

de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge 

habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca 

que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 

professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

 

 3.- Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors, 

realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial. 

 

 No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre 

membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de l’habitatge, 

d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el 

compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a 

practicar la liquidació tributària corresponent. 

 

 A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el 

contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del 

moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. 

 

 Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de 

novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels 

Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, 

s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 

 

 4.- També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan l’obligació 

de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents: 

   

 a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals pertany o 

 que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les 

 entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 

       

 b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats 

 sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els requisits 

 establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial Decret 1270/2003, de 10 

 d’octubre. 

 

 Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l’Ajuntament la 

 seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent 

 declaració fiscal, abans de la finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable 

 d’aquest impost. 
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 No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

 gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini 

 previst a l’apartat 7 de l’article 12 d’aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest 

 termini excedeixi de l’any natural previst al paràgraf anterior. 

 

 L’esmentada comunicació haurà d’anar acompanyada d’acreditació de la presentació de la 

 declaració censal a la corresponent Administració tributària. 

      

 c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel 

 Text Refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió dels Segurs Privats, aprovat per Reial Decret 

 Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

  

 d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi estiguin 

 afectes. 

      

 e) La Creu Roja Espanyola. 

       

 f) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis 

 internacionals. 

 

 Article 7.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable: 

 

 1.- Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost en les transmissions de 

terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin 

l’habitatge habitual del causant, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents 

de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, d’acord amb el 

quadre següent:  

 

Superfície del terreny transmès Bonificació 

Inferior a 200m2 90% 

Entre 200m2 i 300 m2 70% 

Entre 300m2 i 400 m2 50% 

Entre 400m2 i 500 m2 45% 

Superior a 500m2 40% 

 

 A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. 

No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes d’aquesta bonificació, quan 

la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades. 

 

 En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble adquirit, en el 

moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers. 

 

 Per gaudir de l’esmentada bonificació els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a 

què es refereix aquest apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui 

 

 Article 8.- Base imposable: 

 

 La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 

vint anys. 

 

A) Mètode objectiu de determinació de la base imposable: 

 

 A.1.- En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al 

temps de la meritació d’aquest impost, el que tinguin fixat en aquell moment als efectes de l’Impost sobre 

Béns Immobles. 
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 No obstant això, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 

modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest 

impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels 

terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin, referit al moment 

de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, 

aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les 

lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 

 Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l’impost 

o estigui integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell 

moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles 

alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost 

sobre Béns Immobles conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà 

practicar la liquidació quan aquell valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de 

l’acreditació. 

 

 En tot cas, atès el grau d’actualització del valor que resulta de l’aplicació dels criteris assenyalats 

en els paràgrafs anteriors, s’estableix un coeficient reductor del 15% per determinar el valor del terreny 

als efectes de calcular la base imposable d’aquest impost. 

 

 A.2.- En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 

determinar l’import de l’increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als 

valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a l’efecte en l’impost 

sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents: 

     

 a) Usdefruit: 

    

  · El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 

 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 

 

 · En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del 

 terreny si l’usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l’edat augmenta, en la 

 proporció de l’1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor 

 total. 

      

 · Si l’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica s’estableix per un termini superior a 

 trenta anys o per temps indeterminat, s’ha de considerar fiscalment una transmissió de plena 

 propietat subjecta a condició resolutòria. 

 

 b) Ús i estatge: 

 

 El valor dels drets reals d’ús i estatge és el que resulta d’aplicar al 75 per cent del valor del 

 terreny sobre el que s’han imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 

 temporals o vitalicis, segons els casos. 

    

 c) Nua propietat: 

 

 El valor del dret de la nua propietat s’ha de fixar d’acord amb la diferència entre el valor de 

 l’usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 

        

 d) Altres drets reals: 

 

 Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’imputaran pel capital, preu o valor que les parts 

 haguessin pactat en constituir-los, si fos igual o major que aquell resulti de la capitalització a 

 l’interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així 

 imputat no ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de la transmissió a l’efecte 

 de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escut_de_Viladamat.svg
mailto:ajuntament@viladamat.cat


               AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 

               Plaça de l’1 d’Octubre, 1   17137 VILADAMAT 

               Tel. 972788082  ajuntament@viladamat.cat 

 

14 
 

 A.3.- En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un 

terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l’existència d’un dret real de 

superfície, el valor de referència serà la part del valor cadastral que resulti del mòdul de proporcionalitat 

fixat en l’escriptura de transmissió o, si no n’hi ha, el que resulti d’establir la proporció corresponent entre 

la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum 

edificats un cop construïdes aquestes plantes. 

 

 En cas que no s’especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d’establir-ne la 

proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 

 

 A.4.- En els supòsits d’expropiació forçosa, el valor de referència serà la part del preu just que 

correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos inferior; en 

aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just. 

 

 A.5.- En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de 

Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la facultat 

de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l’impost pel domini ple. 

 

 A.6.- Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a 

efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s’aplicarà als nous valors cadastrals dels 

terrenys el percentatge de reducció del 40 per cent. 

 

 Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els quals els valors cadastrals resultants de 

la modificació a què es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als vigents fins aleshores. 

 

 El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del 

procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 

 

 A.7.- La base imposable es calcularà aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la 

meritació, determinat d’acord amb allò establert en l’apartat A) anterior, el coeficient que correspongui 

segons el període de generació de l’increment de valor: 

 

Període de generació Coeficient 

Inferior a 1 any 0,14 

1 any 0,13 

2 anys 0,15 

3 anys 0,16 

4 anys 0,17 

5 anys  0,17 

6 anys 0,16 

7 anys  0,12 

8 anys  0,10 

9 anys  0,09 

10 anys  0,08 

11 anys 0,08 

12 anys  0,08 

13 anys  0,08 

14 anys  0,10 

15 anys  0,12 

16 anys  0,16 

17 anys  0,20 

18 anys  0,26 

19 anys  0,36 

Igual o superior a 20 anys  0,45 
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 Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang legal, si algun 

dels coeficients aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou coeficient màxim legal, serà 

d’aplicació directa el coeficient legal màxim, fins l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança en 

què es fixi un nou coeficient. 

 

 B) Plusvàlua real: 

 

 Quan, a instància del subjecte passiu, es constati que, seguint les regles de valoració establertes a 

l’article 104.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, l’import de l’increment de 

valor és inferior a l’import de la base imposable determinada d’acord amb el mètode de l’apartat A, es 

prendrà com a base imposable l’import d’aquell increment de valor. 
  

 Article 9.- Tipus de gravamen, quota tributària, bonificacions: 

 

 La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el següent tipus de gravamen: 

 

 1.- Tipus de gravamen únic del 16% 

 

 2.- La quota tributària no pot ser superior a l’increment patrimonial realment obtingut pel 

 subjecte passiu 

  

 Article 10.- Període de generació i meritació: 

 

 1.- L’impost es merita: 

 

 a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de 

 mort, en la data de la transmissió. 

 

 b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data 

 en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 

 

 2.- El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès l’increment de valor que 

grava l’impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de 

l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un 

dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense 

considerar les fraccions d’any. En el cas que el període de generació sigui inferior a un any, es 

prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complets, és a dir, sense tenir en 

compte les fraccions de mes. 

 

 3.- Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la 

transmissió: 

 

 a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es tracti 

 de documents privats, la de la seva presentació davant l’Ajuntament. 

 

 b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 

 

 c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d’adjudicació 

 que hagi esdevingut ferm. 

 

 d) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta de pagament i ocupació. 

 

 e) En el supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposi una altra cosa, per al càlcul del 

 període de generació de l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del 

 terreny, es prendrà com a data d’adquisició, als efectes d’allò disposat en el paràgraf anterior, 

 aquella en què es va produir l’anterior meritació de l’impost. 
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 Article 11.- Nul·litat de la transmissió: 

 

 1.- Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut 

lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny 

o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la 

devolució de l’impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i 

que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que 

existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions 

recíproques a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin 

produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del 

subjecte passiu de l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució. 

 

 Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s’escaurà la 

devolució de l’impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, 

s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda. 

 

 2.- En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà 

d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l’impost no es liquidarà 

fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l’impost s’exigirà, a reserva, quan la 

condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat primer. 

  

 Article 12.- Règim de gestió: 

 

 1.- S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació 

del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les quals han de ser comunicades a 

l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 d’aquest article. 

  

 2.- En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per 

practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a la liquidació 

de l’impost per part de l’Administració. 

 

 3.- Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que 

l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per 

practicar o comprovar la liquidació corresponent. 

 

 4.- Cal presentar una autoliquidació o declaració  per a cadascuna de les finques o drets 

transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar 

expressament la referència cadastral. 

 

 5.- Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, es podrà practicar 

autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d’elles, o practicar tantes autoliquidacions 

com subjectes passius hi hagin. 

 

 6.- A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els 

actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris 

necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que 

es sol·licitin. 

 

 7.- L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data 

en què es produeixi la meritació de l’impost: 

 

a) Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils. 

 

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un 

any a sol·licitud del subjecte passiu. 

 

 Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén concedida 

 si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. 
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 Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la corresponent 

 autoliquidació. 

 

 No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut els 

 primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant. 

 

 8.- Independentment del que es disposa en l’apartat primer d’aquest article, també estan obligats 

a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes 

passius: 

      

 a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 4.1 d’aquesta Ordenança, sempre que 

 s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que 

 transmet el dret real de què es tracti. 

       

 b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 4.1, l’adquirent o la persona a favor de la 

 qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 

 

 9.- El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que 

contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest  Impost, sense que 

s’acrediti prèviament haver presentat l’autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l’impost o la 

comunicació a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior. 

 

 10.- Els notaris per tal de donar compliment a l’obligació de comunicar a l’Ajuntament una 

relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s’hi continguin els fets, els actes 

o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, remetran 

mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, 

el qual, una vegada processat i  verificat, es posarà a disposició de l’Ajuntament per tal que pugui obtenir-

lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà  servir 

per comunicar a l’Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o 

negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu 

en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei General 

Tributària. 

 

 Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el 

termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l’impost, i sobre les responsabilitats per la 

manca de presentació de declaracions. 

  

 Article 13.- Comprovació de les autoliquidacions:  

 

 1.- Els òrgans gestors comprovaran que l’autoliquidació s’hagi efectuat mitjançant l’aplicació 

correcta de les normes reguladores de l’impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i quotes 

obtingudes són les resultants d’aquestes normes, sense perjudici de les facultats de comprovació previstes 

a la Llei General Tributària, i en especial pel que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als 

efectes del que es preveu l’apartat 15è de l’article 3 d’aquesta Ordenança. 

 

 2.- Si l’Administració no considera conforme l’autoliquidació, practicarà liquidació rectificant 

els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els interessos de demora i 

imposarà, si escau, les sancions que siguin procedents. També practicarà, de la mateixa manera, 

liquidació pels fets imposables continguts al document no declarats pel subjecte passiu. 

 

 3.- Els obligats tributaris podran instar de l’Administració municipal declaració de conformitat 

amb l’autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l’ingrés indegut abans que 

s’hagi practicat la liquidació o, si no s’ha practicat, abans que hagi prescrit tant el dret de l’Administració 

per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació com el dret a la devolució d’ingressos 

indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud sense que 

l’Administració tributària hagi notificat la resolució, l’interessat podrà  esperar que es dicti resolució 

expressa o considerar-la desestimada a l’objecte d’interposar contra la resolució presumpta recurs de 

reposició. 
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 Article 14.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions: 

 

 1.- Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l’autoliquidació  s’efectuen un cop 

transcorregut el termini previst a l’article 12.7 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ de 

l’Ajuntament, s’aplicaran els recàrrecs següents: 

 · El recàrrec serà un percentatge igual a l’1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada 

 mes complet de retard amb que es presenti la declaració o l’autoliquidació respecte al termini 

 establert per a la presentació. En aquests supòsits s’exclouen l’interès de demora i les sancions. 

 · Recàrrec del 15 per cent quan s’efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del 

 termini  legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període 

 transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini 

 establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui l’autoliquidació. 

 · L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l’ingrés total de 

 l’import restant del recàrrec i del total del deute de l’autoliquidació extemporània o de la 

 liquidació practicada per l’Administració derivada de la declaració extemporània, al temps de la 

 seva presentació o en el termini de l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 

 

 2.- La manca d’ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que 

resultaria de l’autoliquidació correcta de l’impost constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 

191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 

 

 3.- La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 

necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquest impost constitueix una infracció tributària 

tipificada a l’article 192 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa 

l’esmentat article. 

 

 4.- La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que haguessin deixat d’ingressar-se. No 

obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor manifesti la seva 

conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli. 

 

 5.- La sanció imposada es reduirà en un 40% si se’n realitza l’ingrés total dins del període de 

pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. 

 

 6.- La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveu la Llei 

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

municipals. 

  

 Article 15.- Règim de notificació i d’ingrés: 

 

 1.- Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d’aquest 

impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s’han de notificar íntegrament al subjecte passiu, tot 

indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 

 

 2.- Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant 

això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració. 

 

 3.- Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’ens gestor, per un mitjà 

diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració. 

Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre no se 

n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general. 

 

 4.- L’ingrés s’efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l’article 62.2 

de la Llei General tributària. 
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 Article 16.- Gestió per delegació: 

 

 1.- Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut es deleguen total o parcialment en la 

Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha 

de fer l’Administració delegada. 

 

 2.- L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat per conèixer puntualment les 

modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les liquidacions corresponents. Així 

mateix, possibilitarà la presentació d’autoliquidacions per internet, per part dels interessats i dels gestors 

tributaris, que actuaran en règim de col·laboració social. 

 

 3.- Els òrgans gestors de l’Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment de tots 

els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió potestativa i caràcter pregat 

d’acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb la documentació aportada no es consideri 

suficientment acreditat el compliment dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o 

denegació del benefici fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corresponents a l’objecte de 

conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals l’Ajuntament tingui dades 

rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l’esmentat benefici fiscal. 

 

 4.- Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 

Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, 

inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals 

correspon als municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

 

 5.- No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió es delegui en la Diputació de Girona, 

l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa 

la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 

beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 

parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 

tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 

  

 Disposició Addicional 

 

 Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 

motiu de la promulgació de normes posteriors. 

 

 Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 

produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

  

 Vista la ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), que s’adequa a les determinacions del Reial 

Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal 

Constitucional, els regidors presents, per unanimitat, acorden: 

 

 Primer.- aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 

reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(plusvàlua). 
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 Segon.- sotmetre a informació pública aquest acord d’aprovació provisional per 

termini de 30 dies hàbils a comptar de la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de Girona i a la pàgina web de l’Ajuntament, perquè les persones 

interessades puguin presentar les reclamacions que estimin convenients, de conformitat 

amb el que disposa l’article 17 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.  

 

 Tercer.- En cas de no formular-se cap reclamació en el termini d’exposició 

pública, la resolució d’aprovació provisional esdevindrà definitiva, i es procedirà 

directament a la publicació del text íntegre de la nova ordenança fiscal al BOPG i a la 

pàgina web de l’Ajuntament sense necessitat d’adoptar-se un nou acord. 

  

 05.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE 

L’ALT EMPORDÀ PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA (EXPEDIENT X2022000043):  

 

 El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 22 de febrer de 

2022, va acordar adjudicar a aquest ajuntament de Viladamat el Servei d’Assistència 

Tècnica SAT, en modalitat de servei integral. A l’efecte, i en desenvolupament de 

l’acord adoptat, es proposa l’aprovació del conveni següent:  

 
 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I 

L’AJUNTAMENT DE VILADAMAT PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI 

D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA  

 

 REUNITS:  

 

 D’una part, la il·lustríssima Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà (el «CCAE»), amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització 

comarcal de Catalunya, i facultada per la signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la 

corporació de data 15 de juliol de 2015; assistida per la secretària de la corporació, la Sra. Cristina Pou i 

Molinet.  

 

 De l’altra, La Il·lustríssima Senyora Dolors Pons Sais, alcaldessa de l’Ajuntament de Viladamat, 

amb NIF P1723100B en exercici de les facultats que li confereix l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 53.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i facultat per la 

signatura del present Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació en data (...) assistida per la 

secretària habilitada la Corporació, la Sra. Marta Claret Ramírez.  

