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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 21 DE MARÇ DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000002  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 21 de març de 2022 

Hora d’inici: 20:00 h 

Hora de fi: 21:00 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Amadeu Rosell Marti, Alcalde 

Joan Moret Roqué, Regidor 

Mireia Guillaumes Vilanova, Regidora 

Concepció Carrera Colom, Regidora (s’incorpora en el moment en què es dirà a l’acta) 

Anna Torrent Moret, Regidora 

Miriam Garea Gil, Secretària 

 

 

Han excusat la seva absència: 

 

Josep Buixeda Pagès, Regidor 

Anna Solà Soy, Regidora 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

següent:  

 

Prèviament, l’alcalde ha retirat de l’ordre del dia l’assumpte assenyalat amb el 

número 13 atenent que per raons d’urgència i de terminis a aplicar es va aprovar 

aquest tema per Decret d’alcaldia a ratificar en aquesta mateixa sessió plenària. 

Aquest assumpte va quedar incorporat a l’ordre del dia per error. 

 

1.- Aprovació, si s'escau, d'actes de sessions anteriors 

2.- Donar compte de decrets d'alcaldia 

3.- Ratificació de decrets 

3.1.- Ratificar decret 2022DECR000033 d'aprovació del Conveni entre el Consell 

Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Llanars per al cofinançament dels serveis en 

matèria de joventut per a l'any 2022 

3.2.- Ratificar decret 2022DECR000037 d'aprovació del programa d'aprofitaments 

forestals 2022 

3.3.- Ratificar decret 2022DECR000104 d'aprovació de l'adhesió a la licitació conjunta 

del servei Protecció de Dades 

4.- Donar compte de la liquidació del pressupost exercici 2021 i de l'Informe 

d'estabilitat pressupostària 

5.- Donar compte al Ple de l'Informe de morositat i de l'Informe sobre el registre 

comptable de factures del 4t trimestre de 2021 

6.- Donar compte al Ple del període mig de pagament (PMP) del 4t trimestre de 2021 
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7.- Aprovació de la modificació del pressupost, expedient 1/2022 en la modalitat de 

suplement de crèdit i crèdit extraordinari 

8.- Donar compte al Ple de l'Execució trimestral del pressupost, 4t trimestre de 2021, 

tramesa al MINHAP 

9.- Aprovació del Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2021, presentat 

pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 

10.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de 

l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues) 

11.- Nomenament de secretària substituta del Registre Civil 

12.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de delegació de competències de 

gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic subscrit 

entre el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consell Comarcal del 

Ripollès i l’Ajuntament de Llanars 

 

14.- Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament de Llanars en matèria de seguretat viària i aprovació de l’Annex 8 al 

conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat 

viària per a l’Ajuntament de Llanars 

15.- Aprovar l'adhesió a l'acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona celebrat en 

data 23 de novembre de 2021 referent a l'aprovació del manual de normes i 

procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de 

la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla 

general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local 

16.- Aprovació de la modificació del Conveni de delegació de competències al Consell 

comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a 

la comarca del Ripollès 

17.- Aprovació de l'Addenda número 3 al conveni de col·laboració entre l'Agència de 

Desenvolupament del Ripollès i l'Ajuntament de Llanars per al desenvolupament de 

l'Agència d'Energia del Ripollès i la gestió energètica a la comarca del Ripollès, signat el 

19 de juny de 2016. 

18.- Punts d'urgència 

19.- Mocions 

20.- Precs i preguntes 

 

 

1.- Aprovació, si s'escau, d'actes de sessions anteriors 

 

Es proposa al Ple l’aprovació de les següents actes: 

 

- Acta núm. PLE2021000009 del Ple ordinari de 20 de desembre de 2021 

- Acta núm. PLE2022000001 del Ple extraordinari de 13 de gener de 2022 

 

Votació 

 

Aprovat per 4 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Anna Torrent Moret) 

 

 

2.- Donar compte de decrets d'alcaldia 

 

Es dona compte al Ple dels Decrets d’alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària 

ordinària següents: 



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

 

Nº de Decret Nº Expedient Data Títol 

2022DECR000109  X2020000189 14/03/2022 
DEC DEVOLUCIO AVALS EXP X2020000189 LLIC OB RAMPA 
GARATGE QUINTA 12 11032022                                                                                                                                                                                    

2022DECR000108  X2022000143 09/03/2022 DEC SOL SUBV PLA ACCIO LINIA 3 DIPUTACIO 09032022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000107  X2022000112 09/03/2022 DEC SOL SUBV PLA ACCIO LINIA 1 DIPUTACIO 09032022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000106  X2022000092 09/03/2022 DEC AUTORIT FIRA SETMANA SANTA 09032022                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000105  X2021000779 09/03/2022 
DEC ASSABENTAT CANVI TITULAR ACTIVITAT RAMADERA LA 
BADIA 08032022                                                                                                                                                                                               

2022DECR000103  X2022000166 09/03/2022 DEC CONTRACTE EL PUNT AVUI 2022 08032022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000102  X2022000163 09/03/2022 
DEC APROVACIO PLANS PRESSUPOSTARIS MIG TERMINI 
2023 2025 08032022                                                                                                                                                                                               

2022DECR000101  X2022000161 09/03/2022 
DEC ELEVAR AL PLE EXPEDIENT MODIFICACIO ORDENANÇA 
PLUSVALUES 08032022                                                                                                                                                                                           

2022DECR000100  X2022000152 09/03/2022 
DEC APROVACIO O 2022 35 QUOTA SOCI CEIN 2022 
07032022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000099  X2022000105 09/03/2022 DEC ADO QUOTA CP FONT RAFEL 21 2021 07032022                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000098  X2022000142 07/03/2022 
DEC SUBVENCIO CREDIT SINTESI ESQUI GERMANS VILA 
RIERA 03032022                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000097  X2022000161 07/03/2022 
DEC INICI EXPEDIENT MODIFICACIO ORDENANÇA 
PLUSVALUES 07032022                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000096  X2022000121 07/03/2022 DEC O QUOTA ACM 2022 04032022                                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000095  X2022000037 07/03/2022 DEC O FACTURA SERVEI NOMINES 4T2021 03032022                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000094  X2021000809 07/03/2022 
DEC INICI EXPEDIENT MODIFICACIO CONVENI REFUGI 
ANIMALS 07032022                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000093  X2021000043 04/03/2022 DEC O RESTA CONTRACTE LLOGUER CAMELLS 03032022                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000092  X2022000079 04/03/2022 DEC ADO FACTURES DATADES FINS 28022022                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000091  X2022000073 04/03/2022 
DEC ADO FACTURA SERVEIS URBANISME FEBRER 2022 
03032022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000090  X2021000218 04/03/2022 DEC O FACTURA NETEJA FEBRER 2022 03032022                                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000089  X2022000152 04/03/2022 DEC AD QUOTA CEIN 2022 03032022                                                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000088  X2022000045 04/03/2022 DEC INICI MODIFICACIO PRESSUPOST 1/2022 RLT 19012022                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000087  X2022000153 04/03/2022 DEC BAIXA IVTM 8785DTY PER TRANSFERENCIA 04032022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000086  X2021000818 03/03/2022 
DEC ASSABENTAT CANVI TITULAR ACTIVITAT RAMADERA 
02032021                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000085  X2022000070 03/03/2022 
DEC ADO MANCOMUNITAT LIQ MAQUINA LLEVANEUS 
GENER 2022 02032022                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000084  X2022000121 02/03/2022 DEC AD QUOTA ACM 2022 03022022                                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000083  X2022000132 02/03/2022 DEC COMPRA FAROLES VARIS PUNTS MUNICIPI 01032022                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000082  X2022000129 02/03/2022 
DEC COMPRA MOBILIARI URBÀ BANCS I TAULES PICNIC 
01032022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000081  X2022000130 02/03/2022 
DEC AUTOR SALA DE BALL  GRUP PAGESOS DE LLANARS 
01032022                                                                                                                                                                                                        
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2022DECR000080  X2022000131 01/03/2022 
DEC AUTOR. US COOPERATIVA REUNIÓ PROP. 
APARTAMENTS SOLTER 28022022                                                                                                                                                                                              

2022DECR000079  X2022000058 28/02/2022 
DEC AUTOR. US COOPERATIVA REUNIÓ PROP. FINQUES 
VALL DE CAMPRODON 24022022                                                                                                                                                                                       

2022DECR000078  X2022000128 28/02/2022 
DEC SOL SUBV DIRECTA DIPUTACIO SERVEI CAIXER 
28022022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000077  X2021000540 24/02/2022 
DEC O RESTA CONTRACTE COMPRA TERRENY CP SOLTER 
24022022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000076  X2021000841 24/02/2022 DEC O QUOTA CBS RIPOLLES FEBRER 2022 18022022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000075  X2022000016 24/02/2022 
DEC INCORPORACIO ROMANENTS AL PRESSUPOST 2022 
24012022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000074  X2022000013 24/02/2022  DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIO 2021 

2022DECR000073  X2022000123 24/02/2022 
DEC ADO NOMINES FEBRER 2022 I SEGSOC GENER 2022 
24022022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000072  X2022000013 24/02/2022 
DEC INCOACIO EXPEDIENT LIQUIDACIO PRESSUPOST 
EXERCICI 2021 24022022                                                                                                                                                                                             

2022DECR000071  X2022000105 21/02/2022 DEC AUTORITZACIO US COOPERATIVA 18022022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000070  X2022000077 17/02/2022 DEC SOL SUBV DIPUTACIO FCEC 2022 17022022                                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000069  X2021000194 17/02/2022 DEC O SISENA CERTIFICACIO COBERTA PISTA 01022022                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000068  X2022000098 15/02/2022 DEC EXEMPCIO IVTM DISCAPACITAT 11022022                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000067  X2022000052 14/02/2022 
DEC SOL SUBV DIPUTACIO GIRONA MATERIA FORESTAL 
2022 01022022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000066  X2022000008 11/02/2022 DEC O CCR RSU 01-2022 09022022                                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000065  X2021000841 10/02/2022 
DEC O QUOTA CBS RIPOLLES SERVEIS SOCIALS GENER 2022 
08022022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000064  X2022000088 10/02/2022 DEC ADO DIVERSES COMISSIONS SABADELL FINS 09092022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000063  X2018000233 10/02/2022 
DEC APROVACIO PROVISIONAL PROJECTE MODIFICACIO 
CAMI RURAL 03022022                                                                                                                                                                                              

2022DECR000062  X2021000544 10/02/2022 
DEC ADO DIETES LOCOMOCIONS INDEMNIT ALCALDE 
JULIOL-DESEMBRE 2021 08022022                                                                                                                                                                                       

2022DECR000061  X2022000028 10/02/2022 
DEC SOL·LICITUD ADHESIO SERVEI HABITATGE DIPUTACIO 
DE GIRONA 10022022                                                                                                                                                                                           

2022DECR000060  X2021000783 09/02/2022 DEC ORDENACIO RETIRADA TANCA 20012022                                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000059  X2022000063 09/02/2022 
DEC LLIC OB CANVI FINESTRES CARRER ROSER 6 2-1 
08022022                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000058  X2022000072 07/02/2022 
DEC ADO FACTURES MANTENIMENT ASCENSORS I 
REPARACIO AVERIA 03022022                                                                                                                                                                                              

2022DECR000057  X2022000073 07/02/2022 
DEC ADO FACTURES SERVEI URBANISME DES-21 I GEN-22 
02022022                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000056  X2021000218 07/02/2022 DEC O FACTURA NETEJA GENER 2022 31012022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000055  X2021000756 07/02/2022 DEC O CCR SERVEI JOVENTUT 2022 31012022                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000054  X2022000069 07/02/2022 DEC O FACTURA TELEFON FIX GENER 2022 31012022                                                                                                                                                                                                                   
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2022DECR000053  X2022000070 07/02/2022 
DEC ADO LIQ MANCOMUNITAT US LLEVANEUS DESEMBRE 
2021 31012022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000052  X2021000822 04/02/2022 
DEC O QUOTA SOCI ORDINARIA ADR RIPOLLES 2022 
28012022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000051  X2021000094 04/02/2022 DEC ADO FACTURES AIGUA 4T2021 02022022                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000050  X2022000037 03/02/2022 DEC AD SERVEI CONFECCIO NOMINES CCR 2022 24012022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000049  X2022000078 03/02/2022 
DEC APROVACIO MODIFICACIO FITXA SUBSCRIPTOR AOC 
03022022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000048  X2022000007 03/02/2022 
DEC O FACTURA MANTENIMENT INFORMATIC GENER 2022 
26012022                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000047  X2022000001 03/02/2022 DEC ADO FACTURES GENER 2022 05012022                                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000046  X2022000040 31/01/2022 
DEC BAIXA REBUT IVTM I LIQUIDACIO UN TRIMESTRE DE 
2022 31012022                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000045  X2022000009 28/01/2022 
DEC ADO NOMINES GENER 2022 I SEG SOC DESEMBRE 2021 
27012022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000044  X2022000029 28/01/2022 DEC APROVACIO PADRO IVTM 2022 26012022                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000043  X2022000008 27/01/2022 
DEC AD COSTOS SERVEI TRACTAMENT I RECOLLIDA RSU 
2022 24012022                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000042  X2022000036 27/01/2022 DEC O FACTURES LLUM REBUDES 17012022                                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000041  X2022000009 27/01/2022 
DEC ADO NOMINES GENER 2022 I SEG SOC DESEMBRE 2021 
CORREGIT 25012022                                                                                                                                                                                            

2022DECR000040  X2022000021 27/01/2022 
DEC ADO CAIXABANK COMIS EMISSIO CERT SALDOS 
31122021                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000039  X2022000062 27/01/2022 
DEC ENCARREC DE TANCAMENT DE COMUNALS ESPINALBA 
AL CEIN 27012022                                                                                                                                                                                                

2022DECR000038  X2022000007 27/01/2022 
DEC AD SERVEI MANTENIMENT INFORMATIC 2022 
26012022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000036  X2022000027 24/01/2022 DEC AD COST SERVEI FIBRA OPTICA 2022 14012022                                                                                                                                                                                                                   

2022DECR000035  X2022000036 24/01/2022 
DEC AD SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA 2022 
24012022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000034  X2022000056 24/01/2022 
DEC CONTRACTE MENOR ORQUETRA DIVERSIONES 
21012022                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000032  X2021000459 21/01/2022 
DEC TRAMITACIO CONTRACTE MENOR OBRA FONT BADIA I 
POU DELS VIVERS INVITACIO EMPRESES 20012022                                                                                                                                                                    

2022DECR000031  X2021000762 20/01/2022 DEC O QUOTA SOCI CONSORCI VIES VERDES 2022 19012022                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000030  X2022000048 19/01/2022 
DEC APROVACIO INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL 
2022 19012022                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000029  X2022000034 18/01/2022 
DEC GRATIFICACIONS EXTRAORDINARIES GENER 2021 
18012022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000028  X2021000299 18/01/2022 DEC ADO COMISS LIQ COMPTE SANTANDER 31122021                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000027  X2021000841 18/01/2022 DEC AD APORTACIO CBS RIPOLLES 2022 17012022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000026  X2021000067 17/01/2022 DEC ADO COMISSIONS SABADELL FINS 31122021                                                                                                                                                                                                                       
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2022DECR000025  X2022000009 17/01/2022 
DEC ADO NOMINES GENER I FI CONTRACTE PERSONAL 
PISTA GEL 07012022                                                                                                                                                                                                

2022DECR000024  X2019000016 17/01/2022 DEC CONVALIDACIO OMISSIO FACTURA KONICA 31122021                                                                                                                                                                                                                

2022DECR000023  X2021000556 17/01/2022 DEC ADO FACTURA REVISIONS EXTINTORS 22122021                                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000022  X2021000756 17/01/2022 DEC AD CCR PRESTACIO SERVEIS JOVENTUT 2022 04012022                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000021  X2021000762 17/01/2022 DEC AD APORTACIO 2022 CONSORCI VIES VERDES 04012022                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000020  X2021000812 17/01/2022 
DEC ADO TAXES DIPSALUT PT02-CONTROL LEGIONELOSI 
PISCINA 03012022                                                                                                                                                                                                

2022DECR000019  X2021000825 17/01/2022 
DEC ADO DIPSALUT TAXES PT03 GESTIO AIGUA 2022 
03012022                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000018  X2021000822 17/01/2022 DEC AD QUOTA ORDINARIA ADR 2022 04012022                                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000017  X2021000860 17/01/2022 DEC APROVACIO PADRO NINXOLS 2022 04012022                                                                                                                                                                                                                       

2022DECR000016  X2021000459 14/01/2022 
DEC INCOACIO EXPEDIENT CONTRACTACIO FONT BADIA I 
POU DELS VIVERS 30122021                                                                                                                                                                                       

2022DECR000015  X2022000028 14/01/2022 
DEC SOL APLICACIO MANTENIMENT DEL CARRERER 
14012022                                                                                                                                                                                                             

2022DECR000014  X2021000813 14/01/2022 DEC ADO FACTURES REBUDES FINS 31122021                                                                                                                                                                                                                          

2022DECR000013  X2021000218 14/01/2022 DEC O FACTURA NETEJA DESEMBRE 2021 13012022                                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000012  X2021000002 14/01/2022 DEC O FACTURES LLUM FINS 23122021                                                                                                                                                                                                                               

2022DECR000011  X2021000724 13/01/2022 
DEC ADO TAXA PUBLICACIO ANUNCI BOP DUES 
ORDENANCES 30122021                                                                                                                                                                                                     

2022DECR000010  X2021000727 13/01/2022 DEC ADO QUOTA SOCI OMNIUM 2021 23122021                                                                                                                                                                                                                         

2022DECR000009  X2021000628 13/01/2022 DEC ADO INDEMNIT ASSIST PLENS 6-7-8-9 23122021                                                                                                                                                                                                                  

2022DECR000008  X2021000004 13/01/2022 
DEC APROVACIO FACTURA TELEFON FIX DESEMBRE 2021 
28122021                                                                                                                                                                                                        

2022DECR000007  X2021000512 13/01/2022 
DEC O FACTURA MANT INFORMATIC DESEMBRE 2021 
22122021                                                                                                                                                                                                            

2022DECR000006  X2022000020 13/01/2022 DEC INCOACIO EXPEDIENT CONVENI FEMAP 2022 12012022                                                                                                                                                                                                              

2022DECR000005  X2021000805 12/01/2022 
DEC LLIC OB INSTAL PERICOS TELECOMUNICACIONS 
04012022                                                                                                                                                                                                           

2022DECR000004  X2021000823 10/01/2022 
DEC LLIC OB CONSTRUCCIO HABITATGE UNIFAMILIAR 
SICARS 7 04012022                                                                                                                                                                                                 

2022DECR000003  X2022000014 10/01/2022 DEC ORDRE DEL DIA 10012022                                                                                                                                                                                                                                      

2022DECR000002  X2021000858 10/01/2022 
DEC LLIC OB REFORMA MENJADOR MAS BELLABRIGA DE 
BAIX 04012022                                                                                                                                                                                                    

2022DECR000001  X2021000854 10/01/2022 
DEC LLIC OB ENDERROCAR MUR SERRAT DEL MORER 
04012022                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000621  X2021000861 30/12/2021 
DEC ADHESIO AL PLA AGRUPAT DE FORMACIO CONTINUA 
2022 29112021                                                                                                                                                                                                   

2021DECR000620  X2021000859 28/12/2021 
DEC APROVACIO EXP GENERACIO CREDITS GC-6-2021 SUBV 
DIPUTACIO 28122021                                                                                                                                                                                           

2021DECR000619  X2021000806 23/12/2021 
DEC LLIC OB X2021000806 CP EL MORER ARRANJAMENT 
ESCALES ACCES HABITATGE 23122021                                                                                                                                                                                
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2021DECR000618  X2021000845 21/12/2021 DEC ADO SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2021 21122021                                                                                                                                                                                                                 

2021DECR000617  X2021000194 21/12/2021 DEC APROVACIO CERT 6 OBRA COBERTA PISTA 21122021                                                                                                                                                                                                                

2021DECR000616  X2021000690 20/12/2021 DEC O FACTURA LLOGUER PISTA DE GEL 16122021                                                                                                                                                                                                                     

2021DECR000615  X2021000813 20/12/2021 DEC ADO FACTURES REBUDES FINS 20122021                                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000614  X2021000846 20/12/2021 
DEC ADO FACTURA INST ELECTRICA PISTA COBERTA 
20122021                                                                                                                                                                                                           

2021DECR000613  X2021000011 20/12/2021 DEC O FACTURA FIBRA OPTICA NOVEMBRE 2021 20122021                                                                                                                                                                                                               

2021DECR000612  X2021000842 20/12/2021 DEC CONTRACTACIO RISCOS LABORALS 2022 20122021                                                                                                                                                                                                                  

2021DECR000611  X2021000231 20/12/2021 
DEC O FACTURA COORDINACIO SEGURETAT I SALUT 
CLAVEGUERAM RIBERAL 20122021                                                                                                                                                                                        

2021DECR000610  X2021000819 20/12/2021 
DEC ASSABENTAT EXPEDIENT CANVI NOM ACTIV 
RAMADERA MAS EL RODA 09122021                                                                                                                                                                                          

2021DECR000609  X2021000829 20/12/2021 
DEC APROVACIO OFERTA PUBLICA OCUPACIO 2022 
20122021                                                                                                                                                                                                             

2021DECR000608  X2021000845 17/12/2021 DEC ADO NOMINES DESEMBRE 2021 17122021                                                                                                                                                                                                                          

2021DECR000607  X2021000816 17/12/2021 
DEC INICI EXPEDIENT SANCIONADOR ORDENANÇA GOSSOS 
03122021                                                                                                                                                                                                       

2021DECR000606  X2021000564 17/12/2021 DEC ADO QUOTA SOCI ADR 2021 09112021                                                                                                                                                                                                                            

2021DECR000605  X2021000818 17/12/2021 
DEC INCOACIO EXP CANVI TITULAR EXPLOTACIO RAMADERA 
MAS PUJOL 09122021                                                                                                                                                                                           

2021DECR000604  X2021000231 17/12/2021 
DEC ADO FACTURA DIRECCIO OBRES CLAVEGUERAM 
RIBERAL FEITUS 14122021                                                                                                                                                                                              

2021DECR000603  X2021000002 17/12/2021 DEC O FACTURES LLUM REBUDES 15122021                                                                                                                                                                                                                            
 

 

Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 

 

3.- Ratificació de decrets 

 

3.1.- Ratificar decret 2022DECR000033 d'aprovació del Conveni entre el 

Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Llanars per al cofinançament 

dels serveis en matèria de joventut per a l'any 2022 

 

Text: 

Expedient núm.: X2020000756 

Decret d’Alcaldia de número i data establerta al marge. 

Procediment: Convenis i acords 

Assumpte: Conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Llanars 

per al cofinançament dels serveis en matèria de joventut per a l’any 2022.  

Document signat per: l’alcalde, la secretària-interventora comissionada. 

 

 

DECRET D’ALCALDIA 

 

Atès que el Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en data 9 de 

DESEMBRE DE 2021, va aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

del Ripollès i l'Ajuntament de Llanars per al cofinançament del servei en matèria de 

joventut per l’any 2022.  

 

Vista la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

l'Ajuntament de Llanars per a la contribució al cofinançament del servei de joventut 

per a l’any 2022.  

 

D'acord amb les competències que m'atorga l'article 271 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local,  

 

 

RESOLC,  

 

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i 

l'Ajuntament de Llanars per al cofinançament del servei en matèria de joventut per 

a l’any 2022, el contingut literal del qual es transcriu a continuació:  

 

"..." 

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE 

LLANARS PER AL COFINANÇAMENT DEL SERVEIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT 

PER A L’ANY 2022 

 

Ripoll, en la data de l’última signatura 

 

REUNITS 

 

D’una banda, l’Il·lustríssim senyor JOAQUIM COLOMER I CULLELL, president del 

Consell Comarcal del Ripollès, qui actua a l’empara de les facultats de representació 

que li atorga  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 

facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de Govern 

de la corporació, de data ___ de ____ de 2021, assistit per la secretària accidental 

de la corporació i de l’altra,  

 

L’Il·lustríssim senyor AMADEU ROSELL I MARTI, alcalde de l’ajuntament de 

Llanars, en exercici de les facultats que li confereix 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 

mitjançant acord de ___ de data ______________de ___, assistit pel secretari/a de 

la corporació, senyor/a______________________. 

 

MANIFESTEN 

 

I.  El Consell Comarcal disposa d’un servei tècnic especialitzat en matèria de 

joventut que dona suport als municipis de la comarca en el disseny, 

desenvolupament i execució dels projectes i programes adreçats a les persones 

joves, tant a través de les tècniques de joventut, com a través de l’Oficina Jove del 

Ripollès.  

 

Els serveis universals que s’ofereixen i que, per tant, no tenen cost per als municipis, 

són els següents: 
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- Projecte Filant Prim: Punt Jove a l’hora del pati i oferta de dinàmiques 

als centres educatius de secundària de la comarca. Projecte que 

s’engloba dins el projecte Baobab’s, i que s’articula conjuntament amb 

el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Punt Òmnia de la Devesa 

del Pla de Ripoll 

- Servei del Referent d’Ocupació Juvenil 

- Programa europeu de Garantia Juvenil 

- Odisseu: Univers Jove (projecte d’orientació acadèmica i professional 

a l’alumnat de secundària) (es va re formulant per adaptar la iniciativa 

a la situació de la pandèmia del Covid-19), i altres accions que 

s’engloben dins aquest projecte  

- Visites de comprovació de les activitats de lleure (campaments, casals 

d’estiu, rutes i colònies), 50 visites anuals 

- Inspeccions a les instal·lacions juvenils de la comarca del Ripollès   

- Premis Literaris Infantils i Juvenils Joan Triadú 

- Anem de Festa amb bus (sempre que la situació de pandèmia ens 

permeti realitzar actes de festes majors i així, facilitar el servei) 

- Expedició de carnets juvenils 

- Taula de Salut Jove i de Gènere del Ripollès: Treballar conjuntament  

amb diferents agents sobre projectes de salut  jove a la comarca  

- Cursos de monitors/es de lleure 

- Projecte Erasmus + (Intercanvis juvenils) 

- Tallers de mobilitat internacional 

- Projecte Cultura de la Diputació de Girona per impulsar i apropar la 

cultura a les persones joves de la comarca 

- Grup Operatiu – Nou Model de convivència Ripoll – Ripollès 

- Projecte d’assessorament educatiu (dubtes sobre orientació educativa, 

beques, preinscripcions i d’altres) 

 

II. Entre els serveis que ofereix el Consell Comarcal del Ripollès hi figura el servei de 

Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut del municipi, el 

projecte d’activitats anual (antic projecte de tècnics compartits de joventut)  i el Pla 

Comarcal de Joventut. Els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el 

desenvolupament de polítiques de joventut als municipis del Ripollès, dinamitzar les 

accions ja existents en matèria de joventut als municipis  

per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els ajuntaments aprofitin 

d’una manera òptima els serveis adreçats a les persones joves que s’ofereixen des 

del Consell Comarcal, apropar als i a les joves dels municipis els serveis que se’ls 

adrecen, fer- los tant protagonistes com sigui possible i anar definint línies d’actuació 

en matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents, ni 

interfereixin amb les d’àmbit municipal.  

 

III. Per altra banda, el servei de Joventut del Consell Comarcal del Ripollès presta i 

organitza diversos serveis i activitats, que es recullen als annexos del present 

conveni. Cada municipi ha fet la sol·licitud concreta de serveis i activitats per l’any 

2022. 

 

IV. El projecte de tècnics/es compartits/des ha anat evolucionant des del seu inici 

per adaptar-se a la realitat del moment. Actualment, el servei inclou el treball 

coordinat i conjunt amb les altres tècniques de joventut de la comarca i els de l’Oficina 

Jove. Aquesta dinàmica del servei de Joventut ha propiciat que es puguin tractar les 

polítiques de joventut amb una visió comarcal, sense oblidar les singularitats de cada 
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municipi. Per tant, el servei de Joventut del Consell Comarcal és el d’un equip de 

professionals i no únicament d’un/a tècnic/a.  

 

V. La Direcció General de Joventut coneix aquesta evolució del servei i, amb la 

voluntat d’optimitzar els esforços i recursos i arribar al major nombre de municipis 

de Catalunya, independentment del seu volum poblacional, ha valorat molt  

positivament la funció dels tècnics/es compartits/des i ha col·laborat intensament en 

mantenir aquesta figura, incorporant-la en el proper Contracte Programa 2022 -2025 

del Consell Comarcal del Ripollès amb el Departament de Drets Socials, a fi de 

fomentar que les polítiques de Joventut es treballin de forma mancomunada al 

territori.  

 

VI. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix un marc de 

coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i els ens 

locals per tal de permetre la prestació i gestió dels serveis socials que respongui a 

criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territ orial i optimització dels 

serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingui en 

un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals.  

 

 

VII. La Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials ha comunicat  

al Consell Comarcal del Ripollès la seva voluntat que en el proper quadrienni 2022-

2025 aquest Contracte Programa sigui una aposta decidida no només en la 

consolidació d’aquesta eina, sinó en l’avaluació de l’impacte de les polítiques que 

conjuntament desenvolupen. També ha comunicat la ferma voluntat de seguir donant 

suport als serveis de Joventut de la comarca i d’aportar-ne el corresponent  

cofinançament. 

 

IX. Els objectius d’aquest conveni són els d’optimitzar esforços i recursos  en 

l’organització dels serveis i activitats per a joves del municipi de Llanars, d’acord amb 

la petició concreta de serveis realitzada per l’ajuntament. 

 

X. En el cas que algunes de les accions descrites en el pla local de Joventut es portin 

a terme per altres tècnics i/o entitats del municipi, la funció del tècnic/a de joventut 

passa per la coordinació, entenen com a coordinació l’aportació de possibles millores 

en l’execució per tal d’optimitzar-ne esforços i recursos. Tampoc no s’exclou la 

possibilitat que hi intervingui realitzant tasques de suport.  

 

XI. Altres tasques que se li encomanin al tècnic/a de joventut i encara que tinguin 

relació amb el món juvenil, cadascuna d’aquestes caldrà que tingui el vistiplau del 

Consell Comarcal del Ripollès. 

 

D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament  

capacitat legal per atorgar aquest document, i  

      

CONVENEN 

 

Primer.- Objecte del conveni 

 

L’objecte d’aquest conveni és establir les bases i els vincles de col·laboració 

necessaris entre l’Ajuntament de Llanars i el Consell Comarcal del Ripollès, per a la 
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gestió dels serveis de Joventut del municipi. En aquest sentit, l’ajuntament  

cofinançarà els serveis que ha sol·licitat en data màxima el 12 de novembre de 2021.  

 

Aquest encàrrec engloba els serveis que es detallen en els annexos d’aquest conveni, 

que formen part integrant del mateix.  

 

Segon.- Mitjans personals i materials del Consell Comarcal 

 

El Consell Comarcal del Ripollès realitzarà les funcions a què es refereix aquest 

conveni mitjançant els recursos personals i materials adscrits a la Subàrea de 

Joventut de la corporació. 

 

Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès 

 

3.1 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractació dels tècnics/es de 

joventut adscrits al servei.  

 

3.2 Proporcionar la formació necessària als tècnics/es de joventut, per tal que puguin 

desenvolupar correctament i amb eficàcia les tasques encomanades.  

 

3.3 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessària en el disseny de 

les accions adreçades a la població juvenil del municipi.  

 

3.4 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les 

trobades i/o reunions de formació i altres a les quals es cregui convenient que vagin 

els tècnics.  

 

3.5 Emetre una memòria anual amb la valoració dels serveis prestats durant l’exercic i 

en què s’han realitzat les activitats i enviar- la a l’ajuntament durant el mes d’octubre, 

per tal que aquest pugui sol·licitar els serveis que consideri necessaris per l’any 

següent. 