 

 En endavant, l’Ajuntament de Viladamat i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, podran ser 

referits individualment com una “Part” i, conjuntament, com les “Parts”.  

 

 Ambdues Parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats que 

tenen conferides per poder convenir i obligar-se en nom de les organitzacions que representen i, en virtut 

del nomenament exprés, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per a la 

formalització d’aquest Conveni. 

 

 MANIFESTEN  

 

 I.- Que l’Ajuntament és competent en matèria d’urbanisme i de la resta de matèries objecte del 

present Conveni en virtut de l’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

(LBRL).  
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 II.- Que el CCAE és competent en matèria d’assistència a municipis, en virtut dels articles 25 i 

28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, que estableixen que les comarques prestaran assistència tècnica, 

jurídica i econòmica als municipis i que ho faran tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. 

 

 III.- Que el CCAE vetlla per cooperar amb el municipis en l’establiment dels serveis necessaris 

per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, el CCAE ha constatat la necessitat existent a 

diversos Ajuntaments de la comarca de comptar amb un servei d’assistència tècnica de qualitat en matèria 

d’urbanisme i enginyeria, especialment en aquells municipis amb pocs habitants i escassa activitat 

urbanística, que no compten amb mitjans personals i materials suficients per resoldre de forma eficaç 

assumptes relacionats amb aquestes matèries.  

 

 IV.- Que, a conseqüència d’allò manifestat en el punt anterior, a través de l’àrea de serveis 

tècnics i en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 27 de novembre de 2018, el CCAE ha 

establert el servei d’assistència urbanística i d’enginyeria tècnica («SAT») dirigit als ajuntaments de la 

comarca de l’Alt Empordà, principalment als que compten amb pocs habitants i poca activitat urbanística. 

En el marc del citat establiment del servei, el CCAE ha aprovat el Reglament de Funcionament del SAT 

(el «Reglament del SAT»), que s’acompanya com a Annex I.  

 

 V.- Que el CCAE compta amb els mitjans materials i personals necessaris per a la prestació dels 

referit servei i ofereix el SAT en dues modalitats diferents: 

 

a) Servei integral: aquest servei es durà a terme sobre les matèries del reglament que es 

detallen en l’Annex II i inclou l’assessorament tècnic d’una arquitecta comarcal durant els 

dies i hores que en cada cas es pacti amb l’Ajuntament sobre aquelles matèries que son 

objecte del SAT. Per  a la prestació del servei integral es comptarà amb la col·laboració, si 

s’escau, de l’enginyer tècnic comarcal.  

 

b) Servei d’activitats: aquest servei abasta les matèries del Reglament que es detallen a l’Annex 

III i inclou l’assessorament tècnic de l’enginyer tècnic comarcal que consistirà en l’emissió 

d’informes en relació amb les sol·licituds d’alta, de baixa, de modificacions, de canvis de 

titularitat i de revisions de les activitats del municipi.  

 

 VI.- Els articles 303 a 309 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny, preveuen la possibilitat de formalitzar acords entre les corporacions 

locals per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la 

satisfacció dels quals les parts tinguin un interès comú. En el mateix sentit, l’article 11 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que la realització 

d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els 

organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques 

de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 

idonis per a dur-la a terme.  

 

 VII.- D’acord amb el marc legal exposat, l’Ajuntament està interessat en que el CCAE presti el 

SAT, havent-se aprovat l’encàrrec objecte del present Conveni pel citat Ajuntament mitjançant Decret 

d’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2021. En virtut de tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 49 i 

següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), ambdues Parts 

subscriuen el present Conveni (el «Conveni»), que es regirà pels següents 

 

 PACTES  

 

 1.- Objecte i naturalesa jurídica  

 

 Objecte:  

 

 1.1.- L’objecte d’aquest Conveni és la formalització i regulació de l’encàrrec de gestió per part 

de l’Ajuntament al CCAE per a la prestació del SAT en el marc d’actuació del municipi, en la/les 

modalitats següent/s:  
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 · Servei integral  

 

 · Servei d’activitats  

 

 1.2.- Les funcions que formen part del SAT queden definides a l’article 4 del Reglament del 

SAT.  

 

 1.3.- Sens perjudici de la deguda assistència a prestar per part del CCAE, correspondrà a 

l’Ajuntament l’emissió de les resolucions o actes jurídics que resultin, donin suport o en els quals 

s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. En aquest sentit:  

 

a) L’Ajuntament serà l’únic responsable de l’execució dels seus actes i resolucions, així i com dels 

danys i perjudicis que puguin derivar-se d’una eventual contingència i/o anulació dels actes 

jurídics o resolucions dictats.  

 

b) Els actes jurídics i resolucions (inclosos els informes) emesos per part dels tècnics i/o juristes de 

l’Ajuntament, hauran de complir, en cada cas, els requisits legals que siguin d’aplicació. En 

particular, en els casos de llicències d’obres, caldrà donar compliment a allò establert a l’article 

188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya.  

  

 1.4.- La prestació del SAT es realitzarà habitualment en dependències municipals, si bé també es 

podrà realitzar a la seu del CCAE. 

 

 1.5.- Mitjançant la signatura del present Conveni, l’Ajuntament declara conèixer i acceptar 

íntegrament el contingut Reglament del SAT mencionat a la manifestació IV.  

 

 Naturalesa:  

 

 1.6.- Les raons que justifiquen la formalització del present Conveni son les següents:  

 

 a) L’Ajuntament no disposa dels mitjans materials i personals suficients per poder assumir amb 

 criteris de qualitat i eficiència els assumptes relacionats amb les matèries objecte del present 

 Conveni.  

 

 b) El CCAE disposa dels mitjans materials i personals suficients per a la prestació dels SAT a 

 favor de l’Ajuntament.  

 

 1.7.- Sens perjudici de l’anterior, l’objecte del Conveni té per finalitat evitar o eliminar 

duplicitats administratives, procurar una gestió pública més eficient, facilitar la utilització conjunta de 

mitjans i serveis públics i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública, de conformitat amb allò 

establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.  

 

 2.- Competència  

 

 2.1.- D’acord amb allò establert a les manifestacions I i II, la competència en la que es 

fonamenta l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les mateixes.  

 

 2.2.- El present Conveni no implica la cessió de la titularitat de les competències de les Parts 

signatàries.  

 

 3.- Obligacions de les Parts  

 

 3.1.- Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar, 

assumint les següents obligacions:  

 

 3.2.- Obligacions del CCAE:  
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 3.3.- Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el CCAE 

assumeix les següents:  

 

a) Dur a terme l’objecte del present Conveni en els termes pactats. 

 

b) Disposar del personal necessari amb la titulació professional adient per a la prestació del 

SAT a l’Ajuntament.  

 

 3.4.- Per a l’acompliment dels objectius del present Conveni, el CCAE aportarà els mitjans 

personals que es detallen a continuació amb un cost total de 127.889,21 €:  

 

 a) Contractació d’una arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.  

 

 b) Contractació d’una altra arquitecta amb un cost anual de 42.795,48 €.  

 

 c) Contractació d’un enginyer tècnic industrial, amb un cost anual de 42.298,25 €.  

 

 3.5.- Obligacions de l’Ajuntament:  

 

 3.6.- Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, l’Ajuntament 

assumeix les següents:  

 

 a) Adoptar els actes administratius pertinents i dur a terme les actuacions necessàries perquè el 

 CCAE pugui acomplir l’objecte del Conveni, posant a disposició del/s tècnic/s d’un espai de 

 treball adequat, així com els recursos materials necessaris.  

 

 b) Estar adherit al Servei de tramitació d’activitats empresarial al món local de l’Oficina de 

 gestió empresarial (OGE) del Consorci Administració Oberta de Catalunya.  

 

 c) Finançar les despeses del SAT. Durant el primer exercici de vigència del Conveni 

 l’Ajuntament aportarà al CCAE les quantitats que es detallen a l’Annex IV. Aquesta aportació 

 anirà destinada a cobrir les despeses derivades de la consecució de l’objecte d’aquest Conveni 

 que, bàsicament, es concreten en els costos del personal que hi destina el CCAE.  

 

 d) Designar una persona responsable de l’ajuntament amb qui coordinar la prestació del SAT.  

 

 e) Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per realitzar satisfactòriament les 

 funcions del SAT.  

 

 3.7.- Per a les anualitats posteriors s’aprovaran les contraprestacions econòmiques del SAT, que 

s’acompanyaran al present Conveni mitjançant Annex, actualitzant-se successivament d’acord amb la 

variació salarial prevista pels pressupostos Generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 

 

 3.8.- L’aportació de l’Ajuntament es farà efectiva els mesos d’abril i d’octubre contra liquidació 

de la tresoreria comarcal, entenent que, en la primera anualitat es liquidarà la part proporcional des de la 

data en què entri en vigor el Conveni.  

 

 4.- Aplicació pressupostaria  

 

 4.1.- Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l’exercici en 

curs es carregaran a les següents partides pressupostàries:  

 

 a) Per l’Ajuntament: La que s’indica a l’Annex V  

 

 b) Pel CCAE: Partida pressupostària 25.46201  

 

 4.2.- La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en vigor el 

present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o suficient.  
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 5.- Seguiment, vigilància i control  

 

 5.1.- Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni es crea una Comissió de 

seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius del present Conveni, efectuar un 

seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de 

les Parts, així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació, la interpretació i 

el compliment d’aquest Conveni.  

 

 5.2.- La citada Comissió estarà formada per dues persones representants de cada una de les Parts, 

designada per les presidències, direccions o gerències respectives.  

 

 5.3.- Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que estableix la 

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya.  

 

 5.4.- La Comissió serà l’encarregada de la coordinació i gestió del present Conveni als efectes 

d’allò establert a l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

 

 6.- Vigència del Conveni  

 

 6.1.- La vigència del Conveni s’iniciarà el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 31 de 

desembre de 2025.  

 

 6.2.- En qualsevol moment abans del venciment del termini inicial de vigència indicat, les Parts 

podran acordar prorrogar el Conveni per un període de, com a màxim, 4 anys addicionals.  

 

 6.3.- Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran condicionades a l’existència 

de crèdit suficient i adequat a les corresponents aplicacions pressupostàries de les entitats signants.  

 

 6.4.- En cap cas el Conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la 

LRJSP.  

 

 7.- Causes de resolució i conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions i 

compromisos del Conveni.  

 

 7.1. El present Conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que conformen el seu 

objecte o per incórrer en una de les següents causes de resolució:  

 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga.  

 

b) L’acord unànime dels signants.  

 

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguns dels signants o 

les reiterades deficiències en l’execució de les actuacions objecte del Conveni. L’extinció 

del Conveni per aquest supòsit requereix la realització del requeriment previst a l’apartat c) 

de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.  

 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.  

 

e) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista del Conveni.  

 

f) Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el Conveni o a les lleis.  

 

 7.2.- En cas d’extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de 

finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini improrrogable per a la seva 

consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la liquidació dels compromisos econòmics 

adquirits d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de la LRJSP, nomenant cada una de les Parts, 

a aquests efectes, un liquidador.  
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 8.- Règim de modificació  

 

 8.1.- La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de constar 

per escrit en forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans corporatius competents.  

 

 9.- Miscel·lània  

 

 9.1.- La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en 

relació amb la mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat  

 

 10.- Protecció de dades de caràcter personal  

 

 10.1.- Les parts es comprometen a complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de 

Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la normativa de 

desenvolupament.  

 

 10.2.- Tractament de dades personals dels interlocutors de les dues parts.  

 

 Les dades de caràcter personal incloses en aquest conveni - i les dels interlocutors de cada part 

durant la relació contractual – s’incorporaran a un tractament titularitat de cadascuna de les parts i seran 

tractats única i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació entre les dues parts. Cada part 

informarà als seus treballadors i col·laboradors del tractament realitzat de les seves dades personals.  

 

 Podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat per cada 

part dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de l’altra part segons els termes que estableix la 

legislació vigent.  

 

 10.3.- Tractament de dades i serveis responsabilitat de l’Ajuntament per part del Consell 

Comarcal. 

 

 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà portarà a terme la recollida, accés i tractament de dades 

personals identificatives i patrimoni dels ciutadans de l’Ajuntament per al desenvolupament del servei, 

per aquest motiu assumeix la condició d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de 

l’Ajuntament.   

 

 Per tal de garantir la confidencialitat de la informació i de les dades personals, el Consell 

Comarcal es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions:   

 

a) Portar a terme el tractament de la informació i les dades personals únicament i 

exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei, restant 

expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.   

 

b) Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels seus 

treballadors  respecte a la informació i les dades personal a les que puguin accedir per a la 

prestació dels serveis. El Consell Comarcal tindrà regulat el Deure de Secret amb els seus 

treballadors i col·laboradors. Les obligacions de confidencialitat tindran una durada 

indefinida i es mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre el Consell 

Comarcal i l’Ajuntament.   

 

c) Garantir l’aplicació de les mesures de seguretat que siguin d’aplicació en funció del nivell 

de  risc associat a la informació i – en qualsevol cas i si s’escau – hauran d’acomplir com a 

mínim a les exigides per l’Esquema Nacional de Seguretat, segons figura al Reial Decret 

3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de 

l’Administració Electrònica i la normativa que el modifica. Principalment s’haurà de 

garantir que:  
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- Les dades es tractaran i conservaran en sistemes i suports propis de l’Ajuntament 

aplicant les mesures de seguretat implantades i definides per l’Ajuntament.   

 

- En el supòsit de que els professionals associats als serveis requereixin altres recursos 

TIC aliens als de l’Ajuntament aquests compliran els següents criteris:   

 

· La utilització de dispositius o suports aliens serà únicament i exclusivament temporal i 

puntual, sense que es conservi còpia de la informació fora dels sistemes i serveis de 

l’Ajuntament. 

 

 · Es treballarà única i exclusivament amb equips, serveis i suports homologats del Consell 

Comarcal com a suport temporal de la informació. Aquests recursos i serveis s’ubicaran a 

servidors propis o de proveïdors ubicats a la Unió Europea.   

 

 · L’accés a aquests dispositius es limitarà exclusivament al professional assignat al servei, 

controlant l’accés a les dades mitjançant – com a mínim - usuari i contrasenya individuals i 

secretes.   

 

d) No realitzar transferència internacional de les dades i informació responsabilitat de 

l’Ajuntament fora de l’Espai Econòmic Europeu.   

 

e) Notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a dades personals a l’Ajuntament en 

un termini no superior a 24 hores.   

 

f) En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Consell Comarcal per exercir els seus drets 

d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades l’adreçarà a l’Ajuntament.   

 

g) No realitzar la subcontractació de tercers sense que l’Ajuntament ho hagi autoritzat i aprovat 

de forma expressa prèviament. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada amb un 

contracte que reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al 

Consell Comarcal.   

 

h) Un cop finalitzat el conveni, el Consell Comarcal haurà de – si s’escau - retornar o eliminar 

de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament d’informació i dades 

personals, podent conservar únicament la informació que sigui necessària per a garantir la 

protecció legal del Consell Comarcal.   

 

i) L’Ajuntament podrà realitzar aquelles accions d’auditoria que es consideri necessàries per 

garantir la correcta aplicació d’aquests principis i mesures de seguretat.  

 

 11.- Publicacions i Registre  

 

 11.1.- El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues Parts, 

de conformitat amb l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. Així mateix, i de conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 

9 de la mateixa llei, el present Conveni s’haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

 11.2.- Aquest Conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el que 

estableix l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya.  

 

 11.3.- Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes una relació certificada comprensiva 

dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i 

la Resolució de Presidència del Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.  

 

 11.4.- Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la publicació 

al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a 

terme per part del Consell Comarcal del CCAE.  
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 12.- Règim Jurídic  

 

 12.1.- Al present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:  

 

a) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles 47 

a 53 i DA 8ª (LRJSP).  

 

b) Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).  

 

c) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 

Públiques a Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).  

 

d) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya (TRLMRLCat).  

 

e) Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).  

 

f) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).  

 

g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).  

 

h) La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del Conveni. 

 

 13.- Jurisdicció competent  

 

 13.1.- Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o 

compliment de les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de 

Girona amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.  

 

 L’annex II del Conveni recull les matèries que abasten el servei integral:  

 
 En matèria de planejament:  

 

a) Informar sobre la conformitat dels instruments de planejament amb la legislació vigent i la 

qualitat tècnica de l’ordenació projectada.  

 

b) Facilitar a les persones interessades tota la informació necessària per a la redacció de plans 

d’iniciativa particular, inclosos els criteris d’ordenació i les obres que hauran de realitzar-se 

amb càrrec als promotors.  

 

c) Informar sobre les alineacions i rasants d’acord amb les determinacions del planejament.  

  

d) Informar i proposar criteris interpretatius sobre qüestions relacionades amb el planejament 

que suscitin dubtes.  

 
En matèria de gestió urbanística:  

 

a) Informar respecte a les qüestions tècniques contingudes en els documents de gestió 

promoguts per particulars (instruments d’equidistribució, bases d’actuació de juntes de 

compensació, delimitació de polígons, canvis de sistemes d’actuació, cessions de sòl, 

convenis urbanístics, …).  

 

b) Informar els projectes d’urbanització promoguts pels particulars.  

 

c) Informar sobre projectes i/o expedient d’expropiació per motius urbanístics, inclosa la 

valoració de les finques (full d’apreuament, etc.).  
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d) Facilitar a les persones interessades informació sobre el règim i condicions urbanístiques 

aplicables a un immoble.  

 

En matèria d’intervenció administrativa en l’ús del sòl i edificació (llicències urbanístiques, 

comunicacions prèvies i ordres d’execució)  

 

a) Informar sol·licituds de llicències d’obres (majors i menors), de llicències d’activitats, de 

llicències de primera ocupació, de llicències de parcel·lació o de segregació i de llicències 

de canvis d’ús.  

 

b) Informar sobre comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres i d’instal·lacions, 

sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai públic.  

 

c) Informar sol·licituds de llicències d’obres o d’instal·lacions en la via o espai públic.  

 

d) Informar sobre ordres d’execució amb fixació de les obres a realitzar.  

 

e) Informar sobre les inspeccions tècniques d'edificacions i seguiment de les mateixes.  

 

f) Informar les declaracions de ruïna. Document annexos. Annex II. 1/2.  

 

g) Emissió d’informes pericials en ordres d’execució i ruïna i assistència als cossos de 

seguretat ciutadana.  

 

En matèria de disciplina urbanística:  

 

a) Realització d’inspeccions urbanístiques i emissió d’informes tècnics en expedients 

sancionadors i de reposició de la legalitat urbanística.  

 

b) Emissió d’informes en llicències de legalització.  

 

c) Redacció de projectes de demolició derivats d’expedients d’infracció urbanística.  

 

d) Adreça de les mesures de reposició de la legalitat urbanística en casos d’execució 

subsidiària amb absència de tècnic director d’obres.  

 

Funcions relacionades amb el patrimoni municipal:   

 

a) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, inclòs 

partió, recerca i recuperació de béns patrimonials.  

 

b) Emissió d’informes relacionats amb l’Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl, inclòs 

valoracions per a les alienacions o permutes.  

 

c)     Informes sobre desperfectes i deficiències del patrimoni municipal.  

 

e)     Informes sobre guals, reserves, autoritzacions d’ocupacions de via pública, concessions, 

etc.  

 

Funcions relacionades amb les obres públiques:  

 

a) Informe dels projectes d’edificis destinats a equipaments municipals (projectes d’edificació 

de nova planta, de reforma o rehabilitació).  

 

b) Assistència i emissió d’informes a les meses de contractació d’obres públiques.  

 

c) En la mesura de la disponibilitat del servei es podran dur a terme projectes i direccions 

d’obres d’àmbit municipal.  
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d) Tasques pròpies d’enginyeria tècnica com el seguiment, la revisió i la gestió de les xarxes de 

serveis municipals i de les instal·lacions dels edificis municipals, etc 

 

 A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

 Primer.- aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a 

l’encàrrec de gestió del Servei d’Assistència Tècnica, SAT, fins al 31 de desembre de 

l’any 2025.  

 

 Segon.- aprovar la despesa derivada de la prestació del servei amb càrrec a la 

partida pressupostària 22.1.151.22706, per import de 8.101,17€ anual, prorratejat, en el 

present exercici, a la data d’inici de prestació del servei. Igualment, aprovar la despesa 

en els exercicis pressupostaris següents, durant la vigència del conveni, amb un 

pressupost mínim de 8.101,17€ anuals per a garantir l’aportació acordada.  

 

 Tercer.- posar a disposició del personal designat pel Consell Comarcal de l’Alt 

Empordà el local i els recursos materials necessaris per tal de dur a terme les activitats.  

 

 Quart.- nomenar la Sra. Marta Claret, secretària habilitada de l’ajuntament, amb 

DNI 40320842W, com a interlocutora única de l’ajuntament davant el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

 Cinquè.- facultar a l’alcaldessa per a la formalització del present conveni i altres 

documents necessaris per al desenvolupament de la prestació.  

 

 Sisè.- notificar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.  

 

 06.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA 

CATALANA A L’ADMINISTRACIÓ  LOCAL (EXPEDIENT X2022000044):  

 

 Es proposa l’aprovació del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a 

l’administració local següent:  

 
 ANTECEDENTS 
 

 L’article 7 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de Normalització Lingüística a Catalunya disposava que 

les corporacions locals havien de regular la normalització de l’ús del català en les activitats administratives de 

tots els òrgans de la seva competència. 

 

 El 20 de novembre de 1991, per tal de facilitar a les corporacions locals el compliment a aquest 

mandat legal, el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, previ acord de les dues entitats 

municipalistes del país, va aprovar un model de Reglament per a l’ús de la llengua catalana a les 

administracions locals que fins al 30 de desembre ha estat adoptat, amb variants, per 3 diputacions, 32 

consells comarcals i 285 ajuntaments, a més del Conselh Generau dera Val d’Aran. 

 

 L’article 9.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística reitera el mandat de la Llei de 

1983 i, en la seva Disposició transitòria primera, estableix que les normes locals d’usos lingüístics han de ser 

aprovades en el termini màxim de dos anys comptats des de la seva entrada en vigor. La mateixa Llei 

modifica l’article 5 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya tot establint que el català és la llengua 

pròpia de l’Administració local de Catalunya i que, com a tal, ha d’ésser la llengua d’ús normal i general en 

les seves activitats. 
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 El model de Reglament per a l’ús de la llengua catalana a les administracions locals aprovat pel 

Consorci no té cap contradicció de fons amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i, per tant, 

les corporacions locals que el tenen aprovat no necessiten  adequar-lo. Això no obstant, és aconsellable fer un 

ajustament del model a la nova Llei que alhora en faciliti l’aprovació per part de les corporacions locals que 

encara no l’han adoptat. 

  

 CAPÍTOL I 

 

 De l’àmbit d’aplicació 
 

 Article 1 

 

 1.1.- L’ús de la llengua catalana per part de l’Ajuntament de Viladamat i dels organismes que en 

depenen, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament i, supletòriament, per la Llei 1/1998, de 7 de 

gener, de política lingüística, i la legislació complementària. 

 

 1.2.- L’Ajuntament de Viladamat vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant 

convenis, consorcis o altres formes de relació, s’hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament. 

 

 1.3.- Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o 

qualsevol altra forma de les regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels mateixos 

preceptes i així s’haurà de preveure en els corresponents plecs de condicions i contractes administratius.  

 

 1.4.- Tots els organismes abans esmentats han d’ajustar-se als criteris d’ús lingüístic que difongui el 

Consorci per a la Normalització Lingüística a través del Centre de Girona. 

 

 CAPÍTOL II 
 

 De l’ús lingüístic general 
 

 Article 2 

 

 D’acord amb el que estableix l’article 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 

l’Ajuntament de Viladamat ha d’emprar normalment el català per a les seves tasques i relacions, amb les 

particularitats que resulten dels articles següents. 

 

 CAPÍTOL III 
 

 De l’ús en l’organització de l’Ajuntament de Viladamat 
 

 Article 3 

 

 3.1.- Les actuacions internes l’Ajuntament s’han de fer en català. 

 

 3.2.- Les actes de les sessions que realitzi l’Ajuntament en Ple, s’han de redactar en llengua catalana. 

També s’hi han de redactar les actes dels diversos consells i entitats amb personalitat jurídica dependents 

d’aquest Reglament. 

 

 3.3.- L’Alcaldia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la 

seva actuació administrativa han de redactar la documentació en llengua catalana. 

 

 3.4.- Els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l’Ajuntament i els rètols indicatius d’oficines i 

despatxos, les capçaleres de tota classe d’impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements 

anàlegs han de ser escrits en català. 

 

 3.5.- La maquinària digital i telemàtica i les impressores dels ordinadors han d’estar adaptades per al 

funcionament en llengua catalana. Els programes i tot el material ofimàtic també s’hi ha d’adaptar, en la 

màxima mesura possible. 
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 Article 4 

 

 4.1. L’Ajuntament, en els contractes pels quals s’encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs 

anàlegs dins l’àmbit territorial català, farà constar una clàusula en la qual s’especificarà que el treball s’ha de 

lliurar en llengua catalana, llevat que la seva finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua. 

 

 4.2. L’Ajuntament ha de vetllar perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la documentació 

en català i perquè, en la màxima mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són 

objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions, o taba, dels contractes 

administratius que aprovi l’Ajuntament. 

 

 4.3. L’ús de la llengua catalana figurarà entre els criteris determinants per a l’adquisició de béns i 

serveis, així com en els plecs de clàusules dels contractes públics sempre que de l’objecte dels mateixos se’n 

derivin comunicacions orals o escrites amb els usuaris o usuàries. 

 

 CAPÍTOL IV 
 

 De les relacions amb els administrats 
 

 Article 5 

 

 5.1.- Els expedients administratius de l’Ajuntament s’han de tramitar en llengua catalana. 

 

 5.2.- L’expedició de documents o de testimoniatges d’expedients es farà en català o, si la persona 

sol·licitant ho demana, en castellà. 

 

 5.3.- Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques i jurídiques residents en 

l’àmbit lingüístic català, s’han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en 

castellà, si ho demanen. 

 

 5.4.- La sol·licitud de traducció que facin les persones interessades, d’acord amb els dos apartats 

anteriors, no pot comportar cap perjudici o despesa al sol·licitant, ni retards en el procediment, ni suspendre’n 

la tramitació i els terminis establerts. 

 

 5.5.- Les comunicacions i les notificacions dirigides a persones residents fora de l’àmbit lingüístic 

català es faran normalment en castellà. 

  

 5.6.- Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora de 

l’Estat espanyol es faran normalment en castellà, en una llengua del territori on van adreçades, en català o en 

diverses d’aquestes llengües. 

 

 Article 6 

 

 Els impresos s’han d’oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a 

emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats. 

 

 Article 7 

 

 Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho recomani, d’acord amb 

els criteris a què fa referència l’article 1.3. En tot cas, el text català hi ha de figurar de forma preferent. 

 

 Article 8 

 

 En les seves comunicacions administratives orals, el personal de l’Ajuntament ha d’emprar la 

llengua catalana, llevat que l’administrat demani ser atès en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol 

llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari. 
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 Article 9 

 

 Els documents públics i els contractuals atorgats per l’Ajuntament s’han de redactar en català. En cas 

que l’Ajuntament concorri junt amb altres atorgants, el document s’ha de redactar també en la llengua que 

s’acordi. 

 

 CAPÍTOL V 
 

 De les relacions institucionals 
 

 Article 10 

 

 10.1.- La documentació que l’Ajuntament adreci a qualsevol de les administracions públiques 

situades dins l’àmbit de Catalunya s’ha de redactar en llengua catalana. En aquesta mateixa llengua s’han de 

redactar les comunicacions de l’Ajuntament adreçades a l’Administració civil o militar de l’Estat i a la 

Justícia dins l’àmbit lingüístic català. 

 

 Article 11 

 

 Els documents destinats a administracions públiques de fora de Catalunya es redactaran en castellà 

o, si s’escau, en l’altra llengua oficial de l’administració receptora. 

 

 Article 12 

 

 Les còpies de documents redactats en català que s’hagin d’enviar a administracions de fora de 

l’àmbit lingüístic català es trametran, bé en castellà o altra llengua oficial de l’administració receptora (amb la 

indicació que el text és traducció de l’original català), bé en català, acompanyades de traducció al castellà, o a 

aquella altra llengua oficial. 

 

 CAPÍTOL VI 
 

 Dels avisos, publicacions i activitats públiques 
 

 Article 13 

 

 La retolació pública de tota mena s’ha de redactar en català. 

 

 Article 14 

 

 Les disposicions de l’Ajuntament s’han de publicar en català i, quan correspongui, se n’ha de fer la 

traducció al castellà. 

 

 Article 15 

 

 15.1.- Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que editi l’Ajuntament, com 

també els missatges que s’emetin a través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s’han de fer 

en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels 

destinataris. 

 

 15.2.- Fora de l’àmbit lingüístic català, la publicitat s’ha de fer generalment en versió doble, en 

català i castellà o, preferiblement, en la llengua pròpia, si n’és una altra. 

 

 15.3.- Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l’àmbit lingüístic 

català, o les d’abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de donar-ne la difusió, no siguin redactats en 

llengua catalana, l’Ajuntament en sol·licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió 

d’acord amb la legislació vigent. 
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 Article 16 

 

 Els càrrecs de l’administració local s’han d’expressar normalment en català en els actes públics 

celebrats i les actuacions fetes dins l’àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó del càrrec i 

representin la corporació. 

 

 CAPÍTOL VII 
 

 Dels registres 
 

 Article 17 

 

 En els registres administratius de l’Ajuntament, els assentaments s’han de fer en català. 

 

 CAPÍTOL VIII 
 

 De la selecció, provisió i el reciclatge del personal 
 

 Article 18 

 

 18.1.- En el procés de selecció per a accedir a places de personal de l’Ajuntament, inclòs el personal 

laboral, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com, si s’escau, en 

l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti i, per tant, en les convocatòries 

per a l’accés ha de figurar el requisit de coneixement de català. Quan els aspirants siguin de nacionalitat 

espanyola, el coneixement del castellà es pot presumir. 

 

 18.2.- El Ple de l’Ajuntament ha d’establir en les bases de les convocatòries el nivell de català que 

han d’acreditar els aspirants, d’acord amb la legislació de la funció pública. 

 

 Article 19 

 

 19.1.- En la provisió de llocs de treball, inclosos els cossos amb habilitació estatal, els candidats han 

d’estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en 

l’escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions. 

 

 19.2.- El Ple de l’Ajuntament, a l’hora de definir els llocs de treball, ha d’establir els nivells 

respectius de coneixement oral i escrit de la llengua catalana per a cada cas, i considerar-lo com a requisit o 

mèrit preferent d’acord amb l’avaluació que s’estableixi. 

 

 Quan es tracti de concursos de promoció interna, els nivells de català a exigir seran mèrit preferent 

per a totes aquelles persones que hagin accedit a la condició de treballador municipal en data anterior a 

l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i que optin a aquestes places. 

 

 Article 20 

 

 Un membre del centre de normalització lingüística/servei de català ha de formar part dels tribunals 

qualificadors en qualitat d’assessor, pel que fa a la valoració dels coneixements de català, en els procediments 

de selecció de personal i de provisió de llocs de treball. 

 

 Article 21 

 

 21.1.- Els responsables dels diferents òrgans de l’Ajuntament, d’acord amb el centre de 

normalització lingüística/servei de català, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que 

treballa en les seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el 

desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als administrats. 

 

 21.2.- L’Ajuntament, d’acord amb el centre de normalització lingüística/servei de català, facilitarà la 

formació de llengua catalana a tots els funcionaris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les 

seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d’altres especialitats. 
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 21.3. La formació professional del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament s'ha de fer en 

llengua catalana, sempre que en depengui de l'Ajuntament la programació i l'organització. Si no en depèn, 

l'Ajuntament ha de demanar que es faci en català. 

 

 CAPÍTOL X 
 

 Del compliment i seguiment del Reglament 
 

 Article 22 

 

 22.1.- Per tal de garantir el compliment d’aquest Reglament, es crearà una Comissió 

interdepartamental de seguiment integrada almenys per l’alcalde/alcaldessa i els regidors i regidores que 

aquest/a designi, la secretària, el responsable del centre de normalització lingüística/servei de català, un 

representant del comitè d’empresa i les altres persones que designi l’alcalde o l’alcaldessa. 