 

Les obligacions derivades en aquest punt quedaran condicionades al fet que el 

Departament de Drets Social aporti la resta de finançament dels serveis objecte del 

present conveni.  

 

Quart .- Obligacions de l’ajuntament 

 

4.1 Estudiar i incorporar al Pla Local de Joventut i/o activitats les propostes 

formulades pel tècnic/a de joventut, sempre que no interfereixin amb les pròpies del 

municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de joventut d’àmbit  

supramunicipal.  

 

4.2 Aportar la quantitat econòmica que li correspon, d’acord amb els serveis 

sol·licitats els quals s’adjunten a aquest conveni com a annexos.  

 

4.3 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la 

tècnic/a de joventut.  

 

4.4 Designar la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a, amb el Consell 

Comarcal del Ripollès, així com amb els tècnics/es de joventut.  
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Cinquè.- L’Ajuntament de Llanars satisfarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import  

de cinc-cents euros (500,00 €), corresponents a l’encàrrec del servei de Joventut per 

al 2022, que comprèn els serveis detallats en els annexos, i que, a mode de resum, 

són els següents:   

 

- Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut i/o projecte 

d’activitats anual 

 

L’ajuntament de Llanars ha de fer efectiu aquest import abans del dia 30 de juny de 

2022. 

 

Sisè.-. Comissió de seguiment i avaluació del conveni   

 

Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es podrà constituir una 

comissió de seguiment formada per un representant del Consell Comarcal i un 

representant de l’Ajuntament, que es reunirà amb la periodicitat que resulti 

necessària, a petició de qualsevol dels ens signants. 

 

Setè.- Vigència i pròrroga del conveni 

 

La vigència d’aquest conveni s’estén des del dia 1 de gener de 2022 fins el dia 31 de 

desembre de 2022. 

 

Aquest conveni es pot prorrogar com a màxim durant tres anys més. La pròrroga 

requerirà adoptar el corresponent acord, amb un mes d’antelació a la data de 

finalització de la vigència del conveni.  

 

En cas que es modifiquin els preus dels diferents serveis o els serveis encarregats, 

s’haurà d’aprovar un nou conveni. 

 

Vuitè.- Modificació del conveni 

 

Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada per ambdues parts, per 

escrit, i els documents resultants s’afegiran com annexos a aquest conveni.  

 

Novè. Causes de resolució 

 

Seran causes de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 

- El transcurs del seu període de vigència sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 

- L’acord unànime de les parts. 

- L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts.  

- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

 

Desè.- Protecció de dades 

 

Les parts que subscriuen el present conveni informen a la resta de les parts que les 

dades personals aportades de la persona física que actua per si mateixa o, si escau, 

com a representant de persona jurídica, seran tractades, per cadascuna de les parts, 

en qualitat de Responsable del tractament.  
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La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalitzac ió 

i execució del present conveni. 

 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat 

per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es 

poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels 

períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

 

Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de 

l'Administració pública i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos 

legalment. 

 

Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers físics o electrònics, disposats 

a la pàgina institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els diaris o 

butlletins oficials i en els registres oportuns, en particular, en el registre de convenis 

de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 

 

De conformitat amb el Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals, els titulars de les dades personals podran exercitar els drets 

d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si escau, oposició, mitjançant  

un escrit, acompanyat de fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu 

equivalent, a presentar a través del Registre d'Entrada de cadascuna de les entitats. 

En cas d'estimar una vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar una 

reclamació, en primer lloc, davant del Delegat de Protecció de dades corresponent  

(en el cas del Consell Comarcal del Ripollès, dpd@ripolles.cat) i, si escau, davant 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/ 

 

Onzè.- En un primer moment, les parts es comprometen a resoldre de forma 

amistosa les possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o 

aplicació d’aquest Conveni. En el supòsit de divergències en l'aplicació o interpretació 

del conveni que no puguin resoldre's de comú acord, serà l'ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu el competent per a la seva resolució. 

 

 

Pel Consell Comarcal del Ripollès   Per l’Ajuntament de Llanars 

 

Joaquim Colomer i Cullell       Amadeu Rosell i Marti 

 

Assistit per la secretària accidental del CCR  Assistit pel secretari/a 

municipal 

 

Marta Arxé Llagostera               

 _________________________ 
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Annex 1: Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut 

i/o projecte d’activitats anual  (menys aquells projectes que s’especifiquen 

a continuació i tenen un cost a part). 

 

Primer.- Objecte 

 

El servei de joventut es responsabilitzarà del disseny, redacció, execució i justificació 

del Pla Local de Joventut i/o el projecte d’activitats anual de joventut.   

 

Segon.- Obligacions del Consell Comarcal del Ripollès: 

 

2.1 Designar un/a tècnic/a de joventut de referència al municipi, el qual hi podrà 

dedicar un màxim de 50 hores al llarg de l’any per a les tasques de disseny, redacció, 

execució i justificació dels projectes.  

2.2 Planificar, tramitar i gestionar el procés de contractac ió del/de la tècnic/a de 

joventut, si escau.  

2.3 Proporcionar la formació necessària al/la tècnic/a compartit, per tal que pugui 

executar els treballs que es deriven d’aquest conveni, amb la màxima eficàcia.  

2.4 Realitzar totes les tasques necessàries per treballar de manera coordinada tant 

amb el personal tècnic del serveis, com amb la resta de tècniques de joventut de la 

comarca.  

2.5 Proporcionar el suport, assessorament i experiència necessaris en el disseny de 

les accions adreçades a la població juvenil del municipi.  

2.6 Dissenyar, redactar, executar i justificar els projectes corresponents, que 

permeten accedir a la subvenció de la Direcció General de Joventut.  

2.7 Promoure el disseny i l’execució d’accions mancomunades entre els municipis que 

participen d’aquest servei.  

2.8 Assumir els costos derivats dels desplaçaments i/o dietes per l’assistència a les 

trobades i/o reunions de formació o altres, a les quals es cregui convenient que 

assisteixi el/la tècnic/a de joventut. 

2.9 El/la tècnic/a de joventut podrà assumir altres tasques que se li encomanin per 

part de l’ajuntament sempre i quan tinguin relació amb el món juvenil, i no se superi 

el màxim d’hores de dedicació establertes al punt 2.1. No obstant, degut a la càrrega 

laboral que pot suposar l’assumpció de noves tasques, prèviament caldrà comptar 

amb el vistiplau del Consell Comarcal.  

 

Tercer.- Obligacions de l’ajuntament.  

 

3.1 Aprovar el Pla Local de Joventut i/o el projecte d’activitats per l’òrgan de govern 

competent.  

3.2 Dotar el/la tècnic/a de joventut dels recursos necessaris per poder desenvolupar 

les tasques que se li encomanin.  

3.3 Destinar una part del pressupost anual a l’execució del projecte d’activitats.  

3.4 Aportar la quantitat econòmica acordada en concepte de cost del servei.  

3.5 Assumir totes les tasques administratives que es derivin del treball del/de la 

tècnic/a de joventut. 

3.6 Designar la persona responsable del servei a l’ajuntament, que actuarà com a 

interlocutor/a amb el Consell Comarcal del Ripollès.  

3.7 Facilitar tota la documentació necessària, per poder justificar adequadament els 

projectes de Joventut corresponents. 
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Quart.- Pagament 

 

L’ajuntament de Llanars pagarà al Consell Comarcal del Ripollès l’import de cinc-

cents euros (500,00 €), en concepte de:   

 

- Disseny, redacció, execució i justificació del Pla Local de Joventut i/o el 

projecte d’activitats. Aquest servei inclou tots els treballs i funcions que es 

detallen als apartats segon i quart.  

"..."  

 

Segon.- Facultar el senyor alcalde president per a la signatura del conveni i demés 

tràmits que foren menester.  

 

Tercer.- Comunicar la present resolució al Consell Comarcal del Ripollès, als efectes 

corresponents.  

 

Quart.- Sotmetre la present resolució a ratificació davant del Ple en la propera sessió 

que se celebri. 

 

Votació 

 

El decret es ratifica per 4 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roque, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Anna Torrent Moret) 

 

3.2.- Ratificar decret 2022DECR000037 d'aprovació del programa 

d'aprofitaments forestals 2022 

 

Text: 

 

Òrgan competent: Alcalde  

Expedient núm.: X2021000737  

Decret d’alcaldia de número i data establerts al marge  

Assumpte: Aprovació del Programa anual d’aprofitaments forestals per al 2022 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 

D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'APROFITAMENTS FORESTALS PER AL 

2022 

 

Vist el Programa anual d'aprofitaments forestals per al 2022, redactat pel Tècnic forestal 

municipal del CEIN, en els següents termes: 
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Resolc: 

 

Primer.- Aprovar el Programa Anual d’Aprofitaments forestals de l’Ajuntament de Llanars 

per a l’any 2022, d’acord amb el programa aprovat pel Consorci d’Espais d’Interès Natural 

del Ripollès que consta a l’expedient i s’ha detallat en la part expositiva.  

 

Segon.- Facultar el senyor alcalde president per a la signatura del Programa i demés 

tràmits que foren de menester. 

 

Tercer.- Comunicar-ho al CEIN i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, oficina del Ripollès, als efectes corresponents.  

 

Quart.- Ratificar la present resolució en la propera sessió ordinària del Ple que es celebri.  

 

Votació 

 

El decret es ratifica per 4 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roque, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Anna Torrent Moret) 

 

3.3.- Ratificar decret 2022DECR000104 d'aprovació de l'adhesió a la licitació 

conjunta del servei Protecció de Dades 

 

Expedient núm.: X2022000084 

Procediment: Contractes de serveis 

Assumpte: Adhesió a la contractació conjunta per al servei de delegat de protecció 

de dades 

 

DECRET D’ALCALDIA 

 

Antecedents de fet: 

 

1. En data 25 de maig de 2018, va entrar en vigor el Reglament (UE), 2016/679, del 

Parlament Europeu i del Consell, de  27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu al tractament 
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de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel qual es deroga la 

directiva 95/46 i les normes estatals de desplegament que la desenvolupen (LO 

15/1999 i RD 1720/2017). 

 

El Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) va introduir 

novetats molt importants, d’entre les quals cal destacar la necessitat que els 

responsables i encarregats del tractament de dades de caràcter personal hauran de 

designar un Delegat de protecció de dades, en els supòsits que el propi Reglament  

així ho determini. Les corporacions públiques són encarregades del tractament de les 

dades personals a les quals tinguin accés en l’àmbit de la seva activitat pública.  

 

El RGPD estableix que el delegat de protecció de dades serà designat atenent a les 

seves qualitats professionals i, en particular, als seus coneixements especialitzats en 

el Dret i la pràctica en matèria de protecció de dades i a la seva capacitat per 

desenvolupar les seves funcions. 

 

Així mateix, el RGPD preveu la possibilitat que les funcions del delegat de protecció 

de dades es contractin externament a través d’un contracte de serveis. Aquesta opció 

és especialment adient en el cas de petites corporacions o petits municipis, que es 

poden beneficiar del servei que ofereixi un ens supramunicipal -diputació o consell 

comarcal-, o permet optar per contractar els serveis d’entitats privades 

especialitzades. 

 

Posteriorment, es va aprovar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals. Aquesta Llei adapta l’ordenament  

jurídic espanyol al RGDP. Els articles 34 i següents de la mencionada Llei regulen la 

figura del delegat de protecció de dades. 

 

2. Aquest Ajuntament està obligat al compliment de les obligacions derivades del 

RGPD, però no té personal especialitzat en matèria de protecció de dades, ni capacitat 

personal ni material per emprendre les modificacions derivades del Reglament i de 

la Llei Orgànica de Protecció de Dades.  

 

3. Per acord del Consell de Govern de data 6 de novembre de 2018, el Consell 

Comarcal del Ripollès va crear una central de contractació per la licitació conjunta del 

servei del delegat de protecció de dades i altres serveis connexos en la matèria. Així 

mateix, va aprovar el model de conveni a formalitzar entre el Consell Comarcal i els 

ajuntaments o els consorcis públics del Ripollès que havien mostrat la seva voluntat 

d’adherir-se a la contractació agregada i que eren els següents: 

 

- Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR) 

- Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR). 

- Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) 

- Ajuntament de Campdevànol 

- Ajuntament de Campelles 

- Ajuntament de Gombrèn 

- Ajuntament de Llanars 

- Ajuntament de Les Llosses 

- Ajuntament de Queralbs 

- Ajuntament de Sant Pau de Segúries 

- Ajuntament de Setcases 

- Ajuntament de Vallfogona de Ripollès 
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- Ajuntament de Vilallonga de Ter 

 

Posteriorment, per acord del Consell de Govern de data 7 de maig de 2019, es va 

aprovar el model de conveni a subscriure amb els Ajuntaments de Ribes de Freser, 

Sant Joan de les Abadesses, Toses i Planoles. 

 

Per acord del Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 21 de maig de 2019, es 

va acceptar l’encàrrec de gestió formulat pels anteriors ens per a la licitació agregada 

del servei de delegat de protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la 

normativa vigent en la matèria de protecció de dades. 

 

4. Aquest Ajuntament va formalitzar el corresponent conveni en data 06/02/2019.  

El conveni resulta vigent fins a la finalització del termini de vigència del contracte de 

serveis subscrit amb l’empresa adjudicatària. 

 

5. El termini de vigència del contracte subscrit pel Consell Comarcal del Ripollès amb 

l’empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE 

ESPAÑA, S.A.U., adjudicatària del servei, es va iniciar el dia 1 de juny de 2019, amb 

un termini de vigència del contracte de 2 anys, prorrogable un any més.  

 

Per acord del Consell de Govern de data 16 de març de 2021 (exp. 298/2021) es va 

prorrogar pel termini d’un any -1 de juny de 2021 a 31 de maig de 2022- el contracte 

del servei del delegat de protecció de dades i altres serveis connexos en la matèria, 

subscrit amb TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE 

ESPAÑA, S.A.U. 

 

6. Vista la finalització de la vigència del contracte a 31 de maig de 2022 i amb la 

voluntat de seguir col·laborant amb els municipis i consorcis de la  comarca en el 

compliment de les obligacions derivades de la legislació vigent en matèria de 

protecció de dades, el Consell Comarcal del Ripollès tramitarà un nou expedient de 

contractació agregada d’aquests serveis per tots aquells municipis i consorcis públics 

de la comarca que així ho acordin. 

 

7.  Aquest Ajuntament té la voluntat d’encarregar al Consell Comarcal del Ripollès la 

licitació del servei de delegat de protecció de dades i altres serveis connexos en 

matèria de protecció de dades a través d’una lic itació conjunta. 

 

8. El pressupost màxim anual per a la prestació del servei de delegat de protecció de 

dades i altres serveis connexos que es detalla al Pacte 1.2 del Conveni, atribuïble a 

aquest ajuntament, és de 718,10 €/any, més IVA. 

 

Els plecs reguladors de la contractació preveuran aquest import com a màxim i només 

podrà ser millorat a la baixa. El contracte no preveurà revisió de preus. 

 

El preu màxim anual pel qual s’adjudiqui el contracte, es prorratejarà en 12 factures 

mensuals.  

 

L’inici de la prestació del servei es produirà a dia 1 de juny de 2022.  

 

El termini de vigència del contracte de serveis serà de dos anys, prorrogables, com 

a màxim, dos anys més.  
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Fonaments de Dret. 

 

I. El Reglament (UE), 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de  27 d’abril 

de 2016, relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades i pel qual es deroga la directiva 95/46 i les normes estatals de desplegament  

que la desenvolupen (LO 15/1999 i RD 1720/2017), va entrar en vigor en data 25 de 

maig de 2018. 

 

El RGPD preveu la possibilitat que les funcions del delegat de protecció de dades es 

contractin externament a través d’un contracte de serveis. Aquesta opció és 

especialment adient en el cas de petites corporacions o petits municipis, que es poden 

beneficiar del servei que ofereixi un ens supramunicipal, en aquest cas Consell 

Comarcal, per contractar els serveis d’entitats privades especialitzades.  