 

 22.2.- Aquesta Comissió interdepartamental de seguiment es reunirà almenys dues vegades l’any per 

analitzar el compliment i el desplegament d’aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoqui l’alcalde 

o l’alcaldessa per iniciativa pròpia o a petició d’algun dels seus membres. 

 

 22.3.- L’actualització, ampliació o revisió del Reglament també depenen d’aquesta Comissió 

interdepartamental, la qual farà l’estudi i la proposta corresponent al Ple de l’Ajuntament perquè, si s'escau, 

n’aprovi la modificació. 

 

 22.4.- Sota la dependència de la Comissió interdepartamental a què es refereixen els apartats 

anteriors, es constitueix una comissió tècnica integrada per les persones que designi l’alcalde o l’alcaldessa, o 

el regidor o regidora en qui aquell delegui les designacions, i amb les funcions d’informació, seguiment i 

impulsió de la normalització lingüística que li atribueixi la Comissió interdepartamental de seguiment, de què 

depèn. 

 

 Article 23 

 

 La Comissió interdepartamental de seguiment informarà periòdicament la corporació municipal del 

grau d’aplicació d’aquest Reglament perquè la corporació prengui les mesures oportunes per garantir-ne el 

compliment. 

 

 CAPÍTOL XI 
 

 De l’impuls institucional 
 

 Article 24 

 

 24.1.- L’Ajuntament ha de fomentar l’ús del català en la publicitat que es fa en la via pública i en les 

activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra 

mena d’àmbit municipal. 

 

 24.2.- De les tasques que es realitzin per impulsar institucionalment la normalització lingüística al 

municipi, se n’ocupa el centre de normalització lingüística/servei de català. 

 

 24.3.- Tots els organismes de l’Ajuntament han d’impulsar la normalització lingüística en el seu 

àmbit d’actuació, amb el suport tècnic del centre de normalització lingüística/servei de català i d’acord amb 

els criteris que estableixi la Comissió interdepartamental de seguiment d’aquest Reglament. 

 

 Article 25 

 

 25.1.- L’Ajuntament ha de vetllar perquè tota la senyalització i la retolació situada dintre del terme 

de Viladamat sigui en català en els termes previstos per la Llei. 

 

 25.2.- L’Ajuntament prendrà les mesures necessàries per garantir que s’usi la toponímia oficial 

catalana. 
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 25.3.- L’Ajuntament condicionarà la concessió de qualsevol permís a l’ús correcte dels noms de lloc. 

 

 Article 26 

 

 La retolació i la senyalització viària que depengui de l’Ajuntament o que instal·lin les seves 

empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, han de 

figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial. 

 

 Article 27 

 

 L’Ajuntament pot establir bonificacions i exempcions fiscals per a les actuacions relacionades amb 

la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana al municipi. 

 

 Vist el text del Reglament, els Regidors presents unànimement acorden:  

 

 Primer.- aprovar inicialment el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a 

l’administració local, d’acord amb el model facilitat pel Consorci per a la Normalització 

Lingüística de Catalunya, d’acord amb les entitats municipalistes.  

 

 Segon.- publicar el present acord d’aprovació inicial al BOP de Girona i a la 

pàgina web de l’ajuntament i sotmetre l’expedient a exposició pública durant 30 dies, a 

comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP, a efectes d’examen i presentació 

d’al·legacions.  

 

 Tercer.- en el cas que no es presentin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial 

esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord, publicant-se el text íntegre del 

Reglament en el BOP i la pàgina web de l’ajuntament, i la referència de la publicació en 

el DOGC. El Reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text 

definitivament aprovat. 

    

 07.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA 

DEL CONTROL I LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE VILADAMAT 

(EXPEDIENT X2022000078):  

 

 Es proposa l’aprovació provisional de l’Ordenança reguladora del control i la 

tinença d’animals domèstics de Viladamat, on es regulen tots els aspectes relacionats 

amb la seguretat, la salut pública i la convivència entre animals i persones per intentar 

reduir al màxim les molèsties que es puguin generar. Es regula la tinença d’animals de 

companyia, d’animals exòtics, d’animals de tracció i d’utilitat pública, dels usats en 

pràctiques d’esport i de lleure, i dels animals de renda destinats a consum alimentari o 

dels quals s’obté un aprofitament.  

 

 D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ s’haurà de 

substanciar una consulta pública a través del portal web de l’ajuntament, mitjançant la 

qual es recollirà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 

potencialment afectats per la futura norma. 

  

 El text de l’ordenança és el que segueix:  

 
TÍTOL I .- OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ:  
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Article 1: 

 

1.- Aquesta Ordenança té per objecte regular la protecció, el control i la tinença animals dins el 

terme municipal de Viladamat, així com la interrelació entre les persones i els animals per aconseguir la 

seguretat i salut de les persones, i la protecció i el benestar dels animals.  

  

2.- Té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els 

aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre animals i persones per 

reduir al màxim les molèsties.  

 

Article 2:  

 

1.- Els animals a què fan referència les normes establertes per aquesta ordenança són tots els 

animals considerats com a domèstics, que són els següents:  

 

 a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i 

 conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge, i proporcionen companyia, 

 esbarjo o lleure, ajut personal i/o laboral, estiguin o no en les llars, instal·lacions 

 temporals o en establiments de venda. 

 

 b) Animal anàleg a domèstic: el que, tot i no estar destinat a conviure amb persones, viu en 

 captivitat o domesticitat en la llar. S’hi inclouen els animals  salvatges de la fauna autòctona i 

 no autòctona de tinença permesa per la legislació vigent, els animals utilitzats en activitats 

 empresarials d’esbarjo o en espectacles, els animals ensinistrats propis de l’activitat de  circ i els 

 criats a la llar amb la finalitat exclusiva d’autoconsum familiar, en ambdós casos d’acord 

 amb les limitacions que s’estableixen en aquesta ordenança. 

  

 c) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen  generalment a la llar amb 

 la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança, totes les varietats i 

 espècies de gossos, gats i fures.  

 

 d) Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona  que de manera 

 individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el captiveri. A efectes d’aquesta 

 ordenança, seria un animal anàleg a domèstic. 

 

 e) Fauna salvatge: autòctona (espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat 

 espanyol i les que hi hivernen o hi són de pas) i no autòctona  (espècies animals originàries de 

 fora de l’Estat espanyol i de l’àrea biogeogràfica que ens concerceix).  

 

 f) Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el  fan apte per a la 

 convivència amb les persones.  

 

 g) Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu al nucli urbà de les ciutats i pobles 

 compartint territori geogràfic amb les persones (colom roquer, gavià  argentat, estornells i 

 d’altres espècies de la fauna salvatge no autòctona que determini la legislació sectorial).  

 

 h) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les  instal·lacions per 

 al manteniment d’animals, els establiments de venda i/o cria  d’animals, els centres d’acollida 

 d’animals, els domicilis particulars on es fan vendes o d’altres transaccions amb animals i les 

 instal·lacions que allotgin més de cinc animals de companyia en un habitatge de tipus horitzontal 

 situat en zona urbana, jardí, finca o altre espai, i més de tres en un habitatge de tipus vertical. 

 D’altres que determini la legislació sectorial. Queden excloses les instal·lacions que allotgin 

 animals que es criïn per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser 

 humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.  

 

 i) Instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia: establiments on es guarden els 

 animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, els 

 clubs esportius, les gosseres esportives i de caça i els centres d’importació d’animals. 
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2.- L’ajuntament de Viladamat disposarà d’un cens i un registre d’animals de companyia, 

d’acord amb el que disposa el Decret 328/1988, de 24 de novembre.  

 

Article 3:  

 

Estan subjectes a l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’obertura d’activitat totes les 

activitats basades en la utilització d’animals.  

 

TÍTOL II.- DE LA TINENÇA D’ANIMALS:  

 

CAPÍTOL I.- NORMES DE CARÀCTER GENERAL:  

 

Article 4:  

 

La tinença d’animals en domicilis particulars queda condicionada al compliment dels següents 

requisits:   

 

a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat  òptimes per al 

 seu allotjament, maneig i tracte.  

 

b) Garantir l’absència de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a  l’animal 

 mateix.  

 

c) Tenir 16 o més anys i/o disposar de plena capacitat d’obrar o tenir-la complementada  en els 

 termes previstos per les normes civils.  

 

d) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de  seguretat o altres 

 establerts per les autoritats competents, si escau.  

 

Article 5:  

 

1.- Els propietaris i posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-los en adequades condicions 

higiènico-sanitàries i, en aquest sentit, han d’estar vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats 

sanitàriament. L’ajuntament podrà limitar, amb informe tècnic previ, el nombre d’animals que es 

posseeixi.  

 

2.- Els posseïdors d’animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure’ls en el registre 

censal de l’ajuntament i facilitar les seves dades.  

 

Article 6: 

 

La tinença d’animals considerats molestos, potencialment perillosos o amb perillositat constatada 

per l’autoritat competent restarà condicionada als requeriments i exigències específics, de seguretat, de 

manteniment i de convivència que se’ls imposi i, en cas d’incompliments, podran ser comissats i 

traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari o a les caneres municipals fins a la resolució de 

l’expedient sancionador. 

 

Article 7: 

 

De conformitat amb la legislació vigent queda expressament prohibit:  

 

a) Causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals tant domèstics com 

salvatges.  

 

b) Abandonar-los. 

 

c) Mantenir els animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de 

benestar i de seguretat de l’animal. 
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d) No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per mantenir un bon nivell de salut.  

 

e) Realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en les quals se’ls mati, 

fereixi o s’ocasioni sofriment o tractament antinatural.  

 

f) Enverinar animals en tot el terme municipal, excepte per part del serveis sanitari autoritzats 

en la funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.  

 

g) Comercialitzar animals fora dels establiments autoritzats, fer-ne donació com a premi o 

regal, o vendre’ls a menors de 16 anys o persones incapacitades, principalment en els casos 

d’animals catalogats com a races potencialment perilloses (Llei 10/1999, de 30 de juliol, 

sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos). 

 

h) Exhibir-los com a reclam. 

 

i) Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs. 

 

j) Sotmetre’ls a treballs inadequats. 

 

k) Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los, de forma duradora, el 

moviment necessari.   

 

l) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat dels 

animals en el transport.  

 

m) Molestar, alimentar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans, llevat dels 

controls de poblacions d’animals. 

 

Article 8:  

 

Els propietaris o posseïdors d’un animal han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, l’allotjament i 

les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i les cures necessàries 

per evitar que pateixi cap sofriment i per satisfer les necessitats que n’assegurin el benestar, incloenthi 

l’activitat física, en condicions adequades a la seva espècie i raça. 

 

No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin 

considerablement el moviment, ni de forma habitual ni temporal, inclosos els establiments de venda. 

 

Article 9: 

 

1.- Als efectes d’aquesta ordenança tenen la consideració d’animals potencialment perillosos tots 

aquells que mostren de forma individual una conducta d’amenaça o d’agressió sense provocació 

constatada o responen agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge veterinari. 

Igualment, es consideren animals potencialment perillosos aquells per als quals es determina per a 

l’espècie o raça, amb independència de l’agressivitat individual.  

 

2.- Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:  

 

a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:  bullmastiff, 

 dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità,  pit bull terrier, presa 

 canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier de staffordshire americà, Tosa Inu o japonès, 

 Akita Inu.  

 

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.   

 

c) Gossos que reuneixen tots o alguns dels següents requisits, excepte els gossos guia o 

 d’assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment reconeguts o en període d’instrucció: 

 forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; 
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 marcat caràcter i gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu 

 entre 50 cm i 70 cm i pes  superior a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; 

 mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax 

 ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt; extremitats  anteriors 

 paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues 

 formant un angle moderat.  

 

d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació  vigent.  

 

3.- Tindran la consideració d’animals de perillositat constatada aquells que han tingut episodis 

d’agressions a persones o a altres animals, concretament que hagin mossegat o causat lesions més de dues 

vegades al llarg de la seva vida a persones o a animals o danys a coses, previ dictamen de l’autoritat 

competent.  

 

Article 10: 

 

1.- Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures necessàries per garantir la 

salut i el benestar dels animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i les 

que disposin les autoritats sanitàries o legislació vigent.  

 

2.- Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties o que pateixin 

afeccions cròniques incurables que suposin un perill per a la salut de les persones s’hauran de sacrificar a 

criteri de les autoritats sanitàries i amb càrrec al propietari o posseïdor.  

 

3.- Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant 

mètodes que evitin el patiment físic i psíquic de l’animal, amb sedació profunda o anestèsia general 

prèvia i d’acord amb la normativa sectorial vigent.  

 

4.- L’eliminació de l’animal mort o sacrificat s’haurà de fer d’acord amb la normativa vigent i 

amb les especificacions que determinin les autoritats sanitàries. 

 

Article 11: 

 

Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagin mossegat o causat lesions a 

persones o d’altres animals estan obligades a facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a 

la persona agredida o als propietaris de l’animal agredit, als seus representants legals i a les autoritats 

competents que ho sol·licitin.  

 

Article 12:  

 

El posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és 

responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, als objectes, a les vies i 

espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil.  

 

Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la 

tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament i les molèsties derivades del seu 

manteniment i allotjament, tant de dia com de nit. A l’efecte, es prohibeix, des de les 22 hores fins a les 8 

hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els 

seus sons, crits i/o cants destorbin el descans dels veïns 

 

Article 13:  

 
1.- En cas que els propietaris o responsables dels animals incompleixin les obligacions 

establertes en els articles anteriors, i, especialment, quan hi hagi risc per a la seguretat i la salut de les 

persones, o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitats, males condicions higièniques), 

l’administració municipal podrà requerir els propietaris o encarregats dels animals perquè solucionin el 

problema i/o sancionar-los. En cas de no fer-ho, l’administració municipal, seguint les pautes que 

assenyala la legislació vigent, podrà comissar l’animal i disposar de traslladar-lo a un establiment adequat 

a càrrec del propietari, a les gosseres i adoptar qualsevol altra mesura addicional que consideri necessària.  
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2.- Els propietaris o posseïdors d’animals han de facilitar l’accés als serveis municipals o a altres 

autoritats competents per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d’aquesta 

ordenança. 

 

Article 14:  

 

Tindrà qualificació d’animal domèstic molest:  

 

a) Aquell animal que hagi estat capturat en les vies i espais públics dues o més  vegades en sis 

 mesos en absència del seu propietari. Aquests animals considerats molestos seran comissats i 

 traslladats a un establiment adequat a càrrec del propietari.  

 

b) Aquell animal que incompleixi el que recull aquesta ordenança en els seus  articles 4 i 5.  

 

Article 15:  

 

1.- Es considerarà que un animal està perdut si no va acompanyat de cap persona, però va proveït 

d’identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. En aquest supòsit se 

l’haurà de traslladar al centre d’acollida d’animals i s’avisarà el seu propietari o posseïdor, que el podrà 

recuperar abonant prèviament totes les despeses originades i taxes corresponents.  

 

2.- Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap 

identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora. En aquest supòsit se l’haurà 

de traslladar al centre d’acollida d’animals i s’intentarà localitzar al propietari, que el podrà recuperar 

abonant prèviament totes les despeses originades i taxes corresponents.   

 

L’animal perdut que no ha estat recuperat pel seu propietari, transcorregut el període legal des de 

la comunicació de la troballa, serà considerat abandonat.  

 

3.- Tots els animals retornats als propietaris hauran de portar identificació d’acord amb els 

mètodes legalment establerts. Els propitaris hauran d’acreditar-ne la propietat, aportar la cartilla sanitària i 

estar al corrent de les obligacions legalment establertes.  

 

Article 16: 

 

1.- En les vies i/o espais públics i els llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar 

acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l’animal, proveïts de 

corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui dany físic ni lesions a 

l’animal, adient a l’espècie i raça i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la identificació del 

propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per deixar els gossos lliures, determinats 

per l’autoritat municipal.  

 

2.- Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligatsi amb el 

corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça o qualsevol altra mesura imposada per les 

autoritats competents. Els menors d’edat no poden conduir-los ni es pot portar més d’un animal 

potencialment perillós per persona. Així mateix, han de portar la corresponent llicència administrativa de 

tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.  