 

Els articles 34 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades personals i garantia dels drets digitals regulen la figura del delegat de 

protecció de dades. 

 

II. Els articles 227, 228 i l’apartat 10 de la Disposició Addicional 3ra de la Lle i 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), reconeixen la possibilitat  

d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisic ió 

centralitzada.  

 

III. L'article 116.5 de la LCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de 

realitzar amb aportacions de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans 

d'una mateixa Administració Pública, es tramitarà un únic expedient per l'òrgan de 

contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent -se d'acreditar  en 

l'expedient la plena disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu 

abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat. 

 

IV. D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del 

sector públic preveu que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic 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, sempre que entre les seves competències hi 

hagi aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 

idonis per dur- la a terme. Així mateix, l’apartat 3.b) d’aquest article preveu que si 

l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa 

administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.  

 

Aquest encàrrec en cap cas comporta la cessió d’una competència. L’activitat objecte 

d’aquest conveni no té caràcter contractual. 

 

D’acord amb l’article 11.3.b) de la Llei 40/2015, els encàrrecs de gestió que es 

formalitzin amb el corresponent conveni s’hauran de publicar al Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

V.- Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (Llei 40/2015), regulen els convenis, establint el contingut mínim dels 

mateixos (article 49) i els tràmits preceptius per la seva subscripció i efectes (article 

50).  
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Els convenis es perfeccionen amb la prestació del consentiment de les parts i han 

d’estar inscrits al corresponent Registre electrònic, de conformitat amb l’article 144.3 

de la Llei 40/2015. 

 

VI. Aquest  c onveni c ompleix amb l’objec t iu f ixat  a l’art ic le 48.3 de la Llei 

40/2015, de millorar l’ef ic iènc ia de la gest ió públic a i fac ilit ar la ut ilit zació 

c onjunta de mit jans i serveis públic s i de c ont ribuir a la realit zac ió d’ac tivitats 

d’ut ilit at  públic a i c omplir amb la legislac ió d’estabilit at pressupostària i 

sostenibilit at  f inancera.  

 

VII.  La c ompetènc ia per a l’aprovac ió d’aquest  ac ord c orrespon al Ple, atès 

que de c onformitat  amb l’art ic le 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim loc al, els ac ord relat ius a l’ac c eptació 

d’encàrrec s de gest ió realit za ts per d’alt res administ rac ions requereixen de 

majoria absoluta del número legal de membres de la c orporac ió. De 

c onformitat  amb l’art ic le 22.4 de la mateixa Llei 7/1985 no podran ser objecte 

de delegac ió aquelles at ribuc ions que c orresponen al Ple per exigir per a la 

seva aprovac ió una majoria espec ial.  

 

Per tot  l’exposat , RESOLC: 

 

Primer.  Adherir- se a la lic itac ió agregada del servei de delegat  de protecció 

de dades i alt res serveis c onnexos derivats de la normat iva vigent  en la 

matèria de protec ció de dades, promoguda pel Consell Comarcal del Ripollès.  

 

Segon.  Aprovar el Conveni de c ol·laborac ió a subsc riure amb el Consell 

Comarcal, relat iu a l’enc àrrec  de gest ió per a la c ont ractació agregada del 

servei de delegat  de protec ció de dades i alt res serveis c onnexos derivats de 

la normat iva vigent  en la matèria de protec ció de dades, el qual és del 

c ont ingut  lit eral següent:  

 
“...” 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I 
L’AJUNTAMENT [DE/D’...]/CONSORCI DE.............. PER A LA CONTRACTACIÓ 
AGREGADA DE DIFERENTS SERVEIS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES  
 
Entitats que  hi intervenen: 
 
El Consell Comarcal del R ipollès, representat pel seu president, I l·lm. Senyor Joaquim Colomer 
i Culle ll, assistit per la  secretària de la corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní, en v irtut de 
les facultats confer ides per acord de l P le  de l dia .......... ................................  
 
L’A juntament de .............................., representat pe l/per la  seu/seva a lcalde/ssa, I l·lm/a, 
Senyor/a .................................., expressament autor itzat per aquest acte en v irtut d’acord 
adoptat per...... en data ......, per assistit/da pe l/per la  senyor/a ......................., 
secretar i/secretàr ia de l’A juntament,  
 
Ó 
 
El Consorci de ................................................, representat pe l/per la  seu/seva 
president/a,  Senyor/a .................................., expressament autoritzat per aquest acte en 
v irtut d’acord adoptat per...... en data ......, assistit/da pel/per la  senyor/a ......................., 
secretar i/secretàr ia de la corporació,  
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Antecedents i  motivació  
 
1. En data 25 de maig de 2018, va entrar en vigor el Reglament (UE), 2016/679, del Parlament Europeu 
i del Consell, de  27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46 i les normes estatals de desplegament que la 
desenvolupen (LO 15/1999 i RD 1720/2017). 

 
El Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) va introduir novetats molt 
importants, d’entre les quals cal destacar la necessitat que els responsables i encarregats del tractament 
de dades de caràcter personal hauran de designar un Delegat de protecció de dades, en els supòsits que 
el propi Reglament així ho determini. Les corporacions públiques són encarregades del tractament de les 
dades personals a les quals tinguin accés en l’àmbit de la seva activitat pública. 
 
El RGPD estableix que el delegat de protecció de dades serà designat atenent a les seves qualitats 
professionals i, en particular, als seus coneixements especialitzats en el Dret i la pràctica en matèria de 
protecció de dades i a la seva capacitat per desenvolupar les seves funcions.  
 
Així mateix, el RGPD preveu la possibilitat que les funcions del delegat de protecció de dades es contractin 
externament a través d’un contracte de serveis. Aquesta opció és especialment adient en el cas de petites 
corporacions o petits municipis, que es poden beneficiar del servei que ofereixi un ens supramunicipal -
diputació o consell comarcal-, o permet optar per contractar els serveis d’entitats privades especialitzades. 
 
Posteriorment, es va aprovar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals. Aquesta Llei adapta l’ordenament jurídic espanyol al RGDP. Els articles 34 i 
següents de la mencionada Llei regulen la figura del delegat de protecció de dades. 
 
2. Diversos municipis i consorcis de la comarca, en la seva qualitat d’encarregats dels tractament de dades 
de caràcter personal, van traslladar al Consell Comarcal del Ripollès la seva inquietud davant la necessitat 
d’haver de donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i li van sol·licitar la 
seva col·laboració per afrontar les obligacions que se’n deriven, pel fet de no disposar de mitjans personals 
suficients en nombre i especialització per assumir aquestes obligacions. Principalment es detecta la 
impossibilitat de designar d’entre el personal de la corporació un delegat de la protecció de dades, així 
com el repte derivat del fet de tenir molt limitada la seva capacitat econòmica per fer -hi front. 
 
En aquest sentit cal posar de relleu que el propi Consell Comarcal del Ripollès, davant de l’entrada en vigor 
imminent del RGPD, va externalitzar aquest servei a l’empara de la possibilitat prevista en el propi 
Reglament, ja que en tampoc disposava ni disposa dels mitjans materials ni personals, amb 
l’especialització requerida, per emprendre les modificacions derivades del Reglament i la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades.  
 
No obstant aquesta la situació descrita, tots aquests ens queden obligats al compliment del RGPD.  
 
3. Per aquest motiu, per acord del Consell de Govern de data 6 de novembre de 2018, el Consell Comarcal 
del Ripollès va crear una central de contractació per la licitació conjunta del servei del delegat de protecció 
de dades i altres serveis connexos en la matèria. Així mateix, va aprovar el model de conveni a formalitzar 
entre el Consell Comarcal i els ajuntaments o els consorcis públics del Ripollès que havien mostrat la seva 
voluntat d’adherir-se a la contractació agregada: 
 
- Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR) 
- Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR). 
- Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) 
- Ajuntament de Campdevànol 
- Ajuntament de Campelles 
- Ajuntament de Gombrèn 
- Ajuntament de Llanars 
- Ajuntament de Les Llosses 
- Ajuntament de Queralbs 
- Ajuntament de Sant Pau de Segúries 
- Ajuntament de Setcases 
- Ajuntament de Vallfogona de Ripollès 
- Ajuntament de Vilallonga de Ter 
 
Posteriorment, per acord del Consell de Govern de data 7 de maig de 2019, es va aprovar el model de 
conveni a subscriure amb els Ajuntaments de Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Toses i 
Planoles. 
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Per acord del Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 21 de maig de 2019, es va acceptar l’encàrrec 
de gestió formulat pels anteriors ens per a la licitació agregada del servei de delegat de protecció de dades 
i altres serveis connexos derivats de la normativa vigent en la matèria de protecció de dades.  
 
4. Aquest Ajuntament/Consorci va formalitzar el corresponent conveni en data .........  El conveni resulta 
vigent fins a la finalització del termini de vigència del contracte de serveis subscrit amb l’empresa 
adjudicatària. 
 
5. El termini de vigència del contracte subscrit pel Consell Comarcal del Ripollès amb l’empresa 
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., adjudicatària del 
servei, es va iniciar el dia 1 de juny de 2019. El termini de vigència del contracte era de 2 anys, prorrogable 
un any més.  
 
Per acord del Consell de Govern de data 16 de març de 2021 (exp. 298/2021) es va acordar prorrogar pel 
termini d’un any -1 de juny de 2021 a 31 de maig de 2022- el contracte del servei del delegat de protecció 
de dades i altres serveis connexos en la matèria, subscrit amb TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 
 
6. Vista la finalització de la vigència del contracte a 31 de maig de 2022 i amb la voluntat de seguir 
col·laborant amb els municipis i consorcis de la  comarca en el compliment de les obligacions derivades de 
la legislació vigent en matèria de protecció de dades, el Consell Comarcal del Ripollès tramitarà un nou 
expedient de contractació agregada d’aquests serveis per tots aquells municipis i consorcis públics de la 
comarca que així ho acordin. 
 
Aquesta contractació agregada s’emmarca en les competències que el Consell Comarcal té legalment 
atribuïdes en matèria d’assistència i cooperació, que l’obliguen a prestar assistència tècnica, jurídica i 
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) 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, amb 
la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat 
homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local. 
 
El Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda dels serveis de protecció de dades, 
amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental, donades les descrites competències del Consell 
Comarcal del Ripollès en matèria d’assistència i cooperació municipal, la possibilitat que atorga el RGPD 
de contractar les funcions del delegat de protecció de dades a través d’un contracte de serveis, l’interès i 
la predisposició mostrats pels municipis i consorcis de la comarca i les previsions d’adquisició centralitzada 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
En efecte, els articles 227, 228 i l’apartat 10 de la Dispos ició Addicional 3ra de la LCSP, reconeixen la 
possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.  
 
L’article 227.3 de la LCSP estableix que les corporacions locals podran crear centrals de contractació 
mitjançant acord de ple. 
 
7. D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic preveu 
que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic 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, sempre que entre les seves competències 
hi hagi aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la 
a terme. Així mateix, l’apartat 3.b) d’aquest article preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que 
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un 
conveni.  
 
8. El Consell Comarcal del Ripollès pretén col·laborar amb els municipis i consorcis de la  comarca en el 
compliment de les obligacions derivades de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i crearà 
una central de contractació als efectes de la tramitació de l’expedient de contractació agregada d’aquests 
serveis per tots aquells ens que així ho acordin. 
  
En aquest marc legal, l’Ajuntament [de/d’...]/ El Consorci de ................... està interessat a participar en 
el benefici que comporta la contractació agregada del servei de delegat de protecció de dades i altres 
serveis connexos derivats de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, impulsada pel Consell 
Comarcal. 
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En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents  
 
 
PACTES: 
  
Primer. Objecte del conveni  
 
1.1. Constitueix l’objecte d’aquest conveni regular els drets i obligacions de les parts signants en relació 
a l’encàrrec que l’Ajuntament/El Consorci formula al Consell Comarcal del Ripollès, per a la creació d’una 
central de contractació del servei de delegat de protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la 
normativa vigent en la matèria de protecció de dades, així com per la tramitació del corresponent 
expedient de contractació, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.  
 
1.2. El Consell Comarcal tramitarà l’expedient per a la contractació agregada del servei extern d’un delegat 
de protecció de dades per cadascun dels municipis i consorcis que s’hi adhereixin, que haurà de donar 
compliment a les tasques següents: 

- Informar i assessorar al responsable o a l’encarregat del tractament i als empleats que s’ocupin 
del tractament de les obligacions que els incumbeixin en virtut del RGPD i d’altres disposicions 
de protecció de dades de la Unió Europea. 

- Supervisar el compliment d’allò que disposa el propi RGPD i d’altres disposicions de protecció de 
dades de la Unió. 

 
Aquestes funcions genèriques del delegat de protecció de dades es poden concretar en tasques 
d’assessorament i supervisió en, entre d’altres, les següents àrees:  

- Compliment de principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o 
exactitud de dades. 

- Identificació de les bases jurídiques dels tractaments. 
- Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les que van originar la recollida inicial de 

dades. 
- Existència de normativa sectorial que pugui determinar condicions de tractament específiques 

diferents de les establertes per la normativa general de protecció de dades.  
- Disseny i implantació de mesures d’informació als afectats pels tractaments de dades. 
- Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels 

interessats. 
- Valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.  
- Revisar i redactar els documents referits als encàrrecs de tractament. 
- Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequats a les necessitats 

i característiques de l’organització i de les raons que justifiquin la transferència.  
- Disseny i implantació de polítiques de protecció de dades. 
- Auditoria de protecció de dades. 
- Establiment i gestió dels registres d’activitats de tractament. 
- Anàlisi de risc dels tractaments realitzats. 
- Implantació de les mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte 

adequades als riscos i naturalesa dels tractaments. 
- Implantació de les mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.  
- Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades.  
- Determinació de la necessitat de realitzar avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades. 
- Realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades. 
- Relacions amb les autoritats de supervisió. 
- Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de 

dades. 
 
De conformitat amb el RGPD, la posició del delegat de protecció de dades comporta el següent:  

- La participació de forma adequada i en temps oportú, en totes les qüestions relatives a la 
protecció de dades de caràcter personal. 

- Rebre el recolzament del responsable o encarregat, que haurà de facilitar-li els recursos 
necessaris per al desenvolupament de les serves funcions. 

- No rebre cap instrucció en allò que fa referència al desenvolupament d’aquestes funcions i a no 
ser destituït ni sancionat pel responsable o l’encarregat per causes relacionades amb l’exercici 
d’aquestes funcions. 

- Rendir comptes directament als més alt nivell jeràrquic amb el responsable o encarregat.  
 
En el marc de les funcions relacionades assignades al delegat de protecció de dades, el contracte inclourà, 
com a mínim, les tasques següents: 
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- Anàlisi de la situació en matèria de protecció de dades de l’ens públic de què es tracti. En aquest 
sentit, es disposarà de l’informe anual elaborat per l’actual delegat de protecció de dades, en  què 
es posa de manifest la situació a cadascun dels ens adherits a la primera licitació.  

- Redacció, revisió i adaptació dels formularis, sol·licituds d’interessats i documents emesos per 
l’ens de què es tracti. 

- Revisió i adaptació de contractes, convenis i altres encàrrecs amb tercers que tenen incidència 
sobre les dades. 

- Revisió del compliment de la normativa de transparència en matèria de protecció de dades.  
- Registre de les activitats de tractament. 
- Informe d’avaluació d’impacte i document descriptiu de les mesures de seguretat. 
- Seguiment i manteniment de les mesures de compliment de la normativa durant l’exercici que 

correspongui. 
- Assessorament continu a la corporació de què es tracti, designant un contacte de referència.  
- Formació a la plantilla, amb un mínim de 10 h durant l’any. 
- Adaptació i compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades o qualsevol altra norma que 

resulti d’aplicació en matèria de protecció de dades. 
 
Segon. Pressupost màxim del contracte que en el seu moment es formalitzi  
 
2.1. El pressupost màxim anual per a la prestació del servei detallat al Pacte 1.2, atribuïble a cadascun 
dels ens que s’adhereixin a la contractació agregada, és el següent:  
 

Consell Comarcal del Ripollès: 1.759,35 €/any, més IVA. 
 
Consorcis: 

o Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR): 1.508,01 €/any, més IVA. 
o Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR): 1.508,01 €/any, més IVA.  
o Consorci Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR): 1.508,01 €/any, més IVA.  

 
Ajuntaments:  

o Fins a 300 habitants = 538,58 €/any, més IVA.  
o De 301 a 1000 habitants = 718,10 €/any, més IVA. 
o De 1001 a 3500 habitants = 1.077,15 €/any, més IVA.  

 
Els plecs reguladors de la contractació preveuran aquests imports com a màxims i només podran ser 
millorats a la baixa. El contracte no preveurà revisió de preus. 
 
2.2. El preu màxim anual pel qual s’adjudiqui el contracte, es prorratejarà en 12 factures mensuals.  
 
L’inici de la prestació del servei es produirà a dia 1 de juny de 2022.  
 
Per aquells ens que s’adherexin a la contractació agregada amb posterioritat a la data d’inici de la vigència 
del contracte amb l’empresa adjudicatària, el contracte es començarà a prestar a dia 1 del mes següent 
al de la data de la formalització d’aquest conveni. 
 
En conseqüència, l’adhesió a la contractació agregada en un moment posterior a la data inicial de vigència 
del contracte que es formalitzi, comportarà que a l’ajuntament o consorci se li apliqui el contracte en tots 
els seus extrems, pel temps que resti de vigència del contracte. 
 
2.3. L’empresa adjudicatària emetrà factures mensuals, que girarà directament a l’Ajuntament/Consorci, 
per la dotzena part del preu anual pel qual s’adjudiqui el procediment de licitació conjunta.  
 
El pagament de les factures a l'empresa adjudicatària s’efectuarà en el termini màxim de trenta dies, en 
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i d’acord amb la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica. 
 
Tercer. Obligacions de les parts 
 
3.1. Obligacions del Consell Comarcal 
 

- Crearà una central de contractació per a la licitació del servei de delegat de protecció de dades i 
altres serveis connexos derivats de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, per a 
tots els municipis i consorcis de la comarca que s’hi adhereixin.  
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- Tramitarà l’expedient de contractació del servei de delegat de protecció de dades i altres serveis 
connexos en matèria de protecció de dades. 
 

- Comunicarà el resultat del procediment de contractació i el contingut del contracte que es 
formalitzi, a tots els ens adherits a la licitació conjunta. 
 

- Nomenarà un responsable del contracte al qual correspondrà la seva supervisió, així com adoptar 
les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta execució de la 
prestació pactada. 
 

- Actuarà com a intermediari entre l’empresa que resulti adjudicatària i els municipis i consorcis 
que s’adhereixin al contracte. 
 

- Pagarà l’import de les factures que mensualment emeti l’empresa adjudicatària pel servei prestat 
a la pròpia corporació, dins del termini de 30 dies a comptar des de la data de la seva presentació. 

 
 
3.2. Obligacions de l’ajuntament/consorci 
 

- L’aprovació i formalització d’aquest conveni comporta l’adhesió a la licitació agregada del servei 
de delegat de protecció de dades i altres serveis connexos derivats de la legislació vigent en 
matèria de protecció de dades que tramitarà el Consell Comarcal. 
 

- Assumir les condicions del contracte que es formalitzi, tal com està definit en aquest conveni.  
 

- Acceptar íntegrament el contingut dels plecs de clàusules administratives particulars i del plec de 
prescripcions tècniques, així com de les valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la 
resta de decisions preses per la mesa de contractació.  
 

- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i 
posteriorment es formalitzi el contracte.  
 

- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció del 
contracte en aquests mateixos termes i condicions. 

 
- Adoptar el compromís de dotar els pressupostos afectats per la vigència del contracte, amb la 

partida suficient per fer front a les obligacions que des del punt de vista econòmic se’n derivin, i 
en la quantitat suficient. 
 

- Pagar l’import de les factures que mensualment emeti l’empresa adjudicatària, dins del termini 
de 30 dies següents a comptar des de la data de la seva presentació. 
 
En cas que la corporació incompleixi el termini establert per als pagaments amb l'adjudicatària, 
rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als interessos corresponents.  
 

- Designar una persona dins de la corporació que faci el seguiment de la correcta execució del 
contracte i que comuniqui al Consell Comarcal qualsevol incidència que es produeixi. 
 

- La formalització d’aquest conveni comporta que l’Ajuntament/el Consorci haurà de mantenir 
l’adhesió, com a mínim, durant els dos anys de vigència inicial del contracte que es formalitzi. En 
cas que l’adhesió s’efectuï amb posterioritat a la formalització del contracte, l’Ajuntament/el 
Consorci estarà obligat a mantenir la seva adhesió fins, com a mínim, la data en què finalitzi el 
termini dels dos anys inicials del contracte. 

 
Quart. Aprovació de la despesa  
 
Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa anual màxima que li és repercutible, 
de conformitat amb allò que disposa el pacte Segon, correspon a l’Ajuntament/Consorci.  
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament/Consorci haurà d’aprovar en el moment en què s’aprovi aquest Conveni, 
l’autorització de la despesa per import de (____pressupost anual màxim______) IVA inclòs que 
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
(____________).  
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Un cop el Consell comarcal hagi adjudicat el contracte, l’Ajuntament/Consorci haurà de disposar la despesa 
finalment adjudicada al pressupost de l’any 2022. L’empresa adjudicatària facturarà els serveis prestats 
directament a l’Ajuntament/Consorci. 
 
Al mateix temps, l’Ajuntament/Consorci es compromet a consignar en els  pressupostos dels exercicis 
2023 i 2024, el crèdit necessari en les corresponents aplicacions pressupostàries 
(2023.________________ i 2024._______________) per fer front al pressupost anual adjudicat que li 
serà imputable un cop adjudicat el contracte. Així mateix, es compromet a consignar l’import que 
correspongui, pels exercicis 2025 i 2026, en cas que s’acordi la pròrroga del contracte.  
 
Cinquè. Vigència del conveni 
 
5.1. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva formalització, fins a la finalització del termini 
de vigència del contracte de serveis que es subscrigui. 
 
El termini de vigència del contracte de serveis serà de dos anys, prorrogables, com a màxim, dos anys 
més.  
 
5.2. El Consell Comarcal, de conformitat amb el nivell de satisfacció i degut compliment  del servei 
contractat per part de l’empresa adjudicatària, com a  mínim quatre mesos abans de la data de finalització 
del termini inicial de dos anys de vigència del contracte, haurà de comunicar a tots els ens adherits si 
s’acordarà o no la pròrroga del contracte. Aquest és el termini mínim que es considera necessari per poder 
tramitar una nova licitació, en cas que s’acordés no prorrogar el contrac te. 
 
Així mateix, en cas que l’ajuntament/consorci no vulgui prorrogar el contracte, ho haurà de comunicar 
formalment al Consell Comarcal, com a mínim 4 mesos abans de la data de finalització del termini inicial 
de dos anys de vigència del contracte. 
 
5.3. En cas que algun ajuntament o consorci pretengui adherir-se a aquesta compra / licitació conjunta 
agregada amb posterioritat a l’adjudicació del contracte, ho haurà de comunicar al Consell Comarcal com 
a mínim dos mesos abans de la data en què pretengui que entri en vigor el contracte. 
 
A tal efecte, haurà de presentar una sol·licitud per escrit, aprovar i formalitzar aquest conveni i assumir 
totes les obligacions que se’n deriven a partir de la seva entrada en vigor que, en tot cas, serà sempre a 
data 1 del mes següent a aquell mes en què s’hagi subscrit el conveni. 
 
Sisè. Mecanismes de seguiment i control del contracte  
 
6.1. El responsable designat per l’Ajuntament/el Consorci comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les 
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement 
i constància administrativa per a una possible resolució. 
  
6.2. En qualsevol cas, per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es podrà constituir 
una comissió de seguiment formada per un representant del Consell Comarcal i un representant de 
l’Ajuntament/del Consorci, que es reunirà amb la periodicitat que resulti necessària, a petició de qualsevol 
dels ens signants 
 
6.3. El Consell Comarcal trametrà en finalitzar la vigència del contracte –i, en el seu cas, en finalitzar les 
pròrrogues- una enquesta de satisfacció als ens adherits, a fi de poder fer el seguiment de la correcta 
prestació del servei. 
 
Setè. Protecció de dades 
 
Les parts que subscriuen el present conveni informen a la resta de les parts que les dades personals 
aportades, de la persona física que actua per si mateixa o, si escau, com a representant de persona 
jurídica, seran tractades, per cadascuna de les parts, en qualitat de Responsable del tractament.  
 
La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalització i execució del present 
conveni. 
 
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van 
recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del 
tractament de les dades, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.  
Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de l'Administració pública i, si escau, 
a altres ens públics en els supòsits previstos legalment. 
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Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers, físics o electrònics, disposats a la pàgina 
institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els diaris o butlletins oficials i, en els registres 
oportuns, en particular, en el registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
De conformitat amb el Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals els titulars de les dades 
personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si  escau, 
oposició, mitjançant un escrit, acompanyat de fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu 
equivalent, a presentar a través del Registre d'Entrada de cadascuna de les entitats. En cas d'estimar una 
vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar una reclamació, en primer lloc, davant del 
Delegat de Protecció de dades corresponent (en el cas del Consell Comarcal del Ripollès, dpd@ripolles.cat) 
i, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/  
 
Vuitè. Modificació del conveni 
 
En principi no es preveu cap causa expressa de modificació d’aquest conveni. Si al llarg de la seva vigència 
sorgís una necessitat imprevista i justificada de modificació, requerirà en tot cas l’acord unànime dels 
signants.  
 
Novè. Incompliment de les obligacions derivades d’aquest conveni 
 
9.1. En cas que l’Ajuntament/Consorci incompleixi de manera reiterada el termini establert per al 
pagament de les factures que mensualment emeti l'adjudicatària, haurà de fer front als interessos 
corresponents, així com a les conseqüències que puguin derivar-se en aplicació de les previsions dels 
plecs. 
 
9.2. En primera instància les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles 
controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. Si no fos possible, 
atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran 
sotmeses a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
9.3. El contracte que se subscrigui preveurà el règim de les penalitats a aplicar a l’empresa adjudicatària 
en cas d’incompliment. 
 
 
Desè. Extinció del conveni 
 
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:  
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.  
b) per resolució.  
c) per mutu acord.  
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.  
 
Onzè. Jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució 
i efectes.  
 
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni.  
“...” 

 

Tercer. Facultar l’alcalde per subscriure aquest conveni i totes els altres documents 

que es derivin d’aquest acord. 

 

Quart. Autoritzar la despesa per import de 868,90 € IVA inclòs. 

 

Aquesta despesa s’executarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost  

municipal de l’any 2022. 

 

mailto:dpd@ripolles.cat
https://apdcat.gencat.cat/
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Cinquè. Prendre el compromís de dotar els pressupostos afectats per la vigència del 

conveni amb el crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions que des del 

punt de vista econòmic se’n derivin.  

 

Sisè. Encarregar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació d’aquest encàrrec de 

gestió. 

 

Setè. Publicar el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web 

del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és 

accessible des del Portal de la Transparència.  

 

Vuitè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

Novè. Sotmetre a ratificació plenària la present resolució en la propera sessió que 

se celebri. 

 

Votació 

 

El decret es ratifica per 4 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roque, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Anna Torrent Moret) 

 

En aquests moments de la sessió, essent les 20,13 hores, s’incorpora la regidora 

senyora Concepció Carrera Colom. 

 

4.- Donar compte de la liquidació del pressupost exercici 2021 i de l'Informe 

d'estabilitat pressupostària 

 

Tal i com estableix l’article 193.4 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 (RDL 2/2004), 

de la liquidació de cada un dels pressupostos que integren el pressupost general i 

dels estats financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada 

realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que 

celebrarà. 

 

Caldrà remetre la còpia de la liquidació del pressupost a l’Administració de l’Estat i a 

la Generalitat de Catalunya abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent 

al que correspon. 

 

La liquidació del pressupost es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia el passat 24 

febrer de 2021 , del qual es transcriu la resolució: 

 

RESOLC: 

 

Primer. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2021, de 

conformitat amb el detall que a continuació s’indica: 

 

1.1.  Liquidació del pressupost de despeses 
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1.2.  Liquidació del pressupost d’ingressos 
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1.3.  Magnituds pressupostàries 

 

1.3.1.  Resultat pressupostari de l’exercici 

 

 

 
 

 

 

1.3.2.  Romanents de crèdit 
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1.3.4.  Romanent de tresoreria 

 

 
 

 

Segon. Donar-ne compte al Ple corporatiu en la primera sessió ordinària que se 

celebri. 

 

Tercer. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 

 

Es dona compte també de l’Informe d’estabilitat pressupostària que consta a 

l’expedient, següent: 

 

INFORME DE CONTROL PERMANENT NO PLANIFICABLE SOBRE EL/LA/L’ 

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA 

DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUID AC IÓ 

DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

DE LES SOCIETATS NO FINANCERES DE CONFORMITAT  

 

ANTECEDENTS 

 

1. Número d’expedient:   

2. Descripció de l’expedient: LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2021 

3. Òrgan competent:   

 

 

FONAMENTS JURÍDICS 
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1. Article 213 i ss. del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004).  

2. Article 32.1.d del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 

jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).  

3.  Art. 16.2 RD 1463/2007 Art. 15.3.e) OHAP/2105/2012 Art. 4.1.b).6 RD 

128/2018, La intervenció elevarà al ple un informe sobre el compliment de 

l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute, de la pròpia 

entitat local i dels seus organismes autònoms i entitats dependents. L'informe 

s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà al previst en l'article 191.3 del 

RDLeg 2/2004. 

 

INFORMO 

 

L’apartat 1.d de l’article 32 del RD 424/2017 estableix que estaran subjectes a control 

permanent les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la 

gestió econòmica del sector públic local atr ibuïdes a l’òrgan interventor. 