 

3.- Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les indicacions dels rètols 

informatius col·locats en el municipi.  

 

Article 17: 

 

1.- Està prohibida la presència d’animals en les àrees i zones enjardinades i en els parcs i zones 

destinades a l’ús infantil, fins i tot en espais on aquesta prohibició no ha estat senyalada.  
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2.- Es prohibeix donar aliments als animals en les vies públiques, espais públics o rius. En el cas 

dels animals salvatges urbans i gats urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les 

zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció de les persones autoritzades per 

l’Ajuntament en les colònies controlades amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats en 

el municipi. 

 

3.- Els propietaris o conductors d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els 

excrements les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari 

urbà.  

  

4.- Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les deposicions 

immediatament, de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai 

públic o mobiliari urbà que hagués resultat afectat.  

 

5.- Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres, utilitzant 

bosses o d’altres embolcalls.  

 

CAPITOL II.- NORMES ESPECÍFIQUES PER A ANIMALS DE COMPANYIA: 

 

Article 18:  

 

Són aplicables als animals de companyia totes les normes de caràcter general i les sanitàries 

establertes per a tots els animals.  

 

Article 19:  

 

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a:  

 

a) Inscriure’ls al cens municipal en el termini màxim de tres mesos  comptats a partir de la 

 data de naixement, d’adquisició o de canvi de residència de l’animal, aportant el document 

 d’identificació.  

 

b) Comunicar les baixes per mort o desaparició a l’ajuntament en el termini de 15 dies a partir 

del fet, portant la documentació d’identificació de l’animal o el certificat veterinari en cas de 

mort.  

 

c) Comunicar a l’ajuntament els canvis de domicili del propietari i/o del responsable de l’animal, 

 com també la transferència de la possessió en un termini de 15 dies a partir del fet, així com 

 també el canvi de codi d’identificació.  

 

d) Vacunar-los contra aquelles malalties que són objecte de prevenció a partir de l’edat 

 reglamentada en la normativa vigent i proveir-se del document d’identificació, que ha de servir 

 de control sanitari durant tota la seva vida.  

 

e) Realitzar controls sanitaris dels animals periòdicament.  

 

f) Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents, tal i com s’especifica en la Llei 

 3/1994, de modificació de la Llei 3/1988, de protecció dels animals, i el Decret 328/1998, de 24 

 de desembre, per la qual es regula la identificació i el registre general d’animals de companyia 

 (tatuatge o identificació electrònica). 

 

g) En el cas de gossos potencialment perillosos, contractar una assegurança de  responsabilitat 

 civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 

 persones i als altres animals.  

 

 Article 20:  

 

 Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han de presentar la següent documentació 

segons el tràmit a realitzar:  
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 1.- Per inscriure un animal en el cens han d’acreditar la identificació de l’animal mitjançant el 

document d’identificació i aportar la cartilla sanitària; comunicar les dades del propietari o posseïdor 

relatives al nom, cognoms, domicili, telèfon i DNI, entre altres, i les dades de l’animal relatives a 

l’espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació i domicili habitual de l’animal.  

 

 2.- Les baixes per mort s’han de justificar mitjançant informe de defunció signat pel veterinari 

i/o document d’eliminació del cadàver o declaració jurada.  

 

 3.- Les pèrdues i els robatoris s’han de justificar mitjançant còpia de la denúncia a la policia 

municipal o còpia del document de comunicació de la pèrdua o declaració jurada.  

 

 4.- Els canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de la nova adreça del 

propietari i/o de l’animal i el document de modificació de l’adreça en el registre d’identificació.  

 

 5.- Les baixes per trasllat a un altre municipi s’han de justificar mitjançant l’alta de l’animal en 

el registre censal del nou municipi o la justificació de petició d’alta.  

 

 6.- Els canvis de titular s’han d’acreditar amb una còpia de la declaració de donació o venda 

signada on han de constar les dades i les signatures dels propietaris i dels contribuents actuals i anteriors, 

el document de modificació del titular en el registre d’identificació i el nou domicili del titular o 

propietari i/o de l’animal de companyia, si escau. 

 

 Article 21: 

 

 La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerirà l’obtenció prèvia de la 

llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta llicència 

l’emet l’ajuntament del municipi on resideix habitualment el gos i on ha d’estar censat i l’ha de sol·licitar 

l’interessat.  

 

 L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos 

potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:  

 

a) Inscripció del gos en el registre censal municipal.  

 

b) Ser major d’edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, passaport o carnet de conduir.  

 

 c) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions o tortures contra la llibertat o 

 contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,  associació amb banda armada o de 

 narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals 

 potencialment perillosos.  S’acreditarà amb l’aportació d’un certificat d’antecedents penals.    

 

 d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna  de les sancions 

 accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de 

 desembre, sobre el règim jurídic d’animals  potencialment perillosos. Igualment, no haver estat 

 sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l’animal, d’acord 

 amb els  articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de  juliol, 

 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Es pot justificar amb la 

 presentació d’una declaració jurada de l’interessat si no ha estat sancionat per infraccions greus o 

 molt greus.  

 

 e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos  potencialment 

 perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement 

 per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i 

 Seguretat Social.  

 

 f) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per  danys a tercers 

 amb una cobertura no inferior a 150.253€, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 

 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa  la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de 

 mesures fiscals i administratives. En aquesta pòlissa, hi hauran de figurar les dades 
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 d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, se n’haurà de 

 lliurar una còpia a l’Ajuntament per tal que pugui comprovar-ne la vigència. S’haurà de 

 presentar còpia de la pòlissa i del rebut acreditatiu de l’últim pagament.  

 

 g) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip i la cartilla 

 sanitària de l’animal.  

 

 La llicència tindrà una vigència de cinc anys, que es pot renovar a petició del seu titular per 

períodes successius d’igual termini. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en 

què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits. La inscripció al registre municipal es 

completarà amb el lliurament al propietari i/o conductor de la resolució municipal. 

 

TÍTOL III.- RÈGIM SANCIONADOR:  

 

 CAPITOL I.- CLASSIFICACIÓ I TIPIFICACIÓ 

 

Article 22:  

 

1.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  

 

2.- Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d’animals les tipificades com a 

lleus, greus i molt greus al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de protecció dels animals, i a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 

potencialment perillosos, així com les disposicions amb rang de llei que substitueixin o modifiquin les 

anteriors.  

 

3.- Competència sancionadora: correspon a l’Alcaldia la resolució dels expedients sancionadors 

per infraccions lleus, greus i molt greus d’aquesta ordenança, excepte per les infraccions tipificades de 

greus i molt greus relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos quina competència 

correspon al Ple municipal.  

  

Correspon també a l’Alcaldia la resolució dels expedients sancionadors per infraccions lleus 

derivades de l’aplicació del Decret Legislatiu 2/2008, pel que s’aprova el text refós de la Llei de protecció 

dels animals, sense perjudici de l’actualització normativa que es pugui produir en aquesta matèria. 

 

Article 23:  

 

Són faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança, les següents:  

 

1.- Maltractar o agredir físicament els animals, si no els produeix resultats lesius.  

 

2.- Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del 

 punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu.  

 

3.- No evitar la fugida d’animals.  

 

4.- Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los, de  forma duradora, 

 el moviment necessari.  

 

5.- No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els 

 causa perjudicis greus.  

 

6.- Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.  

 

7.- Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapacitades sense l’autorització pertinent.  

 

8.- Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.   
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9.- Comerciar amb animals fora dels certàmens o altres concentracions d’animals vius, 

 establiments de venda i de cria autoritzats.  

 

10.- Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de  protección dels 

 animals i per aquesta ordenança.  

 

11.- Vendre  o  transmetre  animals  de  compañía  sense  identificar  i  censar  en  la  forma i 

 procediment establert per l’Ajuntament.  

 

12.- Molestar, capturar, alimentar (tret dels casos permesos) o comercialitzar els animals 

 salvatges urbans, llevat dels controls de poblacions d’animals, sempre  que no estigui tipificat 

 com a infracció greu o molt greu.  

 

13.- Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts  pels animals.  

 

14.- Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i espais públics.  

 

15.- Alimentar animals salvatges urbans i gats urbans.  

 

16.- La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o 

 qualsevol altre mètode de subjecció adient.  

 

17.- No recollir els excrements dels gossos de les vies i espais públics, dipositar les defecacions 

 dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los orinar en les façanes d’edificis i/o 

 mobiliari urbà.  

 

18.- Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense  identificació.  

 

19.- La presència d’animals en les àrees i zones enjardinades i als parcs i zones 

 destinades a l’ús infantil.  

 

20.- No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi.  

 

21.- Caçar, capturar i pescar, excepte en els llocs autoritzats i persones expressament 

 autoritzades.  

 

22.- Tenir animals sense l’autorització municipal quan sigui obligatòria.  

 

23.- Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense  que la persona 

 que el condueixi i controli dugui la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos 

 considerats potencialment perillosos i la certificació acreditativa de la inscripció registral.  

 

24.- Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics els menors de divuit 

 anys.  

 

25.- Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.  

 

26.- Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o 

 cadena extensible o de longitud superior a 2 metres.  

 

27.- Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit 

 per la normativa. 

 

28.- La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i  dels de seguretat.  

 

29.- No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal, en el termini de 48 hores.  

 

30.- Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit al registre censal municipal dels 

 animals de companyia.  
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31.- Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al registre censal  municipal d’un 

 gos potencialment perillós.  

 

32.- No comunicar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, la baixa per mort,  pèrdua, cessió, 

 canvi de residència de l’animal i/o del propietari i altres, a l’efecte de la seva regularització en el 

 registre censal municipal d’animals de companyia.  

 

33.- Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant microxip.  

 

34.- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos 

 potencialment perillosos.  

 

35.- No renovar la llicència de conducció de gossos perillosos.  

 

36.- No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que 

 alberguin gossos potencialment perillosos.  

 

37.- Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en 

 aquesta ordenança.  

 

38.- Qualsevol altra infracció de la Llei de protecció dels animals i de la normativa que la 

 desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.  

 

39. Rentar els animals o efectuar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via 

 pública, fonts, estanys o lleres dels rius 

 

Article 24: 

 

Són infraccions greus les següents:  

 

1.- No comunicar ni complir les obligacions derivades de la lesió o mossegada  d’un animal.  

 

2.- La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, 

 manipulació o venda d’aliments, llevat dels gossos  pigall i dels de seguretat.  

 

3.- Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a 

 una cadena.  

 

4.- Deixar solt o abandonar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 

 necessàries per evitar que s’escapi o perdi, la qual cosa succeeix quan l’animal no va 

 acompanyat de cap persona amb independència que dugui o no identificació.  

 

5.- El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum excepte aviram i  conills.  

 

6.- Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.   

 

Article 25:  

 

Són infraccions molt greus les següents:  

 

1.- Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la 

 tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.  

 

2.- Vendre o transmetre un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència.  

 

3.- Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs.  

 

4.- Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 
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CAPITOL II.- SANCIONS 

 

Article 26: 

 

L’import de les sancions són:  

 

- Faltes lleus: com a mínim, de 100€ i, com a màxim, de 400€ 

 

- Faltes greus: de 401€ fins a 1.500€ 

 

- Faltes molt greus: de 1.501€ fins a 3.000€ 

 

L’import de les sancions imposades es rebaixarà en un 50% si la multa es paga en un termini 

màxim de 15 dies, a comptar des de la recepció de la notificació de la sanció. La imposició de les 

sancions és compatible amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat 

originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.  

 

  En cas d’infracció la Llei 10/1999, de gossos potencialment perillosos, s’aplica el règim 

sancionador que aquesta llei preveu.  

 

Article 27: 

 

En la imposició de les sancions s’han de tenir en compte, per graduar la quantia de les multes i la 

imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:  

 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.  

 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la  infracció.  

 

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.  

 

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.  

 

e) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.  

 

f) El fet que hi hagi requeriment previ.  

 

g) El risc per a la salut i la seguretat de les persones.  

 

Hi ha reincidència per la comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma. 

 

L’incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i, essencialment, quan hi 

hagi risc per a la seguretat o la salut de les persones o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, 

males condicions higièniques...), l’Administració municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors 

dels animals perquè arrangin el problema i podrà sancionar-los.  

 

CAPITOL III.- RESPONSABILITATS 

 

Article 28: 

 

Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que les cometin a títol 

d’autors i coautors.  

 

Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per llei s’atribueixin els 

deures de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres, en els termes que regula l’article 

1903 del Codi Civil.  
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De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixen sense la seva obtenció 

prèvia o amb incompliment de les seves condicions, en són responsables les persones físiques o jurídiques 

que siguin titulars de la llicència i, si no n’hi ha la persona física o jurídica sota la dependència de la qual 

actua, l’autor material de la infracció.  

 

Article 29:  

 

 El procediment sancionador s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda en la 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com el Reial Decret 1398/1993, 

de 4 d’agost, que aprova el Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora, sens perjudici de les 

normes autonòmiques i municipals que li siguin d’aplicació, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador que els òrgans de l’Administració de la Generalitat han d’aplicar 

d’acord amb la normativa de l’Estat, i en especial a la regularització que es determinarà a continuació. 

 

 Article 30:  

 

 Podrà incoar-se un procediment sancionador com a conseqüència de denúncia formulada amb 

caràcter voluntari per qualsevol persona que tingui coneixement dels fets esmentats, prèvia comprovació 

dels serveis municipals, mitjançant escrit presentat en el registre de documents de l’Ajuntament o altres 

sistemes previstos per la normativa sobre procediment administratiu. 

 

 Un cop l’Ajuntament hagi rebut la denúncia, es qualificaran els fets i graduació de la multa i 

s’impulsarà la tramitació per part de l’autoritat competent. Es notificaran les infraccions al pressumpte 

infractor i se li concedirà un termini de quinze dies per a que formuli les al·legacions que estimi 

convenients en la seva defensa. 

 

  L’autoritat competent emetrà la resolució corresponent. La resolució es dictarà per escrit d’acord 

amb el que preveu l’article 55.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, i haurà de ser motivada i decidirà totes 

les qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades del procediment. La resolució haurà 

d’indicar si aquests són o no definitius en la via administrativa, amb expressió dels recursos que siguin 

procedents, òrgan davant el qual s’han d’interposar i termini per interposar-los. La resolució no podrà 

tenir en compte fets diferents dels determinats en la fase d’instrucció del procediment, sens perjudici de la 

seva valoració jurídica diferent.  

 

 Els alcaldes podran delegar la potestat sancionadora de conformitat amb la normativa reguladora 

del règim local 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:  

 

Sens perjudici del que estableix aquesta Ordenança és aplicable en matèria de tinença d’animals 

tota la legislació autonòmica i estatal vigent. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA: 

 

1.- Es concedeix 1 mes des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança per tal que els propietaris/ 

posseïdors d’animals regularitzin la seva situació i especialment censin els gossos per poder confeccionar 

el corresponent cens caní municipal.  

 

2.- L’ajuntament podrà crear altres censos d’animals en funció de l’obligatorietat imposada per 

normativa superior o de la conveniència de la seva regulació.  

 

QUADRE D’INFRACCIONS I SANCIONS DE CARÀCTER OBLIGATORI  

 

Fet denunciat Multa 

 

Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam 200,00€ 
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Fer donació d’un animal com a premi o recompensa 400,00€ 

Capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels controls de 

poblacions d’animals 

400,00€ 

Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i/o espais públics, tret dels casos 

permesos 

150,00€ 

Alimentar animals salvatges urbans i gats urbans 150,00€ 

La circulació dels animals en espais i vies públiques sense corretja o cadena i collar o 

qualsevol altre mètode de subjecció adient 

150,00€ 

No recollir els excrements dels gossos de les vies i/o espais públics, o deixar-los orinar 

en les façanes d’edificis i/o mobiliari urbà 

300,00€ 

La presència d’animals en les àrees i zones enjardinades i als parcs i zones destinades 

a l’ús infantil 

300,00€ 

No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el 

municipi 

150,00€ 

Caçar, capturar i pescar, excepte en llocs autoritzats i persones expressament 

autoritzades 

400,00€ 

Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics sense que la 

persona que els condueixi i controli dugui la llicència municipal de tinença i/o 

conducció de gossos considerats potencialment perillosos i la certificació acreditativa 

de la inscripció registral 

400,00€ 

Conduir, els menors de divuit anys, gossos potencialment perillosos a les vies i espais 

públics 

400,00€ 

Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics 400,00€ 

Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o 

cadena extensible o de longitud superior a 2 metres 

400,00€ 

La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels de 

seguretat 

300,00€ 

Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit al registre censal municipal dels 

animals de companyia 

400,00€   

Incomplir les obligacions d’identificació dels animals de companyia mitjançant 

microxip 

300,00€ 

Rentar els animals o realitzar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via 

pública, fonts, estanys o lleres dels rius 

400,00€ 

La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, 

transport, manipulació o venda d’aliments llevat dels gossos pigall i dels de seguretat 

500,00€ 

Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar 

subjecte a una cadena 

600,00€ 
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Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per 

a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos 

2.000,00€ 

 

 Vista la present ordenança, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

 

 Primer.- valorar els resultats de la consulta pública formulada a través del portal 

web de l’ajuntament, estimant les opinions que es puguin recollir de veïns i veïnes del 

municipi i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per 

l’ordenança. 