 

Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa 

a l’expedient, s’emet aquest informe d’acord amb allò disposat pels articles 29.2 i 

32.1.d del RD 424/2017, en tant que la realització d’aquesta actuació amb caràcter 

previ a l’aprovació de la proposta ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa 

indicada en el punt 3 dels fonaments jurídics, amb els següents resultats: 

 

  

Aspectes revisats que no es compleixen i/o no s’acrediten a l’expedient:  

- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu 

d'estabilitat pressuspostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007) 

 

CONCLUSIÓ 

 

La proposta anteriorment indicada s’informa de CONFORMITAT , no obstant, aquesta 

Intervenció fa constar que no es compleixen i/o no s’acrediten a l’expedient els 

aspectes revisats següents: 

- Que en base als càlculs adjunts en aquest informe, es compleix l'objectiu 

d'estabilitat pressuspostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007) 

 

 

Aquesta Intervenció, a més, FA CONSTAR els següents aspectes:  

- En tractar-se d'una entitat que incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, es 

fa constar que d'acord amb la suspensió de les regles fiscals aprovada pel Consell de 

Ministres de 6 d'octubre de 2020, no existeix l'obligació d'elaborar un pla 

economicofinancer. (Art. 21 LO 2/2012 Art. 16.2 i 19 RD 1463/2007 Art. 9.2 

OHAP/2105/2012 Art. 116bis L 7/1985 ACM 06/10/2020) 

   

ANNEX A L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
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INGRÉS NO 

FINANCER

DESPESA NO 

FINANCERA

AJUSTOS DE LA 

PRÒPIA ENTITAT

AJUSTOS PER 

OPERACIONS 

INTERNES

CAPACITAT/ 

NECESSITAT DE 

FINANÇAMENT

(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) + (3) + (4)

AJUNTAMENT DE LLANARS 1.255.374,60 1.453.134,58 6.611,32 0,00 -191.148,66

Nom Organisme autònom / Consorci adscrit 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nom Organisme autònom / Consorci adscrit 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nom Organisme autònom / Consorci adscrit 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nom EPE / Societat municipal / Fundació 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Nom EPE / Societat municipal / Fundació 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Nom EPE / Societat municipal / Fundació 3 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.255.374,60 1.453.134,58 6.611,32 0,00 -191.148,66

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL   -191.148,66

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA 

DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

DE LES SOCIETATS NO FINANCERES

ENTITAT

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

 
 

Deute viu a 31/12
Ingressos corrents de 

la liquidació
Ràtio

190.000,00 788.798,47 24,09%

DEUTE VIU A 31/12 exercici n

Concepte
AJUNTAMENT DE 

LLANARS

Nom Organisme 

autònom / Consorci 

adscrit 1

Nom Organisme 

autònom / 

Consorci adscrit 2

Nom Organisme 

autònom / 

Consorci adscrit 3

Nom EPE / 

Societat municipal 

/ Fundació 1

Nom EPE / 

Societat municipal 

/ Fundació 2

Nom EPE / 

Societat municipal 

/ Fundació 3

TOTAL

Operacions vigents a 31/12/n 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

Deute viu a curt termini 0,00

Deute viu a llarg termini 190.000,00 190.000,00

Deute viu avalat 0,00

Saldos no disposats d'operacions formalitzades 0,00

TOTAL 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

INGRESSOS CORRENTS DE LA LIQUIDACIÓ exercici n

Concepte
AJUNTAMENT DE 

LLANARS

Nom Organisme 

autònom / Consorci 

adscrit 1

Nom Organisme 

autònom / 

Consorci adscrit 2

Nom Organisme 

autònom / 

Consorci adscrit 3

Nom EPE / 

Societat municipal 

/ Fundació 1

Nom EPE / 

Societat municipal 

/ Fundació 2

Nom EPE / 

Societat municipal 

/ Fundació 3

TOTAL

DRN capítols 1 a 5 de la liquidació 788.798,47 0,00 0,00 0,00 788.798,47

DRN per operacions corrents afectats a 

operacions de capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Article 35 Contribucions especials 0,00

Concepte 396 Ingressos per actuacions 

d'urbanització
0,00

Concepte 397 Aprofitaments urbanístics 0,00

Ingressos d'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00

Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 0,00 0,00

Treballs realitzats per l'empresa per al seu 

actiu
0,00 0,00 0,00 0,00

Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajust de consolidació per operacions internes (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 788.798,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788.798,47

AVALUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, DE LA REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT 

DEL DEUTE EN L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I, SI S'ESCAU, EN L'APROVACIÓ DELS 

COMPTES ANUALS DE LES SOCIETATS NO FINANCERES

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU

Avaluació del compliment del límit del deute

 
 

 

 

 

Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 
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5.- Donar compte al Ple de l'Informe de morositat i de l'Informe sobre el 

registre comptable de factures del 4t trimestre de 2021 

 

Es dona compte al Ple de l’Informe de morositat relatiu al 4t trimestre de 2021 que, 

literalment, es transcriu a continuació: 

 

“... 

INFORME DE LA TRESORERIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE LLANARS 

 

 

Remei Soldevila i Miranda, tresorera  general de l’Ajuntament de Llanars, en 

l’exercici de les funcions encomanades per l’article 196 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, i pels articles 2 i 5.1.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 

pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació 

de caràcter nacional, emeto l’informe següent: 

 

Primer.  Com a mecanisme de transparència en matèria de compliment de les 

obligacions de pagament, l’article quart, en els seus apartats 3r i 4t, de la 

Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials estableix que «3. Els tresorers o, si no, els interventors de les 

corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre el 

compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 

i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui 

incomplint el termini. 4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en 

el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als 

òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu 

àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus 

estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les 

entitats locals [...]» 

 

Segon.  L’àmbit objectiu d’aquest informe, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 

3/2004, segons redacció donada per la Llei 15/2010, són els pagaments 

efectuats com a contraprestació en les operacions comercials realitzades 

entre les empreses i l’Administració, de conformitat amb el que disposa la 

Llei de contractes del sector públic. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la 

Llei 3/2004: 

a) Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què 

intervinguin consumidors. 

b) Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés 

i lletres de canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos 

els pagaments per entitats asseguradores. 

c) Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el 

deutor, que es regiran per l’establert en la seva legislació especial.  

 

Tercer. Terminis de pagament. L’apartat 4 de l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, estableix que: 

«L’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents 

a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 
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acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 

serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, 

i si es demora, ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del 

termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la indemnització 

pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat 

en les operacions comercials. [...]. Sense perjudici del que estableixen 

l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, l’Administració ha 

d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 

conformitat amb el que disposa el contracte de béns lliurats o serveis 

prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 

prestació del servei. [...]» 

 

Quart. Per determinar les operacions que es troben dins del període legal de 

pagament, fora del període legal de pagament i el període mig de pagament  

en dies, pel que es refereix a aquest informe, és tindrà en compte com a 

data d’inici del còmput, la data d’entrada de la factura o del document  

justificatiu al registre administratiu i com a data fi del còmput, la data de 

pagament o l’últim dia del trimestre al que fa referència l’informe. 

 

Cinquè.  D’acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes 

d’informació1, és detalla la informació següent corresponent al quart 

trimestre de l’exercici 2021: 

 

1) Pagaments realitzats en el trimestre: 

 

 
 

2) Interessos de demora pagats en el trimestre: 

 

                                                 
1 Al SICALWIN: Pressupost de despeses_Justificants de despesa_Informes trimestrals llei de morositat 
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3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre, amb indicació del número i quantia global de les obligacions 

pendents en les que s’estan incomplint els terminis de pagament 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i període mig de pagament en 

dies: 

 

 
 

 

Es dona compte al Ple de l’Informe sobre el registre comptable de factures del 4t 

trimestre de 2021 que, literalment, es transcriu a continuació: 

 

“... 

INFORME EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 10.2 DE LA LLEI 

25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I 

CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC 

 

PERÍODE: Quart trimestre 2021  

 

ANTECEDENTS 
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L’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix 

les actuacions següents de l’òrgan competent en matèria de comptabilitat:  

 

“Els òrgans o unitats administratives que tinguin atribuïda la funció de comptabilitat 

en les administracions públiques: 

 

(...) 2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte les 

quals hagin transcorregut més de 3 mesos des de que van ser anotades i no s’hagi 

efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents. Aquest informe serà 

remès dins dels 15 dies següents a cada trimestre natural de l’any a l’òrgan de control 

intern.” 

 

ÀMBIT SUBJECTIU 

 

Segons l’article 2.2 de l’esmentada Llei, tenen la consideració d’administrac ions 

públiques els ens, organismes i entitats a què es refereix l’article 3.2 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D’acord amb aquest precepte, 

doncs, l’article 10 de la Llei 25/2013 és d’aplicació als ens següents: 

 

1. Entitat Local 

 

La persona que tingui atribuïda la funció de comptabilitat de cadascuna de les entitats 

relacionades, s’encarregarà de l’emissió d’aquest informe, el qual s’haurà de trametre 

a l’òrgan de control intern, durant els 15 dies següents a cada trimestre.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 

del registre comptable de factures en el sector públic. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament  

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

INFORME 

 

Per tot això, informo el següent en relació a les factures del quart trimestre de 2021 

de L’Ajuntament de Llanars, respecte les quals han transcorregut més de 3 mesos 

des de que van ser anotades al registre i no s’ha efectuat el reconeixement de 

l’obligació per l’òrgan competent. 

 

PRIMER. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat 2: 

 

                                                 
2 Escollir unes de les dues opcions en funció de si hi ha factures respecte les quals hagin transcorregut més de tres 

mesos des de l’anotació al registre. 
Exemple al programa de comptabilitat SICALWIN: 
Opció 1 Pressupost de despeses_Justificants de despeses_Consultes generals de justif icants . 

Opció 2 Pressupost de despeses_Justificants de despesa_Informes trimestrals llei de morositat. 
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No consten factures 

 

No consten factures registrades amb anterioritat a   1 d’octubre i de les quals, a  31 

de desembre de 2021 , no s’ha tramitat el reconeixement de l’obligació corresponent: 

 

 

 
 

 

 

SEGON. En aplicació del que disposa l’article 10.2 de la Llei 25/2013, es dóna trasllat 

d’aquest informe a l’òrgan de control intern. 

...” 

 

 

Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 

 

6.- Donar compte al Ple del període mig de pagament (PMP) del 4t trimestre 

de 2021 

 

Fets 

 

Vistos i comprovats els estats comptables del pressupost d’aquest Ajuntament i la 

corresponent relació de pagaments realitzats durant el QUART trimestre de 2021, 

d’acord amb la llista obtinguda del registre de factures de la comptabilitat d’aquesta 

corporació i les corresponents obligacions. 

 

Fonaments de dret 

 

Vist l’article 4.1.b) de l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 

on no només introdueix el control del deute públic financer si no també el control del 

deute comercial. 

 

D’acord amb el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la 

metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
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Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos 

en règim de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. 

 

L’esmentat Real Decret determina el mètode de càlcul del període mig de pagament  

a proveïdors, el qual es té en compte el rati d’operacions pagades, l’import total del 

pagaments realitzats, el rati d’operacions pendents de pagament i l’import total de 

pagaments pendents. 

 

Tenint en compte el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica alguns 

articles del Reial Decret 635/2014. 

 

Per tot això,  

 

La informació tramesa al MINHAP, en data 18/01/2022, en relació al PMP del quart  

trimestre de 2021 queda de la manera següent: 

 

Per cada entitat (Llanars) Quart trimestre de 2021 

Rati operacions pagades 25,40 

Import pagaments realitzats 492.895,67 

Rati operacions pendents 11,57 

Import pagaments pendents 142.660,54 

PMP 22,30 

 

 

Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 

 

7.- Aprovació de la modificació del pressupost, expedient 1/2022 en la 

modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 

 

Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per 

a les quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, segons queda 

justificat en la Memòria que acompanya l’expedient, i atès que es disposa de 

romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de 

la liquidació de l’exercici anterior. 

 

Atès que en data 16 de març de 2022 es va emetre informe de Secretaria sobre la 

legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

Atès que en data 16 de març de 2022  la Intervenció va informar la proposta 

d’Alcaldia de modificació de pressupost (exp. núm. 1/2022). 

 

Atès l’informe-proposta de Secretaria, i de conformitat amb el que disposa l’article 

177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  

 

Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents  ACORDS: 

 

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2022 proposat  

per l’alcaldia, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat 
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amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l’exercic i 

anterior, d’acord amb el resum següent: 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

 

Alta en Concepte de Despeses 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

(a) 2022 1.161.46700 Aportació CONGIAC 200,00 

(b) 2022 1.943.46702 Aportació Consorci del ter 14,41 

(c) 2022 1.231.46703 Aportació CBSR 1.750,44 

(d) 2022 1.432.49000 País d’Art i Història (POCTEFA) 475,60 

(e) 2022 1.450.61900 Altres inversions 20.000,00 

(f) 2022 1.942.46501 CCR, aportació i servei recollida de 

gossos 

300,00 

(g) 2022 1.171.21000 Manteniment enjardinament 3.000,00 

(h) 2022 1.321.21000 Manteniment escoles 3.000,00 

(i)2022 1.151.21201 Manteniment i reparació edificis 5.000,00 

(j)2022 1.342.61104 Solera del sortidor 4.700,00 

  TOTAL DESPESES 38.440,45 

 

CONCESSIONS DE CRÈDIT EXTRAORDINARI: 

 

Alta en Concepte de Despeses 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

(a) 2022 1.165.61900 Canvi lluminàries  5.000,00 

(b) 2022 1.171.62300 Adquisició accessori màquina tallagespa 6.500,00 

(c) 2022 1.920.62301 Plaques solars fotovoltaiques piscina 5.000,00 

(d)2022 1.920.62500 Adquisició mobiliari urbà 12.500,00 

(e) 2022 1.337.20800 Pista de gel 33.000,00 

(f) 2022 1.133.62501 Senyalitzacions carrers 1.200,00 

(g) 2022 1.342.62502 Material esportiu cistelles basquet 2.000,00 

  TOTAL DESPESES 65.200,00 

 

FINANÇAMENT 

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant 

de la liquidació de l’exercici anterior, en els termes següents: 

 

Alta en Concepte d’Ingressos 

Aplicació pressupostària Descripció Import 

2022.1.87000 
Romanent líquid de tresoreria per 

despeses generals 
103.640,45 
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Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de Girona per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats 

el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es 

considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat 

reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-

les. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

 

8.- Donar compte al Ple de l'Execució trimestral del pressupost, 4t trimestre 

de 2021, tramesa al MINHAP 

 

 

Fets 

 

Atès que l’Ajuntament de Llanars té actualitzades les dades econòmiques i 

pressupostàries per poder tramitar la informació de seguiment del pressupost del 

QUART trimestre de 2021. 

 

Fonaments de dret 

 

D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà 

el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 

d’abril, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com 

la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, 

l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà 

en un marc d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior, 

no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de 

l’economia espanyola. 

 

D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques 

faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa 

pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incomple ixi el principi 

d’estabilitat pressupostària, ni la regla de la despesa i el límit de deute.  

 

Per tot això, es dona compte de les següents dades trameses al MINHAP 

corresponents a l’execució del pressupost del quart trimestre de 2021:  

 

Calendari de tresoreria: 
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Deute viu: 

 

 

 
 

Venciment del deute els pròxims 10 anys: 

 

 
 

Aquest trimestre s’ha comunicat també al MINHAP en apartat diferenciat les despeses 

relacionades amb el COVID19. 

 

 

Els membres assistents al Ple es donen per assabentats. 

 

9.- Aprovació del Compte de Recaptació, tancat a 31 de desembre de 2021, 

presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 

 

Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 

data 31 de desembre de 2021 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats 

per any, concepte i contribuent, tancat a 31 de desembre de 2021, del qual es 

desprenen les dades següents: 

 

Conceptes Padrons i 

liquidacions 

Ingressos Baixes i 

bonificacions 

Pendent de 

cobrament 

Pendent anterior 31.12.21 50.269,25    

Total càrrecs a 31.12.21 458.608,67    

Ingrés en voluntària  426.860,60   

Ingrés en executiva  23.822,88   

Baixes   4.896,41  

Bonificacions   0,00 
 

Pendent en voluntària    2.178,18 

Pendent en executiva    51.118,85 
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Sumes 508.877,92 450.683.48 4.896,41 53.298,03 

Interessos de demora                    577,73   

Recàrrecs d’apressament           3.096,50   

Costes  736,78   

     

Total ingressos a 

31.12.21 

 455.094,49   

   

Vist l’informe d’intervenció al respecte; 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

 

Primer. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2021, 

presentat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 

 

Segon. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Consorci de Recaptació Cerdanya-

Ripollès, pel seu coneixement i als efectes adients. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

10.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora 

de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(plusvàlues) 

 

 

Vist que, mitjançant Decret d'Alcaldia de data 7 de març de 2022, es va incoar 

expedient amb la finalitat de modificar l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost  

sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 

Vist que, amb data 7 de març de 2022 es va elaborar per la Tresoreria proposada 

d'acord incloent el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de 

l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

 

Vist que, amb data 8 de març de 2022 es va elaborar per la Secretaria - intervenció 

informi jurídic i econòmic en el qual es va comprovar la viabilitat i la legalitat del 

projecte i del procediment d'acord amb la normativa aplicable, així com amb les 

regles internes aprovades en l'Entitat i es va avaluar l'impacte economicofinancer de 

la modificació, així com el compliment de la normativa aplicable i en particular, els 

principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Vist que, amb data 8 de març de 2022, l'expedient complet va ser lliurat en la 

Secretaria de la Corporació, que, després d'examinar-ho, ho va posar a la disposició 

del President-Alcalde. 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de 

l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, en els 

termes en què figura a l’expedient X2022000161. 

 

Segon. Exposar al públic l'anterior Acord mitjançant anunci que s'inserirà en el tauler 

d'anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des del següent 

al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els 

interessats podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions que estimin 

oportunes. 

 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest  

Ajuntament [adreça https://www.llanars.cat]. 

 

Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en 

el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 

del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats 

amb aquest assumpte. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

11.- Nomenament de secretària substituta del Registre Civil 

 

Atenent que el Jutjat de Pau de Llanars forma part d'una agrupació de secretaries de 

jutjats de pau núm. 23 i que,  per tant,  te nomenada una persona  que es fa càrrec 

en forma exclusiva de l'àmbit del Registre Civil del jutjat de pau de Llanars, 

concretament la Secretària del Registre Civil és la senyora Remei Soldevila i Miranda, 

amb DNI núm. 43625013Q,  

 

Atenent que la persona nomenada com a secretària substituta per acord del Ple de 

l’Ajuntament de 2 d’agost de 2018, senyora Eva Navarro Pardo, ja no treballa a 

l’Ajuntament. 

 

Atenent que per tal de cobrir els períodes de vacances i altres contingències que es 

puguin produir és necessari nomenar una nova substituta. 

  

Atès el que determina l'Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny,  en relació a les condicions 

que han de reunir les persones idònies pel seu nomenament. 

 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 

 

Primer. Nomenar com a nova Secretària substituta del Registre Civil de Llanars a 

l’administrativa de l'Ajuntament de Llanars, senyora Ariadna Canal Lara, amb DNI 

43627928X. 

 

Segon. Trametre al Departament de Justícia certificació de l'acord acompanyada de 

la documentació assenyalada a l'article 4 de l'Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny. 
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Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

12.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de delegació de 

competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres 

ingressos de dret públic subscrit entre el Consorci Servei de Recaptació 

Cerdanya Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Llanars  

 

Antecedents de fet: 

 

1. En data 26 d’abril de 2018 es va subscriure el conveni de delegació de 

competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de 

dret públic entre el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Llanars. 

 

L’abast de la delegació, segons la clàusula segona del conveni, es concreta en els 

tributs i ingressos de dret públic municipals que es detallen en l’Annex del conveni. 

El contingut de l’annex podrà ser ampliat o reduït si s’adopta el pertinent acord per 

l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament  

notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya 

Ripollès i acceptada per aquest ens. 

 

2. La clàusula tretzena del conveni subscrit preveu que aquest tindrà una vigència 

de 4 anys des de la data de la seva formalització. No obstant això, en qualsevol 

moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest 

conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 

anys addicionals o la seva extinció. 

 

3. Consta a l’expedient l’informe favorable de secretària- intervenció de data 27 de 

gener de 2022. 

 

Fonaments de dret 

 

I. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, estableix que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació 

i inspecció dels seus tributs propis, sense perjudici de les delegacions que 

puguin atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de les 

respectives comunitats autònomes, i de les fórmules de col·laboració amb 

altres entitats locals, amb les Comunitats Autònomes o amb l’Estat, d’acord 

amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 

II. L’article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, remet a l’article 106.3 

de la Llei 7/1985 i disposa que l’acord que adopti el Ple de la corporació haurà 

de fixar l’abast i contingut de la referia delegació i es publicarà, una vegada 
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acceptat per l’òrgan corresponent, en el Butlletí Oficial de la Província i de la 

Comunitat Autònoma. Les facultats delegades seran exercides per l’òrgan de 

l’entitat delegada que procedeixi conforme les normes de distribució interna  

de competències pròpies de la citada entitat.  

 

 

III. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  

preveu que els òrgans de les diferents administracions públiques puguin 

delegar l’exercici de les competències que tenen atribuïdes a altres òrgans de 

la mateixa administració o en d’altres organismes públics o entitats de dret 

públic vinculades o dependents. 

 

IV. L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic  

determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no 

podrà ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització 

d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar 

unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o 

la seva extinció. Idèntica previsió conté la clàusula tretzena del conveni 

objecte de pròrroga. 

 

V. L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya determina que els convenis s’han de 

publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre 

de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible 

des del Portal de la Transparència. 

 

VI. La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 

absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 

114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya. 

 

VII. La competència per a l’aprovació d’aquest conveni correspon al Ple, atès que 

de conformitat amb l’article 22, apartats 2.g) i 4, de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local, la competència per delegar les 

competències municipals resulta indelegable.  

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple: 

 

Primer. Aprovar la pròrroga del conveni de delegació de competències de gestió, 

liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic entre el 

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès  i 

l’Ajuntament de Llanars. 

 

Segon. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni, el qual té el contingut literal 

següent: 

 

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLANARS, EL 
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CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI SERVEI DE RECAPTAC IÓ 

CERDANYA RIPOLLÈS 

 

ACTUEN 

 

D’una part, l’Il·lm. senyor ...., alcalde de Llanars, amb domicili social a ......, de ....., 

actuant en representació de l’ajuntament de Llanars i habilitat per a aquest acte per 

l’Acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data ... de ....... Actua assistit pel secretari 

de la corporació senyor ....... 

 

De l'altra, l’Il·lm. senyor Joaquim Colomer Cullell, President del Consell Comarcal del 

Ripollès (en endavant CCR), en ús de les atribucions que li confereix l'article 13.1 del 

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

d’Organització Comarcal de Catalunya i l'habilitació conferida per l'Acord del Ple de 

data ....., pel qual se’l faculta per assumir els compromisos derivats d’aquesta 

addenda. Actua assistit per la secretària de la corporació senyora Mireia Grau i 

Sadurní. 

 

De l’altra, Il·lm. senyor Isidre Chia Trilles, President del Consorci Servei de Recaptació 

Cerdanya Ripollès (en endavant CSRCR), habilitat per a aquest acte per l’acord 

aprovat per la Junta de data ... de ....... Actua assistit per la secretària de la 

corporació senyora Mireia Grau i Sadurní. 

 

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per formalitzar aquest document 

i actuant en la representació que els correspon  

 

 

EXPOSEN  

 

1. En data 26 d’abril de 2018 es va subscriure el conveni de delegació de 

competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de 

dret públic entre el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consell 

Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Llanars. 

 

L’abast de la delegació, segons la clàusula segona del conveni, es concreta en els 

tributs i ingressos de dret públic municipals que es detallen en l’Annex del conveni. 

El contingut de l’annex podrà ser ampliat o reduït si s’adopta el pertinent acord per 

l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament  

notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya 

Ripollès i acceptada per aquest ens. 

 

2. La clàusula vuitena del conveni subscrit preveu que aquest tindrà una vigència de 

4 anys des de la data de la seva formalització. No obstant això, en qualsevol moment 

abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni 

podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys 

addicionals o la seva extinció. 

 

En conseqüència, amb la finalitat de donar continuïtat a la delegació acordada 

mitjançant el conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació 

de tributs locals i altres ingressos de dret públic  subscrit en data 26 d’abril de 2018, 

les parts que subscriuen aquesta addenda, creuen necessari prorrogar la seva 

vigència per un període de 4 anys, de conformitat amb les següents: 



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

 

CLÀUSULES   

 

Primera.- Pròrroga 

 

S’acorda la pròrroga per un termini de quatre anys, a comptar des del dia 26 d’abril 

de 2022, del  conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació 

de tributs locals i altres ingressos de dret públic , subscrit en data 26 d’abril de 2018. 

 

Aquest termini no es podrà prorrogar. 

 

Segona.- Àmbit d’aplicació  

 

La delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals que es 

detallen en l’Annex d’aquesta addenda. 

 

No obstant això, tal com indica la clàusula segona del conveni, la relació continguda 

a l’annex adjunt podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per 

l’òrgan de govern municipal, competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament  

notificat al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya 

- Ripollès i acceptada per aquests ens. 

 

Tercera.- Vigència de les restants clàusules del conveni 

Els restants acords del conveni mantenen la seva vigència en els termes allà recollits.  

Quarta. Protecció de dades de caràcter personal 

 

Totes dues parts s’obliguen al compliment del que estableix el Reglament (UE) 

2016/679, del Parlament 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 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i 

normativa complementària. 

 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document i a un sol efecte. 

 

Signat i datat electrònicament 

 

ANNEX AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, 

LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS DE 

DRET PÚBLIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLANARS, EL CONSELL COMARCAL 

DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-

RIPOLLÈS.  

 

 

L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals 

que es detallen a continuació:  

 

AJUNTAMENT DE LLANARS 

 

A)GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA: 

 

IBI Urbana 
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IBI Rústica 

IAE 

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 

B) RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA: 

 

IVTM 

Escombraries 

 

C)RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA: 

 

Contribucions especials 

Quotes urbanístiques 

 

I resta de tributs i ingressos de dret públic a elecció de l’Ajuntament i acceptació del 

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.” 

 

Tercer. Encarregar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació de l’addenda en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la 

Transparència. 

 

Quart. Encomanar al Consell Comarcal del Ripollès la publicació d’aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 

Cinquè. Notificar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al 

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès. 

 

Sisè.- Facultar l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació pugui 

signar quants documents siguin necessaris per dur a terme els presents acords.  

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

14.- Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de 

Trànsit i l’Ajuntament de Llanars en matèria de seguretat viària i aprovació 

de l’Annex 8 al conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció d’un 

treball tècnic de seguretat viària per a l’Ajuntament de Llanars 

 

 

Atenent que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 

d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 

seguretat viària, l’elaboració de plans locals de seguretat viària i de treballs tècnics 

de seguretat viària sobre problemàtiques específiques en les que cal incidir, amb 

l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i 

mobilitat. 

 

Atenent que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de Llanars consideren  

oportú redactar un treball tècnic de seguretat viària per a la millora de la seguretat 

viària de cares a la reducció de la sinistralitat a la xarxa viària de Llanars i millorar la 
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seguretat viària en un àmbit concret, d’acord amb la problemàtica específic a en la 

que cal incidir, com pot ser la necessitat de pacificació del trànsit en una àrea 

concreta o en tot el municipi, l’ordenació del trànsit i la mobilitat en un polígon 

industrial o en una urbanització o l’estudi de la seguretat viària en una travessera i/o 

en zona periurbana, així com sobre altres àmbits en els que es consideri necessari 

intervenir per tal de millorar la seguretat viària del municipi. 

 

Atenent que, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 

a motor i seguretat viària, s’atribueix als municipis competències en matèria de 

regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del 

trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia d’infraccions 

que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda 

a una altra administració. 

 

Atenent que davant la problemàtica sobre trànsit en les vies urbanes ha posat de 

manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits 

urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents 

de transit. 

 

Vist el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament  

de Llanars en matèria de seguretat viària i vist l’Annex 8 al conveni marc referit a la 

col·laboració per a la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per a 

l’Ajuntament de Llanars. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament de Llanars en matèria de seguretat viària  

 

Segon. Aprovar l’Annex 8 al conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció 

d’un treball tècnic de seguretat viària per a l’Ajuntament de Llanars. 

 

Tercer. Facultar el senyor alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a 

la signatura del conveni, de l’Annex 8 al conveni i demés documents que foren de 

menester per a l’execució d’aquests acords. 

 

Quart. Notificar els presents acords al Servei Català de Trànsit, als efectes oportuns. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

15.- Aprovar l'adhesió a l'acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona 

celebrat en data 23 de novembre de 2021 referent a l'aprovació del manual 

de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació 

del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de 

reconeixement i valoració recollits en el Pla general de comptabilitat pública 

adaptat a l'Administració local 
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La Regla 8 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s’aprova la 

Instrucció del model normal de comptabilitat local estableix que correspon al Ple, a 

proposta de la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 

comptabilitat l’establiment dels criteris a seguir per l’entitat en aplicació del marc  

conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració 

recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local.  

 

Tenint en compte que aquesta corporació ha de gestionar el seu patrimoni mitjançant  

un conjunt de normes i procediments legalment establerts i la utilització d’una eina 

informàtica per a una correcta administració del mateix.  

 

La Diputació de Girona, entre els serveis d’assistència inclosos en l’àmbit del Pla de 

serveis d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona inclou, el 

servei per a la gestió integral del patrimoni, que inclou, entre d’altres, el “Manual de 

normes i procediments que estableixen els criteris a seguir per l’entitat en aplicació 

del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i 

valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administrac ió 

local”, modelatge de documents i informació d’interès, formació i assistència als 

usuaris.  

  

L’adhesió al servei per a la gest ió integral del patrimoni, implicarà l’adhesió a l’acord 

de Ple de la Diputació de Girona referent a l’aprovació del “Manual de normes i 

procediments que estableixen els criteris a seguir per l’entitat en aplicació del marc  

conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració 

recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local”.   

 

Per tot això, vist l’informe proposta emès per [Escull una opció], les atribucions 

conferides al Ple d’aquest corporació i d’acord amb l’article 52 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, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona celebrat 

en data 23 de novembre de 2021 i publicat al BOP núm. 231 de data 2 de desembre 

de 2021, referent a l’aprovació del Manual de normes i procediments que estableixen 

els criteris a seguir per l’entitat en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat  

pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el pla general de 

comptabilitat pública adaptat a l’administració local, que inclou les classificacions i la 

descripció dels béns objecte d’inventari inclosos en cada una d’aquestes 

classificacions, així com també els béns que no es gestionen en cada una de les 

classificacions establertes, el tipus de gestió per a cada classificació de bé, dret i 

obligació, si cada un d’aquests té la condició d’amortitzable, així com també els anys 

de vida útil dels mateixos.  

  

Segon. Deixar sense efecte qualsevol norma dictada per la corporació en matèria 

patrimonial que pugui ser contrari al present acord adoptat  i amb efectes des de 

l’endemà de l’adopció del present acord.   

  

Tercer. Notificar aquest acord al Servei d’Assistència als òrgans interventors de la 

Diputació de Girona, als efectes oportuns.  
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Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

MANUAL DE NORMES I PROCEDIMENTS QUE ESTABLEIXEN ELS CRITERIS A 

SEGUIR PER L’ENTITAT LOCAL EN APLICACIÓ DEL MARC CONCEPTUAL DE LA 

COMPTABILITAT PÚBLICA I DE LES NORMES DE RECONEIXEMENT I 

VALORACIÓ RECOLLITS EN EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA 

ADAPTAT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 

INTRODUCCIÓ 

 

S’entén per immobilitzat el conjunt d’elements patrimonials que es reflecteixen en 

l’actiu amb caràcter permanent i que no estiguin destinats a la venda.  

 

Els trets que caracteritzen l’immobilitzat, són: 

 Ser elements d’actiu 

 Tenir caràcter de permanència en el temps 

 No estar destinats a la venda 

 

Aquestes característiques han de ser considerades en el seu conjunt i són aplicables 

a tots els béns i drets que constitueixen l’immobilitzat d’un ens. Per tant, les 

existències que essent elements de l’actiu, no tinguin la característica de 

permanència, i el seu destí sigui precisament, la venda, no es consideraran 

immobilitzat. 

 

Des del punt de vista del seu tractament comptable, l’immobilitzat pot classificar-se 

atenent a diferents criteris, si bé la classificació més elemental és la que diferencia en 

funció de la materialitat en què es concreta. D’aquesta manera, podem diferenciar:  

 

 Immobilitzat material: 

El conjunt d’elements patrimonials tangibles, mobles i immobles, que s’utilitzen de 

forma continuada en l’activitat productiva del subjecte comptable.  

 Immobilitzat immaterial: 

Els elements d’actiu que es concreten en un conjunt de béns intangibles i drets que, 

compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització 

necessària en el cicle productiu de béns i serveis. 

 Immobilitzat financer: 

Aquell que acompleixi els requisits citats, i que suposi la materialització a llarg 

termini dels fons disponibles amb la finalitat d’aconseguir o bé una font de recursos 

o bé un instrument de control total o parcial sobre societats mercantils.  

 

Des de la perspectiva de les administracions públiques, aquesta classificació pot ser 

desenvolupada atenent als diferents tractaments que reben els béns que s’integren en 

les següents rúbriques: 

 

 Per la seva classificació jurídica: 

- Béns de Domini Públic 

- Béns Comunals  

- Béns Patrimonials 

- Béns i drets de tercers dipositats o entregats a l’ens local i que reverteixen a 
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favor seu. 