 

 Segon.- aprovar provisionalment la present Ordenança reguladora del control i la 

tinença d’animals domèstics de Viladamat.  

 

 Tercer.- procedir a la publicació del present acord d’aprovació provisional en el 

BOP i la pàgina web de l’ajuntament, i sotmetre l’expedient a exposició pública per 

termini de 30 dies a efectes d’examen i presentació d’al·legacions.  

 

 Quart.- en el cas que no es presentin al·legacions, el present acord d’aprovació 

provisional esdevindrà definitiu i es procedirà a la publicació del text íntegre de 

l’Ordenança en el BOP de Girona i a la pàgina web de l’ajuntament. 

 

 08.- ACORD SOBRE LA GESTIÓ DE TRIBUTS A TRAVÉS DE 

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA:  

 

 La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives 

conduents al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària 

per a establir tributs, i les comunitats autònomes i la resta d’entitats locals poden establir 

i exigir tributs d’acord amb la Constitució i les lleis. 

 

 Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs 

d’acord amb el marc legal esmentat. Això no obsta, però, a què entre elles es puguin dur 

a terme convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article 

5.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que 

l’Estat i les comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a 

l’aplicació dels tributs. 

 

 Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència 

tributària de Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal 

d’administració tributària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el 

qual l’AEAT assumia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic 

gestionats per la Comunitat autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre 

altres, com es feien les transferències de fons recaptats per part de l’AEAT cap a l’ATC. 

 

 

 

 Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals, 

que habitualment recaptava l’AEAT, a l’ATC és una acció que té un encaix legal i que, 

a més, dona compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al 

ciutadà la presentació de la documentació a les diferents administracions. 
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 Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que 

paguem les catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat 

(grans establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits 

per l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i 

transmissions patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat 

directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes. 

 

 Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar 

tots els pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. En aquest sentit, 

aquesta ja ha signat molts convenis de recaptació d’impostos amb ajuntaments i 

diputacions, fet que provoca una implantació cada vegada més forta a tot el territori, així 

com una visió d’ens recaptatori, més enllà de les actuacions merament locals. Cal, ara, 

que els governs locals actuïn de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que sigui una 

entitat realment propera als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar 

amb l’eficàcia necessària. 

 

 Cal també que les administracions públiques animem el Govern de Catalunya 

perquè destini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, 

per tal que pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a 

Catalunya a través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el 

principi de proximitat, seguretat, eficiència i simplificació que la política de recaptació 

tributària requereix. 

 

 Fonaments jurídics:  

 

- Competència de l’ATC en el cobrament d’impostos estatals. L’article 204 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya, diu: 

 

“1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la 

Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits 

totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya. 

2. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat 

recaptats a Catalunya corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens 

perjudici de la delegació que la Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es 

pugui establir especialment quan ho exigeixi la naturalesa del tribut.” 

 

 La recaptació dels impostos estatals és una matèria de competència estatal, que 

amb el procediment de pagament d’impostos a l’ATC en res es desvirtua, ja que la 

fórmula que es proposa senzillament consisteix a enviar la documentació a l’AEAT 

emprant l’ATC d’acord amb la forma habitual, mitjançant la seu electrònica habilitada a 

la plataforma d’internet de l’AEAT, i quan s’introdueix la forma de pagament es diu 

que es farà efectiu per domiciliació bancària, amb un càrrec que es fa al compte que 

facilita l’ATC. 

 

 De fet, el que succeeix és que s’usa com a intermediari, a l’hora de fer el 

pagament, l’ATC, ja que, en lloc de posar el compte bancari de l’entitat local, es posa el 

que l’ATC té assignat a les entitats locals en funció de la província de la qual depenen. 

No hi ha, per tant, assumpció de competències estatals. 
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 - Òrgan competent per a l’ordenació dels pagaments 

 

 L’ordenació del pagament és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut 

del qual l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, 

expedeix i autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat. 

D’acord amb l’article 21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985, correspon 

aquesta competència al’alcalde, essent una competència delegable art. 21.3 de la LBRL 

7/1985. 

 

 - Ordenació de pagaments davant de l’ATC 

 

 El pagament efectuat per mitjà de l’ATC és un pagament realitzat de manera 

correcta i d’acord amb la normativa tributària de l’Estat espanyol. 

 

 Certament, el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público, però la 

normativa tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes 

formes és la domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 

de juliol, que aprova el Reglament General de Recaptació, diu: 

 

“Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria. 

 

1.- La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

 

 a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y 

 que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito. 

 

 En los términos y condiciones en que cada Administración lo establezca, el pago 

 podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obligado, 

 siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación. 

 

 b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos 

 de la Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso. 

 

 2.- Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas 

domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la 

entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará como 

mínimo los datos que se establezcan en la orden ministerial correspondiente. 

 

 3.- En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice 

fuera de plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este 

recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora 

que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora 

en el ingreso. 

 

 4.- La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este 

medio de pago por vía telemática.” 
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 Per tant, estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de 

domiciliació bancària i que estan previstos als models, tant de l’IVA com de l’IRPF, on 

hi ha les caselles corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de 

l’import que s’ha de satisfer a l’erari públic. En conseqüència, la domiciliació bancària 

està regulada i acceptada per l’AEAT. 

 

 També és evident que els pagaments es realitzen amb autorització del titular del 

compte, que és la pròpia ATC, que té aprovats els models corresponents perquè es faci 

aquest pagament i, alhora, té dissenyat el circuit informàtic per a poder-ho dur a terme. 

 

 - Alliberament del deute tributari pel pagament efectuat davant l’ATC 

 

 L’article 64 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, preveu:  

 

“Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su 

caso, de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos u 

órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas, o en alguna de sus 

sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones 

reglamentarias determinen.” 

 

 En conseqüència, el pagament davant l’ATC produeix efectes alliberadors del 

pagament del deute tributari, tal i com es reconeix de forma expressa, i així s’ha 

acceptat per part de l’Agència Tributària en alguna de les seves resolucions. 

 

 - Responsabilitat per a la no presentació dins de termini dels corresponents 

impresos de declaració 

 

 El procediment de pagament per mitjà de l’ATC dels impostos consisteix a 

omplir convenientment els documents oficials aprovats per l’Estat, a respectar el 

calendari del contribuent i a pagar el que pertoca en cada cas i dins dels terminis que té 

aprovats l’Estat espanyol per normativa de cada tribut. 

 

 Cal diferenciar, per una banda, la formalització i presentació de models i, per 

una altra, el pagament que se’n derivi. 

 

 Pel que fa als primers: formalització i presentació, no hi ha cap canvi, ja que els 

models que s’usen són els estatals i s’envien igualment a l’AEAT des de l’oficina 

virtual creada a la pàgina web de l’Agència Estatal Tributària. Per tant, la seva 

presentació dins o fora de termini en res depèn de la forma en què es faci el pagament i, 

per tant, no ha de comportar desobediència a la normativa espanyola. 

 

 No hi ha d’haver infracció per aplicació dels articles 198 i 199 de la Llei General 

Tributària, que classifica com a infracció tributària el fet de no presentar o presentar 

incorrectament les autoliquidacions o declaracions tributàries. 

 

 - Responsabilitat pel no pagament dins de termini 

 El pagament fora de termini és objecte de la imposició dels corresponents 

recàrrecs per presentació extemporània, però aquest fet es pot donar tant si es paga els 

impostos directament a l’AEAT com a l’ATC. 
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 El fet de fer el pagament per mitjà de l’ATC, si es fa amb temps suficient, i 

aquesta és diligent en les seves actuacions, no té per què pressuposar que els pagaments 

es faran fora de termini. Cal, per tant, ser diligents i respectar els terminis que marca 

l’ATC, que aconsella que el dia 15 de cada mes els impresos estiguin degudament 

presentats per tal de tenir temps material per a tancar tot el procés. 

 

 Per altra banda, des de l’any 2012, en què es va usar per primer cop aquest 

sistema, tothom que l’ha usat (empreses, entitats locals i ciutadans) consta al corrent de 

pagament segons el mateix Estat. En conseqüència, la pràctica d’aquests anys avala 

aquest sistema que de cap manera ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT, 

sinó que l’avala el fet d’acceptar-lo. 

 

 A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats 

rebudes en concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, tenint en 

compte l’aplicació de l’article 64 LGT com s’ha descrit a l’apartat 2.4, que preveu els 

efectes alliberadors del deute tributari, no ha d’aplicar cap recàrrec de constrenyiment ni 

sanció o, si és el cas, els ha d’anul·lar. 

 

 - Ús de l’anomenada finestreta única 

 

 La llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, regula a l’article 16.4 la possibilitat que els escrits, 

documents i sol·licituds dels ciutadans es puguin presentar, entre altres, al registre de 

qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a qualsevol administració. En sentit similar, 

l’article 13.4 de l’esmentada Llei estableix com a dret dels ciutadans comunicar-se amb 

l’administració a través d’un punt d’accés general electrònic. Per tant, fent ús d’aquesta 

possibilitat legal, la presentació de documents a l’ATC, atès que és l'òrgan administratiu 

de la Comunitat autònoma de Catalunya, és correcte i emparat per norma legal. 

 

 A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats 

rebudes en concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, no ha 

aplicat cap recàrrec de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha anul·lat. 

 

 Per tot plegat els Regidors presents adopten els següents acords per unanimitat: 

 

 Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Viladamat considera que la forma més 

directa de pagament dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de 

Catalunya (ATC) i, per aquest motiu, i d’acord amb l’obligació dels òrgans 

administratius d’actuar sota els principis d’eficiència, acorda practicar el pagament de 

tots els impostos estatals a través de l’ATC. 

 

 Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els 

recursos de l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal 

administració recaptadora d’impostos a Catalunya. 

 

 Tercer.- Animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els 

impostos estatals a través de l’ATC. 
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 Quart.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i 

de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana. 

 

 09.- APROVACIÓ DE MOCIONS:  

 

 09.I.- MOCIÓ DE L’EQUIP DE GOVERN DE LA CUP DE REBUIG AL 

PROJECTE DELS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN DEL PIRINEU: 

 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

 L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats 

en el productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals 

davant dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta 

pel que fa al creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc 

dècades, sense que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir 

la situació. El creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple 

d'incognites globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en estat 

d’emergència planetària.  

 

 L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement 

econòmic no podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels 

recursos naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat 

incapaç d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, com 

acaba de succeir a la recent COP26 de Glasgow, sinó que no ha canviat el model de 

desenvolupament basat en un creixement il·limitat a expenses de la Natura. Es tracta 

d’un model esgotat amb greus conseqüències sobre la salut de les persones i els 

ecosistemes del nostre entorn més proper. Un model que ens ha abocat a què un dels 

grans reptes globals d’aquest segle XXI sigui com superar com a Humanitat una crisi 

del clima comú que pot portar a finals de segle, si no canviem ràpidament la tendència 

actual, a superar els 4 °C d’augment mitjà de les temperatures respecte al principi de la 

Revolució Industrial. Això equivaldria a la variació més gran de temperatures des de fa 

un milió d’anys. Ara ja som a +1,2 °C. Als Països Catalans, l’impacte està sent un 20% 

superior a la mitjana mundial i ens aboquen a un escenari de reculada massiva de les 

platges, de les glaceres del Pirineu, de disminució del Delta de l’Ebre i els aiguamolls 

de l’Empordà, de disminució d’un 40% de les precipitacions el 2050 a l’estiu, d’un 

augment dels fenòmens extrems i a una pèrdua de la meitat de la neu d’aquí a 2050.  

 

 Davant d’aquest impacte del canvi climàtic al nostre país, quines propostes ens 

fa el govern? L’ampliació de l’aeroport, l’ampliació del Port de Barcelona i la 

celebració dels JJOO d’Hivern “Pirineus-Barcelona-Zaragoza”, abocant-nos a una 

terciarització econòmica que ens aboca a convertir-nos en el balneari d’Europa. La 

candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern “Barcelona – Pirineus - Zaragoza” és un 

macroesdeveniment que no respon a les necessitats del Pirineu ni del conjunt del país.  
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 S’està duent a terme de forma totalment opaca, contradient dades dels informes 

tècnics de la pròpia Generalitat en termes de canvi climàtic, sense tenir en compte les 

necessitats reals i la participació de la població del territori i impulsada pels lobbies 

econòmics del sector turístic i de la construcció. 

 

 El setembre de 2016 es va publicar el “3r Informe sobre el canvi climàtic a 

Catalunya”. Una de les dades rellevants que inclou és que a Catalunya entre el 2031 i el 

2050  la temperatura pujarà entre 0,7ºC i 2,1ºC i que la precipitació caurà un 6,8%. Les 

estacions d’esquí pirinenques, que ja depenen en bona mesura de la producció artificial 

de neu, no seran viables a mitjà termini. És una irresponsabilitat política abocar-hi més 

inversions. 

 

 A finals de 2018 es va publicar l’informe “El canvi climàtic als Pirineus: 

impactes, vulnerabilitats i adaptació dels Pirineus al canvi climàtic”. Aquest informe 

l’ha coordinat l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPPC) amb més de 100 

científics i científiques i dona recomanacions i aporta unes bases perquè es puguin 

dissenyar polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Cal dir que l’anterior 

Departament de Territori i Sostenibilitat també va participar en aquest informe a través 

de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i del Servei Meteorològic de Catalunya.   

  

 Algunes dades rellevants d’aquest informe: 

 

 - El gruix de neu al Pirineu a 1.800 metres podria reduir-se fins al 50 % l’any 

 2050. El 2050 es podria reduir el període de permanència en més d’un mes.  

 

 - La temperatura mitjana al Pirineu entre 1949 i 2010 ha augmentat 1,2 ºC, un 

 30% més que la temperatura del planeta. I a finals de segle podria pujar entre 2 i 

 7ºC depenent dels escenaris.  

 

 - En els darrers 35 anys han desaparegut la meitat de les glaceres dels Pirineus.  

 

 - Les precipitacions disminueixen un 2,5% cada 10 anys. La disponibilitat de 

 recursos hídrics és cada cop més variable i s’esperen episodis de sequera i de 

 pluges torrencials cada cop més intensos. L’augment de les pluges torrencials i 

 l’avançament del desglaç primaveral, podria incidir en un increment del risc 

 d’inundacions, avingudes i esllavissades de terra.  

 

 En aquest context, apostar per uns jocs olímpics d’hivern és una greu 

irresponsabilitat. Amb aquest esdeveniment es pretén generar més turisme, sense oferir 

altres oportunitats econòmiques que facin el territori més resilient i menys vulnerable 

als canvis, fet que comportarà alhora un empitjorament de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle i una dificultat afegida per a la mitigació i adaptació al canvi 

climàtic del Pirineu, i un agreujament de les condicions de vida de gran part de població 

de la zona. El Pirineu pateix les conseqüències d’un model de desenvolupament caduc 

que la candidatura dels jocs olímpics pretén eternitzar i que de moment està provocant 

que sigui un territori amb les xifres més baixes de renda per càpita, amb una elevada 

precarietat i temporalitat laborals, salaris baixos, encariment de la vida, èxode rural i 

envelliment de la població i una manca de serveis públics essencials que es tradueixen 

en una pèrdua de drets de les seves habitants.  
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 El context d’emergència climàtica i ecològica urgeix un canvi de rumb de les 

polítiques locals i nacionals perquè tal i com defensa l’economista ecològic John 

Bellamy Foster “Des de cap disciplina, des de cap professió, mentre se’ns crema el bosc 

no podem estar tocant el violí”. Davant la desraó i la inconsciència dominant cal un 

canvi de rumb que tingui en compte la vida de la gent del Pirineu i la preservació del 

territori.  

 

 És per això que, a proposta de l’equip de govern de la CUP, el Ple de 

l’Ajuntament de Viladamat, amb el vot favorable de la totalitat de Regidors presents, 

adopta els següents acords: 

 

 Primer.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè faci un gir en 

les actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin 

per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem immersos en situació 

d’emergència climàtica i ecològica i actuant, així, en conseqüència. 

 

 Segon.-  Retirar immediatament la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern de 

2030. En cas que no sigui així, instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï 

immediatament els tràmits per realitzar un referèndum segons la Llei Catalana de 

Consultes Populars (Llei 4/2010 del 17 de març) a les comarques afectades pel 

macroesdeveniment dels Jocs Olímpics d’hivern 2030 (Val d’Aran, Alta Ribagorça, 

Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès) amb una 

pregunta clara i binària. 

 

 Tercer.- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de 

debat, on es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica d’aquest projecte, 

sobre les alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant 

als agents del sector per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui 

capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes populars. 

 

 Quart. - Comunicar aquests acords als Ministeris afectats del Govern de l’Estat 

espanyol i als Departaments i Conselleries del Govern de la Generalitat de Catalunya 

així com a la resta de les Diputacions de Tarragona, Lleida i Barcelona , al Comitè 

olímpic Espanyol (COE) i a la “Plataforma STOP JJOO”. 

 

 09.II.- DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT I LA XARXA D’ALCALDES I ALCALDESSES PER LA 

PAU DE CATALUNYA SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA:  

 

 Davant l’increment de les hostilitats a les regions ucraïneses de la part oriental 

del Donbàs, l’entrada de tropes de l’exèrcit de Rússia a Lugansk i Donetsk, l’escalada 

bèl·lica entre l’OTAN i Rússia, l’amenaça de guerra oberta a Ucraïna i la seva possible 

extensió en l’àmbit regional, manifestem:  

 

 La disputa entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes 

històrics, culturals, geopolítics i econòmics es creuen en un escenari d’enfrontament 

entre dues potències mundials, Rússia i l’OTAN. Aquesta gran complexitat requereix 

una responsabilitat de la mateixa dimensió a l’hora de trobar-hi una sortida pacífica, no 

només per part dels actors directament implicats sinó que també de tots els que poden 
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tenir un paper destacat, en especial per la Unió Europea,per tal de generar espais de 

negociació, cooperació i acord.  

 

 El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de 

Berlín el 1989,i el consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, 

donava l’oportunitat a entomar els processos d’emancipació nacional i la resolució 

pacífica dels conflictes des del diàleg, la cooperació i el multilateralisme. En aquest 

sentit, creiem que alinear-se amb un bloc militar no contribueix a enfortir aquesta 

voluntat de resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogada. Al contrari, augmenta 

el perill d’una guerra que ara ja torna a sacsejar Europa.  

 

 La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució noviolenta 

dels conflictes, tal com va mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb 

Bòsnia davant del conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de les manifestacions de la 

Plataforma Aturem la Guerra ara fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq, o de les 

mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats derivada de la crisi 

humanitària provocada per la Guerra de Síria.  

 

 Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari 

creiem que cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la 

zona i per l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la 

seguretat i el lliure exercici de drets de la població civil està en perill, una situació que 

s’agreujarà molt més amb l’existència d’un conflicte bèl·lic obert, un fet que generarà 

de ben segur migracions forçades que caldrà atendre, violència contra la població civil i 

una crisi humanitària al cor d’Europa. Per tot això apel·lem a la comunitat internacional, 

en especial a la Unió Europea, a adoptar un paper de mediació per preservar la vida i els 

drets humans de tota la ciutadania de la regió. 

   

              10.- ASSUMPTES URGENTS:  

 

 10.I.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 

DEL POUM DE VILADAMAT:  

 

 Es proposa la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 

POUM de Viladamat, per tal de complementar i esmenar diferents aspectes del 

document inicial. Concretament, les modificacions proposades són:  

 

  1.- Ajustar el límits del Polígon d’Actuació PA-07 (Carretera de Figueres – Zona 

Esportiva) a la realitat urbanística del nucli urbà, seguint el que ja determinava  l’antic  

POUM 2006, anul·lat per sentència ferma del Tribunal de  Justícia de Catalunya. 

 

 El sector delimitat pel PA-07 forma part dels sectors urbans no consolidats. Està 

delimitat: al nord, pel nucli urbà i el camp de futbol; a l’est, pel PA-08 i el camp de 

futbol; al sud, per sòl no urbanitzable; i a l’oest, per la carretera de Figueres a La Bisbal. 

Els paràmetres d’ordenació que s’estableixen són en base a una edificació aïllada amb 

una tipologia residencial. El sistema de desenvolupament és el de cooperació. Caldrà 

formalitzar la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic, en la parcel·la a on sigui 

possible materialitzar aquest sostre. Atès la baixa densitat del sector, no es preveu cap 

reserva obligatòria de sòl per la construcció d’habitatge de protecció pública. 
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 L’objecte de la modificació és establir una nova delimitació de l’àmbit del PA-

07, amb l’exclusió de la parcel·la cadastral núm. 6147001EG0664N0001WT, de 

1.677m², que limita, al nord, amb el carrer de la Creu i, a l’oest, amb la carretera de 

Figueres a La Bisbal. Aquesta parcel·la està dotada de tots els serveis urbanístics bàsics 

i, per tant, cal considera-la com sòl urbà consolidat. En el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de 2006 aquesta parcel·la no formava part de la delimitació, en aquell cas del 

denominat PMU-2. Prèviament a la legitimació d’aquesta modificació, caldrà 

formalitzar la cessió de 339,50m² de sòl, corresponents a sòl destinat a Espais Lliures.  

La nova quallificació de la parcel·la es correspondrà amb les tipologies CU4, 

Consolidació Urbana, i SV7, Espais lliures.   

 

 2.- Modificar la qualificació urbanística de la parcel·la cadastral núm. 

6346008EG0664N0001ZT (Plaça Catalunya, 1) per tal d’adequar-la a la realitat 

urbanística del nucli  urbà i a les determinacions de l’anterior planejament, anul·lat per 

sentència ferma del Tribunal de Justícia de Catalunya. 
 

 L’objecte d’aquesta modificació puntual és esmenar una anormalitat en el Text 

Refós del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat. La finca 

de la Plaça Catalunya, 1 consisteix en un solar entre mitgeres de superficie 56,00m² i 

longitud de façana de 6m. Històricament, tant en les Normes Subsidiàries de 

Planejament de 1993 com en el document de POUM de 2006, aquesta parcel·la era 

edificable i formava part del conjunt edificat del nucli urbà. En el POUM vigent es va 

qualificar amb la clau “VP-Verd Privat”. Amb la modificació proposada es pretén 

retornar el solar a les condicions urbanístiques anteriors a l’aprovació de l’actual 

POUM, qualificant-lo amb els mateixos paràmetres dels solars adjacents.  

 

 La Modificació Puntual núm. 3 del POUM es redacta conjuntament a petició 

dels propietaris i per voluntat de l’òrgan municipal, pel què es considera justificada la 

concurrència dels interessos públics i privats. 

 

 L’interès públic de aquesta modificació puntual es fonamenta en: 

 

 - pel que fa a la nova delimitació de l’àmbit del PA-07, amb l’exclusió de la 

parcel·la cadastral núm. 6147001EG0664N0001WT: l’ajuntament té interès en millorar 

les voreres del carrer de la Creu i soterrar serveis urbanístics que actualment són aeris, 

com la telefonia i l’electricitat. L’exclusió de la parcel·la i la formalització de la cessió 

de sòl per a espais verds, permetrà l’execució de les obres projectades de forma unitària, 

sense haver d’involucrar a la resta de propietaris del PA-07. D’altra banda, la parcel·la 

disposa de totes les infraestructures que determina la Llei del Sòl i la modificació no 

altera el sostre edificable del total computable del vigent POUM i no lesiona els drets i 

deures de la resta de propietaris del PA-07, atès que la segregació comporta la 

disminució de sòl de cessió per espais lliures i, alhora, l’aprofitament urbanístic també 

queda disminuït en passar de clau A-2 a CU-5. 

 

 - pel que fa a la classificació d’edificable de la parcel·la de la Plaça Catalunya, 

1: per salubritat e higiene del poble. Actualment, en aquest solar hi conviuen animals no 

domèstics i, sovint, s’hi aboquen deixalles. Paral·lelament, el propietari ha manifestat el 

seu interès en edificar. L’increment de sostre edificable queda sobradament compensat 

amb la disminució de sostre que comporta la segregació descrita en l’apartat anterior. 
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 La Modificació Puntual núm. 3 del POUM de Viladamat no altera 

substancialment cap de les determinacions del planejament vigent i es considera 

necessària, oportuna, convenient i d’interès públic pel desenvolupament urbanístic 

municipal. D’altra banda, cap de les modificacions incloses a la proposta produeix un 

impacte que pugui afectar les finances públiques de les administracions responsables, 

atès que no comporten la implantació de noves infraestructures o nous serveis. En 

conseqüència, al no alterar cap de les determinacions del POUM, no es considera 

necessari incorporar un nou informe de sostenibilitat econòmica, considerant-se vigent i 

suficient l’estudi econòmic l’incorporat en el document del POUM de Viladamat 

aprovat definitivament. 

 

 Fonaments jurídics:  

 

 - Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós 

 de la Llei del Sòl  

 

 - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

 Llei d’Urbanisme  

 

 - Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

 d’Urbanisme  

 

 - Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei 

 d’Urbanisme de Catalunya  

 

 - Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels 

 habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament i es modifica el 

 Reglament de la Llei d’Urbanisme en relació amb al dret de reallotjament 

 

 - Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM de Viladamat, aprovat 

 definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 

 data 6 de novembre de 2015, i el Text Refós en sessió de data 22 de novembre 

 de 2016, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7.303, de 

 7 de febrer de 2017. 

 

 Vista la present proposta, els Regidors presents acorden:  

 

 Primer.- incloure el present punt a l’ordre del dia per al seu tractament i 

aprovació.  

 

 Segon.- aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 3 del POUM, que 

inclou la modificació dels límits del Polígon d’Actuació PA-07 i la modificació de la 

qualificació urbanística de la parcel·la de la Plaça Catalunya, 1, amb referencia cadastral 

núm. 6346008EG0664N0001ZT, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 

assessor municipal En Joaquim Bover i Busquet.  

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escut_de_Viladamat.svg
mailto:ajuntament@viladamat.cat


               AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 

               Plaça de l’1 d’Octubre, 1   17137 VILADAMAT 

               Tel. 972788082  ajuntament@viladamat.cat 

 

60 
 

 Tercer.- procedir a la publicació de l’acord d’aprovació inicial en el BOP de 

Girona, en un dels diaris de màxima difusió a la província i a la pàgina web municipal, i 

exposar al públic l’expedient per termini d’un mes a efectes d’examen i presentació 

d’al·legacions. 

  

 Quart.- Sol·licitar via Eacat informe previ als organismes supramunicipals amb 

competència per raó de la matèria.      

 

 Cinquè.- sol·licitar la no subjecció del tràmit d’avaluació ambiental a l’Oficina 

Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya.   

 

 Sisè.- Comunicar el present acord als propietaris de sòl afectat per la 

modificació. 

 

 10.II.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA REGULARITZACIÓ DE 

PARTIONS ENTRE SÒL VERD PRIVAT I SÒL PÚBLIC A LA PLAÇA DE L’1 

D’OCTUBRE (EXPEDIENT X2021000128):  

 

 El BOP número 209, de 2 de novembre de 2021, va publicar l’acord d’aprovació 

inicial de la modificació de límits i geometria, sense alteració de superfície, de la zona 

verda privada contigua a la Plaça de l’1 d’Octubre, d’acord amb l’Informe redactat per 

les arquitectes Agnès Guasch Mercadé i Sandra Alcázar Torrecillas, de Lluerna 

Arquitectura, amb l’informe favorable de l’arquitecte assessor municipal, a instància 

dels Srs. Josep Maria Rocas Guri i Anna Bataller Martínez.  

 

 En data 28 de febrer de 2022 es va emetre certificat de l’Enginyera Tècnica en 

Topografia, Margarita Moll Pons, acreditant que les coordenades físiques resultants de 

la regularització de partions es correspon amb les coordenades i dades tècniques 

recollides a l’Informe de Lluerna Arquitectura aprovat inicialment.  

 

 Atès que durant el termini d’exposició pública no es van representar al·legacions 

ni reclamacions, es proposa l’aprovació definitiva de l’expedient.  

 

 A l’efecte, els Regidors presents, per unanimitat acorden:  

 

 Primer.- incloure el present punt a l’ordre del dia per al seu tractament i 

aprovació.  

 

 Segon.- aprovar definitivament la regularització de partions entre sòl verd privat 

i sòl públic a la Plaça de l’1 d’Octubre, d’acord amb la documentació tècnica aportada i 

el certificat topogràfic de correspondència de les coordenades resultants.    

 

 

 

 

 11.- INFORMACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN:  
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Des de la data del darrer Ple s’han dictat els següents decrets d’alcaldia i s’han 

aprovat les llicències d’obra seguidament detallades:  

 

a) Decret 2022DECR000002, de data 13/01/2022, expedient X2022000009, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques a la finca ubicada a la Ctra. de L’Escala, Km. 16, 

d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Tècnic 

Industrial R. V. M., de l’empresa Ecolium Energia, a nom de Costa Brava 

Yatch, SL.  

 

b) Decret 2022DECR000003, de data 21/01/2022, expedient X2022000018, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques a l’habitatge del carrer Foranes, 3, d’acord amb la 

Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Tècnic Industrial D. T. C., de 

l’empresa Zener, a nom d’I. C. P.  

 

c) Decrets número 2022DECR000004, 2022DECR000005, 

2022DECR000006, 2022DECR000007, 2022DECR000008 i 

2022DECR000009 aprovant la bonificació del 10% del rebut d’IBI 

Urbana, d’acord amb l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost, a nom 

de J. C. S., O. S. A., J. M. C., A. F. V., J. P. F. i J. D. C., respectivament. 

 

d) Decret 2022DECR000010, de data 02/02/2022, expedient X2022000013, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la construcció d’un 

habitatge unifamiliar aïllat en el carrer Empordà, 3, d’acord amb el 

Projecte bàsic i executiu de l’arquitecta C. R., visat pel Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya número 2021402928, en data 23 de desembre 

de 2021, a nom d’E. Q. C. 

 

e) Decret 2022DECR000011, de data 03/02/2022, expedient X2022000022, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques a la finca ubicada a la Ctra. de Figueres, 11, d’acord 

amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Tècnic Industrial R. V. 

M., de l’empresa Ecolium Energia, a nom de Centre Mèdic Francesc 

Martí, SL. 

 

f) Decrets 2022DECR000012 i 2022DECR000013, de data 04/02/2022, 

expedient X2022000023, autoritzant l’ocupació temporal i/o definitiva del 

domini públic viari a favor del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 

de la Informació de la Generalitat de Catalunya, CTTI, per al 

desplegament de la xarxa de fibra òptica, Projectes XT00095a i 

XT00112a.    

 

g) Decret 2022DECR000014, de data 04/02/2022, expedient X2022000024, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques a l’habitatge del carrer Cases Noves, 3, d’acord amb 

el Projecte Tècnic redactat per l’Enginyer J. M. F. R., de l’empresa Iotech 

Technologies, SL, a nom de L. M. F.. 
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h) Decret 2022DECR000015, de data 09/02/2022, expedient X2022000029, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques al Mas Font, d’acord amb la Memòria Tècnica 

redactada per l’Enginyera Tècnic Industrial M. T. S., de l’empresa Solit 

Energia, a nom de P. F. C. 

 

i) Decret 2022DECR000016, de data 11/02/2022, expedient X2022000034, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la instal·lació de plaques 

solars fotovoltaiques a l’habitatge ubicat en el carrer Cinc Claus, 22, 

d’acord amb la Memòria Tècnica redactada per l’Enginyer Tècnic 

Industrial R. V. M., de l’empresa Ecolium Energia, a nom de P. B. C. 

 

j) Decret 2022DECR000017, de data 11/02/2022, expedient X2022000037, 

acordant l’aprovació de llicència d’obres per a la reforma del bany de 

l’habitatge del carrer Horts, 4, d’acord amb el pressupost de l’empresa 

Construccions N. T. A., a nom d’A. M. N. 

 

S’han aprovat les factures seguidament detallades:  

 
 · 01/03/2022 SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES FEBRER - E2022000295 

 · 01/03/2022 PORTES BISBAL PORTES EMERGENCIA LOCAL SOCIAL - E2022000289 

 · 28/02/2022 HERMES COMUNICACIONS SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI FEBRER NUM. - E2022000287 

 · 28/02/2022 TAXIS AYALA TRANSPORT ADAPTAT COL·LECTIU FEBRER - E2022000286 

 · 24/02/2022 FIATC ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL 1S - E2022000278 

 · 23/02/2022 CONSELL COMARCAL ABOCADOR COMARCAL GENER - E2022000277 

 · 23/02/2022 PORTES BISBAL PORTES SEGURETAT LOCAL SOCIAL - E2022000276 

 · 19/02/2022 TELEFONICA TELEFON ESCOLA FEBRER - E2022000262 

 · 19/02/2022 TELEFONICA TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT FEBRER - E2022000261 

 · 19/02/2022 TELEFONICA TELEFON DISPENSARI FEBRER - E2022000260 

 · 18/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA - E2022000258 

 · 18/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS - E2022000257 

· 18/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL - E2022000256 

· 18/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL - E2022000255 

· 18/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS - E2022000254 

· 18/02/2022 PAPERERIA PRINT MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT - E2022000250 

· 18/02/2022 JOSEP ALABAU MATERIAL ENJARDINAMENT CARRERS - E2022000247 

· 17/02/2022 SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2022000244 

· 17/02/2022 ACMC QUOTA ASSOCIAT 2022 - E2022000243 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000241 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000240 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000239 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000238 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000237 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000236 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000235 

· 17/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT - E2022000234 

· 16/02/2022 SERSALL TREBALLS REPARACIO CONTENIDOR - E2022000232 

· 11/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES - E2022000221 
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· 11/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2022000220 

· 11/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ZONA VESTIDORS - E2022000219 

· 11/02/2022 PAPERERIA PRINT EDICIO BUTLLETI MUNICIPAL - E2022000217 

· 11/02/2022 GABINET DE GESTIONS BAYES ASSESSORAMENT LABORAL GENER - E2022000216 

· 11/02/2022 CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT GENER - E2022000215 

· 10/02/2022 ES SANCHEZ MUÑOZ GASOIL CALEFACCIO ESCOLA - E2022000212 

· 09/02/2022 SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESTRIS I PODA GENER - E2022000207 

· 09/02/2022 SERSALL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES GENER - E2022000206 

· 07/02/2022 SERVICENTRE GUITART MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2022000195 

· 06/02/2022 EXCAVACIONS JORDI FABREGA TREBALLS MANTENIMENT CAMINS - E2022000190 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES PIS - E2022000189 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CAMP FUTBOL - E2022000188 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER HORTS - E2022000187 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC LOCAL SOCIAL - E2022000186 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA - E2022000185 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO - E2022000184 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA - E2022000183 

· 05/02/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU - E2022000182 

· 04/02/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL ESCOLA - E2022000180 

· 04/02/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL DINAMITZADORA - E2022000179 

· 04/02/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL YESSIKA - E2022000178 

· 04/02/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS - E2022000177 

· 04/02/2022 CORPORACIO MEGATEL CENTRALETA TELEFONICA GENER - E2022000176 

· 04/02/2022 CORPORACIO MEGATEL CONNEXIO WIFI DEIXALLERIA - E2022000175 

· 04/02/2022 CORPORACIO MEGATEL QUOTA IP FIXE FEBRER - E2022000174 

· 04/02/2022 CORPORACIO MEGATEL CONNEXIO WIFI AJUNTAMENT GENER - E2022000173 

· 04/02/2022 PINTURES M. VICH MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2022000172 

· 04/02/2022 LLUIS TORRENT TREBALLS REPARACIO ENLLUMENAT - E2022000171 

· 03/02/2022 VIVERS MONER MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2022000168 

· 03/02/2022 SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2022000163 

· 03/02/2022 LLIBREVIA VITEL·LA LLIBRES CAVALCADA DE REIS - E2022000161 

· 02/02/2022 DIBOSCH MATERIAL NETEJA AJUNTAMENT - E2022000160 

· 02/02/2022 PINTURES M.VICH MATERIAL MANTENIMENT CARRERS - E2022000158 

· 31/01/2022 TAXIS AYALA TRANSPORT ADAPTAT GENER - E2022000137 

· 31/01/2022 CONSELL COMARCAL ABOCADOR COMARCAL DESEMBRE - E2022000136 

· 31/01/2022 HERMES COMUNICACIONS SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI GENER - E2022000135 

· 26/01/2022 BRICO SPEED MATERIAL CAVALCADA DE REIS - E2022000114 

· 26/01/2022 SPASS SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS 2022 - E2022000113 

· 26/01/2022 EMILIANNA MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT - E2022000112 

· 26/01/2022 GABINET DE GESTIONS BAYES ASSESSORAMENT LABORAL DESEMBRE - E2022000111 

· 26/01/2022 CREU ROJA TRANSPORT ADAPTAT DESEMBRE - E2022000110 

· 26/01/2022 ORONA MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT 4T - E2022000109 

· 26/01/2022 LLUIS TORRENT TREBALLS REPARACIO ENLLUMENAT - E2022000108 

· 25/01/2022 DIBOSCH MATERIAL NETEJA AJUNTAMENT - E2022000106 

· 24/01/2022 SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT AJUNTAMENT - E2022000102 

· 24/01/2022 SUMINISTRES JOVI MATERIAL MANTENIMENT AJUNTAMENT - E2022000101 

· 24/01/2022 ESASSESSOR PLATAFORMA FORMULARIS MODELS - E2022000100 

· 19/01/2022 TELEFONICA TELEFON ASCENSOR AJUNTAMENT GENER - E2022000091 

· 19/01/2022 TELEFONICA TELEFON ESCOLA GENER - E2022000090 
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· 19/01/2022 TELEFONICA TELEFON DISPENSARI GENER - E2022000089 

· 18/01/2022 MARC VILA SALVA MATERIAL CAVALVADA REIS - E2022000088 

· 18/01/2022 CORPORACIO MEGATEL REPARACIO INTERNET AJUNTAMENT - E2022000087 

· 18/01/2022 CORPORACIO MEGATEL CENTRALETA TELEFONICA DESEMBRE - E2022000086 

· 18/01/2022 CORPORACIO MEGATEL WIFI DEIXALLERIA DESEMBRE - E2022000085 

· 18/01/2022 CORPORACIO MEGATEL QUOTA IP FIXE GENER - E2022000084 

· 18/01/2022 CORPORACIO MEGATEL WIFI AJUNTAMENT DESEMBRE - E2022000083 

· 18/01/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL ESCOLA GENER - E2022000082 

· 18/01/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL DINAMITZADORA GENER - E2022000081 

· 18/01/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL YESSIKA GENER - E2022000080 

· 18/01/2022 PRISCO ELECTRONICA TELEFON MOBIL AGUTZIL LUIS GENER - E2022000079 

· 14/01/2022 SPORT MOTOR ROSES MAQUINES TALLAGESPA CAMP FUTBOL - E2022000065 

· 14/01/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER NOU - E2022000064 

· 14/01/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER ESCOLES - E2022000063 

· 14/01/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC PLAÇA CATALUNYA - E2022000062 

· 14/01/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC CARRER VENTALLO - E2022000061 

· 14/01/2022 SOM ENERGIA ENLLUMENAT PUBLIC ESCOLA - E2022000060 

 

Primer.- l’alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, informa al Ple dels següents punts:  

  

1.- Es va celebrar la consulta popular en la que es preguntava sobre l’execució 

dels projectes de renovació de la xarxa d’aigua potable en el nucli antic i de la 

Comunitat Energètica Local durant aquest exercici 2022. Van participar un total de 91 

votants. El 98% van votar favorablement a l’execució del projecte de renovació de la 

xarxa d’aigua potable. Pel que fa a la Comunitat Energètica Local, un 81,37% van votar 

sí, un 12,03% van votar no i un 6,6% van votar en blanc. L’equip de govern vol agrair 

als veïns i veïnes la seva participació en el procés.  

 

2.- des de fa uns dies, s’estan realitzant els treballs topogràfics previs i necessaris 

per a la redacció dels projectes de renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram del 

nucli antic.  

 

3.- el Consorci Costa Brava ha informat a l’ajuntament que el projecte de 

connexió de les aigües residuals de Viladamat, Pelacalç i Mas Gros a la depuradora 

ubicada en el terme d’Albons, que s’havia d’executar l’any 2003, estan pressupostats 

per al període 2022-2027. Des de l’ajuntament es seguirà insistint per a la seva execució 

més immediata.  

 

4.- s’han realitzat vàries reunions amb representants d’AGBAR per aclarir quins 

són els costos derivats de la prestació del servei de subministrament domiciliari d’aigua 

potable i com es reflecteixen a la factura rebuda pels usuaris. La part d’inversió ja està 

100% amortitzada. Erròniament es va cobrar una quota més als abonats que ja es va 

retornar en el darrer rebut. Es seguirà informant al Ple.  

 

 5.- la dinamitzadora cultural està treballant en la celebració del dia de la dona, el 

8 de març. Tot i que es tracta d’un dia festiu local, es realitzaran diferents activitats 

dirigides a tots els àmbits, des del jovent fins a la gent gran.  
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 6.- s’estan demanant pressupostos per a l’ampliació dels sistemes de seguretat 

viària a diferents carrers amb la instal·lació de nous coixins berlinesos. Igualment, es 

treballa en la col·locació de noves papereres.   

 

 7.- es segueix insistint per tal de que el Sr. J. L. tregui la totalitat de les 

caravanes ubicades darrera de l’escola i les ubiqui en l’aparcament autoritzat fora del 

casc urbà. Segueix sense atendre les peticions de l’ajuntament.  

 

 8.- en data 1 de març de 2022 es va signar conveni amb la Sra. M. B. S., 

propietària del Mas de Sant Feliu de la Garriga, mitjançant el qual es prorroga i regula 

l’accés provisional a l’Església de Sant Feliu mentre no es consolidin les obres de 

restauració.   

 

 Segon.- la Regidora d’Aspectes Socials i Educació, Montse Nadal, informa de 

les següents actuacions:  

 

 1.-  com a representant de l’ajuntament, va assistir a la comissió de seguiment 

del menjador de l’escola per supervisar el funcionament de l’empresa encarregada.   

 

 2.- va participar igualment en una xerrada organitzada per l’àrea de joventut del 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà referent a les subvencions per als plans locals de 

joventut.  

 

 3.- el dia 13 de març de 2022 es celebrarà l’arrossada popular organitzada per 

l’AFA CEIP Puig Segalar, que compta amb la col·laboració de l’ajuntament. 

 

 4.- el dia 4 de març de 2022 l’antic director de l’escola, M. P., presentarà el seu 

llibre a la Sala de Plens de l’ajuntament.  

    

Tercer.- el Regidor d’Urbanisme i Medi Rural, Mia Gasull Perpiñà, posa en 

coneixement del Ple els treballs en camins i vies públiques següents:  

 

1.- el dia 26 de febrer es va celebrar a Viladamat la jornada anual de l’ADF Puig 

Segalar. Des de l’ajuntament es va oferir un dinar a tots els assistents.  

 

2.- es va sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya l’adequació dels vorals de la rotonda de la Ctra. de L’Escala, on hi havia 

molta vegetació que taponava els passos d’aigua. Un cop revisat pels serveis tècnics, 

van procedir a la neteja i desbrossament dels laterals.  

 

3.- s’ha reposat l’alzina de la Plaça Tramuntana.  

 

4.- es realitzarà un repàs del traçat del Camí de Palauborrell abans del dia de 

l’arrossada.  

 

5.- s’ha reparat el baixant del Camí que va des del Camí de Palauborrell al de 

Sant Feliu de la Garriga, amb l’obertura d’una cuneta a la banda dreta. Està pendent 

d’execució l’adequació de l’entrada al solar on hi ha l’antena de telefonia mòbil.   
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Quart.- el Regidor de transició ecològica, transició energètica i serveis, Jordi 

Maspoch Comamala, exposa:  

 

1.- es va celebrar una reunió amb els tècnics de Medi Ambient del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà per tractar sobre la recollida de residus porta a porta a la 

zona del baix Fluvià. Des del Consell Comarcal es va licitar el servei de recollida i es 

vol començar pel rebuig i anar introduint posteriorment la resta de fraccions. Des de 

Viladamat se’ls diu que es vol introduir el porta a porta a totes les fraccions. El 

problema de Viladamat és que és l’últim poble de la comarca i L’Escala no vol treballar 

amb el porta a porta. Tot i així, els tècnics es van comprometre a fer un estudi econòmic 

i de viabilitat de costos. Quan més pobles hi participin, més s’abarateix el servei.   

 

2.- properament s’iniciarà la recollida porta a porta de la fracció orgànica a tots 

els habitatges del municipi. Es passaran comunicacions als veïns i es realitzaran 

reunions informatives sobre la prestació i el funcionament del servei.  

 

3.- s’han reparat dos contenidors de rebuig malmesos. La reparació l’ha realitzat 

l’empresa encarregada del servei Sersall95, SL. 

 

4.- s’ha anat treballant amb la instal·lació de la deixalleria municipal amb la 

introducció de millores que s’han vist necessàries amb el seu funcionament, com la 

reparació del pas dels camions amb subbase.  

 

5.- s’ha realitzat el procés de participació ciutadana en relació amb la redacció i 

l’aprovació del PAES. S’han presentat diferents esmenes i al·legacions que ara s’hauran 

de resoldre.  

 

6.- novament es sol·licitarà la subvenció de la línia 5 del Pla a l’Acció de la 

Diputació de Girona anualitat 2022-2023, instal·lacions solars fotovoltaiques en règim 

d’autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal. Es 

sol·licita per a l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica de l’edifici de l’ajuntament.       

 

 Cinquè.- el Regidor d’esports i festes, Daniel Armengol, exposa:  

 

 1.- s’ha aprofitat l’espai del lateral del camp de futbol on hi havia la 

compostadora mecanitzada per a la ubicació dels robots tallagespa del camp de futbol. 

D’aquesta manera es poden guardar amb seguretat. 

 

 2.- després dels canvis executats a les instal·lacions d’aigua calenta de l’Ateneu 

Popular Sebastià Salellas com a conseqüència dels problemes de legionel·losi, el darrer 

control realitzat per Dipsalut ha constatat que tots els resultats són negatius.  

 

 3.- el Club de Futbol Viladamat ha quedat campió d’hivern del campionat de 

lliga de 3a catalana.       

  

 Sisè.- el Regidor Daniel Hernández informa al Ple dels següents punts: 
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 1.- el proper dissabte, 5 de març, es celebrarà el carnaval infantil de Viladamat, 

amb una cercavila, una actuació musical, xocolatada i l’actuació de la colla grallera de 

Viladamat. 

 

 2.- han començat els treballs per al canvi de les portes de seguretat del Local 

Social.   

 

 12.- PRECS I PREGUNTES:  

 

 El Regidor de Junts per Viladamat, Joan Reixach, pregunta si des de 

l’ajuntament es té coneixement de la Resolució del Departament d’Igualtat i 

Feminismes mitjançant la qual es financia la prestació del servei de cura puntual de 

nenes i nens de 0 a 14 anys.  

 

 L’alcaldessa respon que a l’ajuntament no ha arribat cap notificació al respecte 

però que demanaran informació al Departament i al Consell Comarcal sobre la prestació 

aprovada, per veure si hi ha famílies de Viladamat que s’hi puguin acollir.   

 

  

 I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 20 hores i 10 

minuts del dia d’avui.  

  

L’alcaldessa,       La secretària habilitada, 

 Dolors Pons Sais     Marta Claret Ramírez 
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