- Obligacions de l’ens local. 

 

 Pel seu tractament comptable: 

- Immobilitzat material 

- Immobilitzat immaterial 

- Inversions destinades a l’ús general (incloent les comunals) 

- Inversions militars 

- Béns del patrimoni històric artístic i cultural 

- Immobilitzat financer 

- Despeses amortitzables  

 

Per a una correcta gestió econòmica del patrimoni és imprescindible l’establiment de 

criteris, d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, que permetin 

definir un correcte tractament de l’immobilitzat i, permetin fer-ho d’una forma 

objectiva i el més senzilla possible. 

 

Per això, s’estableixen els següents criteris qualitatius i quantitatius a tenir en compte: 

 

 Criteris qualitatius: 

Els criteris generals que permeten qualificar un desemborsament econòmic com 

un nou bé inventariable són: 

- Desemborsaments realitzats per qualsevol nova incorporació de terrenys o 

d'immobles. 

- Desemborsaments realitzats per  qualsevol adquisició d'un bé inclòs en l'apartat 

de "Béns objecte d'Inventari" dins de la definició de cada Classificació. 

- Desemborsaments satisfets per adquisicions d'edificis nous, maquinària nova i 

altres béns, la vida útil dels quals sigui major d'un any. 

 

Els criteris generals per a qualificar un desemborsament econòmic com una 

inversió o millora sobre un bé inventariable són: 

- Modificar un element per ampliar la seva vida útil o per incrementar la seva 

capacitat productiva. 

- Posar al dia components de l'element, per aconseguir un increment substancial 

en la qualitat dels productes o serveis oferts. 

- Adoptar nous processos de producció que permetin una reducció substancial en 

els costos d'operació estimats prèviament. 

 

 Criteris quantitatius: 

Com a complement als criteris qualitatius es defineix per l'Entitat, un criteri 

econòmic o quantitatiu d'activació que serveixi de suport a l'hora de diferenciar 

entre bé inventariable i despesa.  

 

Aquest criteri desenvolupa uns valors mínims tant per a l'adquisició d'un nou bé 

com per les millores o inversions realitzades sobre béns ja existents. 

 

- Primera adquisició: El valor mínim de "primera adquisició" fixa un valor 

econòmic de referència per sobre del qual un bé de nova incorporació que no 

figura a la Llista de béns de la seva corresponent Classificació s'ha de considerar 

com inventariable. A partir d'aquest valor de referència i per a cadascuna de 

les Classificacions s'estableix una relació de tipus de béns ("Béns objecte 

d'inventari") que han de ser sempre inventariats per tal que el valor d'adquisic ió 
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de la majoria d'ells estigui per sobre de la valor de referència fixat, indicant 

també aquells béns que s'han de considerar com a despesa en l'apartat de 

"Elements no gestionats en la Classificació". 

 

La funció d'aquest valor mínim és simplement la de servir de filtre previ a 

l'establiment dels criteris qualitatius. És a dir, el que la inversió o 

desemborsament per adquisició d'un bé superi o no el valor mínim, no implic a 

per si sola la seva consideració com a bé inventariable o despesa, havent 

d'aplicar sempre el criteri definit en cada Classificació dins de les dues relacions  

existents, és a dir, "Béns objecte d'inventari" i "Elements no gestionats en la 

Classificació". 

 

- Millora: El valor mínim de millora indica el valor mínim que ha de tenir una 

inversió o desemborsament per augmentar les prestacions o dimensions d'un 

bé existent i ser considerada com inventariable. Les inversions, el valor de les 

quals sigui inferior al definit, s'han de considerar com despesa i en cas que el 

superin s'han d'aplicar els criteris definits anteriorment. 

 

CRITERIS PER A L’AMORTITZACIÓ DELS ELEMENTS DE L’IMMOBILITZAT I 

NORMES DE VALORACIÓ 

 

Els criteris per a l’amortització dels elements de l’immobilitzat són els següents:  

 Política d’amortització: comptable, basada en criteris tècnics.  

 Mètode d’amortització: lineal pur complet, de manera que es distribueixen els 

costos d’amortització linealment al llarg de la vida útil del bé, es calculen per a 

cada període i es divideix la base amortitzable neta entre els anys que falti fins a 

la finalització de la vida útil de l’element a amortitzar. 

 Vida útil estimada: Es defineix en cada classificació sobre la base de diferents fonts 

d’informació (experiència en béns similars, estimació dels fabricants, avaluacions 

de taxadors i enginyers, etc.), i no supera, en cap cas, els períodes màxims 

d’amortització definits a la Resolució de 14 de desembre de 1999, de la Intervenció 

General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regulen determinades 

operacions comptables a realitzar a fi d’exercici: amortitzacions de l’immobilitzat , 

provisions i periodificació de despeses i ingressos. 

 Data d’inici d’amortització: com a norma general, es defineix la data d’alta del bé.  

 

L’entitat local, els seus organismes autònoms i els consorcis adscrits utilitzaran com 

a norma de valoració posterior de l’immobilitzat el «model del cost», previst en la 

segona part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, 

annex a la ICAL normal/simplificada 2013, cosa que comporta que, amb posterioritat  

al seu reconeixement inicial com a actiu, tots els elements de l’immobilitzat material 

han de ser comptabilitzats a la seva valoració inicial incrementada, si escau, pels 

desemborsaments posteriors, descomptant l’amortització acumulada practicada i la 

correcció valorativa acumulada pel deteriorament que hagin sofert  al llarg de la seva 

vida útil. 

 

CRITERIS DE GESTIÓ 

 

Les formes de gestió definides per als diferents tipus de d’immobilitzat, es concreten 

amb les següents: 

 



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

BÉ SIMPLE 

 

Béns formats per una sola unitat indivisible (per exemple, un cotxe o un fax) o per 

vàries no susceptibles de ser separades sense destruir el bé com a tal, considerant -lo 

d’acord amb criteris de funcionalitat i utilitat.  

 

El Bé Simple es localitza on estigui ubicat físicament. 

 

BÉ PER QUANTITAT  

 

Béns la gestió dels quals no es realitza de manera individual, però si és necessari 

conèixer el nombre total de béns existents, ja sigui en tota l’Entitat o per cada un dels 

Centres. 

 

Per exemple, podrà constituir un bé físic independent les cadires (amb independència 

de la seva mida, qualitats específiques o material en què estigui fabricat) amb 

indicació del nombre d’elements que el componen. Les adquisicions de més elements 

de cadires constituiran una millora del bé ‘Cadira’ amb indicació del nombre 

d’elements que s’addicionen.  D’aquesta manera, es tindria coneixement del nombre 

de cadires existents en l’Entitat, o bé en cada Centre.  

 

Sobre aquests béns es gestionen baixes parcials, és a dir, és necessari comunicar el 

nombre d’elements que es donen de baixa, perquè l’inventari sigui reflex fidel, en tot 

moment, de la realitat patrimonial. 

 

Si aquests béns es gestionen per l’Entitat, aquest fet implicaria la no realització de 

trasllats entre Centres, gestionant-se únicament les baixes d’elements. Per contra, 

aquells que gestionin a nivell de Centre, hauran de comunicar els trasllats que es 

realitzen entre ells. 

 

Aquests béns porten associat únicament el criteri quantitatiu d’adquisició i aquest fa 

referència, no a l’import conjunt del Bé per Quantitat, sinó a l’individual de cadascun 

dels elements. 

 

BÉ COMPLEX  

 

Béns composats per una sèrie de components o elements que no constitueixen, per si 

sols, béns funcionalment útils. Totes les seves parts unides formen un tot que funciona 

independentment. En general, són béns que requereixen instal·lació.  

 

Per exemple, un bé gestionat com a bé complex seria una depuradora en la qual es 

podria donar informació dels seus diferents components: els decantadors, les basses 

d'homogeneïtzació, les bombes d’impulsió, bufadors, filtres, dipòsits intermedis i la 

xarxa de conductes i accessoris. 

 

El bé Complex es localitza on estigui ubicat físicament. En cas que els components 

estiguin situats en diferents localitzacions, s’ha de prendre com a localització del bé la 

del component principal. 

 

INVERSIÓ GENERAL 
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Béns que, pel seu baix cost individual, el seu elevat nombre, la seva mobilitat o gran 

dispersió, no és efectiu realitzar un control individualitzat de cadascuna de les unitats 

físiques que el componen, per la qual cosa són tractats com un bé únic.  

 

La Inversió General es diferencia del Bé Complex en el fet que aquest darrer es compon 

de parts, peces o elements que per separat no són constitutius de ser un bé 

funcionalment útil per l’Entitat, mentre que aquells estan composats per un conjunt de 

béns individualment complets però que a efectes operatius s’agrupen en un sol 

concepte inventariable.  

 

Per a cada Entitat i exercici econòmic s’ha de crear una Inversió General per cada 

Classificació definida, pel conjunt d’inversions recollint cadascuna d’elles com una 

inversió diferenciada.  

 

Per exemple, en el cas de mobiliari urbà es crearia un bé per exercici del tipus, ‘Mobiliari 

urbà de l’Exercici 20xx’ per recollir les inversions realitzades en mobiliari urbà: bancs; 

bicicleteres; pilons fixes; suports publicitaris i d’informació; etc. En l’exercici següent 

es crearia un nou bé denominat ‘Mobiliari urbà de l’Exercici 20xx + 1’ per recollir les 

inversions sobre els conceptes enumerats anteriorment. Sobre aquests béns no es 

gestionen baixes parcials, però han de donar-se de baixa una vegada el bé hagi estat 

amortitzat totalment. 

 

A diferència del Bé per Quantitat, la Inversió General es dona d’alta pel valor total de 

cada adquisició sense identificar el nombre d’elements. 

 

Així mateix, sobre aquest tipus de béns no opera cap criteri quantitatiu d’adquisició, i 

les inversions  sobre aquests conceptes que es realitzin en el bé que correspongui –

segons Classificació- s’imputaran com una millora d’aquest. 

 

Així mateix, no es tindran en compte les inversions gestionades pel capítol 2 del 

pressupost de despeses que superen els criteris quantitatius. 

 

LES CLASSIFICACIONS PER A LA CATALOGACIÓ DELS BÉNS  

 

La classificació és una codificació que ens permet catalogar els béns segons la seva 

tipologia tenint en compte criteris jurídics i comptables. 

 

Les diferents classificacions es defineixen amb l’objectiu de determinar uns criteris 

únics de gestió en base a les diferents tipologies de béns existents en el patrimoni 

de cada entitat, garantint un inventari homogeni. 

 

Les classificacions definides es cataloguen en una codificació jeràrquica de 4 nivells.  

 

Aquesta codificació permet realitzar cerques en diferents nivells de l’estructura 

jeràrquica, així com l’ordenació de les classificacions definides. 

 

El codi de Classificació és de la forma GSCCCF, on: 

 

G Codi de Grup 

GS Codi de Subgrup 

GSCC Codi de Classe 

GSCCCF Codi de Classificació 
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 És a nivell de la Classificació on es defineixen els criteris de gestió pels 

béns integrats en la mateixa. 

 

Els criteris que es definiran per a cada classificació són: 

 Definició de la classificació 

 Bé objecte d’inventari 

 Vida útil del bé 

 Tipus de gestió del bé 

 Elements no gestionats en cada classificació 

 Elements que no són objecte d’inventari 

 

Aquesta classificació permet que el bé inventariat sigui identificable, localitzable i 

homogeni respecte altres béns iguals. 

 

LLIBRES D’INVENTARI 

 

En virtut de l’article 100 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, estableix que l’inventari 

general consolidat de les Entitats s’ha de presentar d’acord amb els llibres que es 

relacionen a continuació, així mateix s’estableix com la forma d’obtenir els llibres que 

tot seguit s’esmentaran: 

 

 Llibre A: Béns, drets i obligacions de l’Ens Local  

Aquest llibre conté bàsicament el patrimoni de l’Entitat (‘béns i drets que li 

pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el seu títol d’adquisició’) que no 

estiguin continguts en els llibres relac ionats a continuació, a excepció dels béns 

cedits o adscrits.  

 

 Llibre B: Els afectes al Patrimoni Municipal del Sòl i l’habitatge 

Aquest llibre conté els béns i drets que l’Entitat adquireixi amb aquesta finalitat i 

que estiguin així qualificats d’acord amb la legislació urbanística vigent. En 

definitiva, els terrenys qualificats com sòl urbà o urbanitzable programat en el 

planejament urbanístic, els terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament pels 

particulars afectats per una actuació urbanística. 

 

En aquest model, són els béns pertanyents a les Classificacions del “Patrimoni 

municipal del sòl i l’habitatge” (grup B) i aquells béns que, pertanyin a altres 

Classificacions i tinguin la naturalesa jurídica de “Patrimoni municipal del sòl i 

l’habitatge”. 

 

 Llibre C: Els afectes al Patrimoni Històric – Artístic  

Aquest llibre conté els béns de caràcter històric -artístic qualificats d’interès 

cultural, en definitiva, els que pertanyin a les Classificacions de Béns de caràcter 

Històric-Artístic (grup C). 

 

 Llibre D: Els d’Organismes Autònoms Administratius i Entitats amb 

personalitat pròpia dependents de l’Ens Local  

Aquest llibre s’obté per la suma dels llibres A, B, C i E dels Organismes Autònoms 

i entitats jurídicament dependents de l’Entitat. 

 

 Llibre E: Els cedits a altres Administracions o a particulars però revertibles 

a l’Ens Local 
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Aquest llibre conté els béns que han sigut objecte de l’operació revertible d’entrega 

“Cessió d’ús temporal” com a recordatori que el seu domini o gaudi hi hagués de 

revertir o consolidar-se en l’Entitat un dia determinat o al complir-se o no 

determinada condició, de manera que serveixi de recordatori constant per tal que 

la Corporació exerciti oportunament les facultats que li corresponguin en relació 

amb aquests. 

 

ESTRUCTURA D’EPÍGRAFS I SUBEPÍGRAFS 

 

Els béns es classifiquen atenent a la següent Classificació en Epígrafs i Subepígrafs del 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya: 

 

1. Béns de Domini Públic 

1.1. Ús públic 

a) Parcs i jardins 

b) Places i vials urbans 

c) Vials no urbans 

d) Altres béns d’ús públic  

1.2. Servei públic 

a) Immobles 

b) Drets Reals 

c) Mobles 

- Equips informàtics 

- Vehicles 

- Maquinària, instal·lacions i utillatge 

- Altres béns mobles 

d) Drets de propietat immaterial 

- Propietat intel·lectual 

- Propietat industrial 

- Propietat comercial 

e) Semovents 

 

2. Béns Comunals  

 

3. Béns Patrimonials 

3.1.  Immobles 

3.2.  Drets Reals 

3.3.  Mobles 

3.4. Drets de propietat immaterial 

a) Propietat intel·lectual 

b) Propietat industrial 

c) Propietat comercial 

3.5. Quotes, parts alíquotes i títols representatius de capital d’empreses  

3.6. Crèdits i drets de caràcter personal 

3.7. Semovents 

 

4. Béns i drets de tercers dipositats o entregats a l’ens local i que 

reverteixen a favor seu. 

 

5. Obligacions de l’ens local. 

5.1. Emprèstits i deute local 
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5.2. Préstecs per un termini superior a un any 

5.3. Despeses plurianuals reconeguts pel ple 

5.4. Obligacions de caràcter personal de la corporació 

 

 

LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL  

 

IMMOBLES 

 

Pels béns immobles s’han de completar, amb caràcter general, les següents 

informacions: 

 

- Dades identificatives del bé, pel què fa al nom amb què fos conegut l’Immoble; 

naturalesa; situació concreta amb indicació del terme o paratge on es trobi; fites; 

superfícies de sòl i de vol. En el cas de finques rústiques es completarà, a més a 

més, la classe d’aprofitament. 

 

En el cas de les vies públiques, s'han de completar les següents dades: el nom 

de la carretera per a la seva individualització; límits; longitud i amplada. 

 

- Informació, pel que fa a la seva Situació Patrimonial, Ús i Naturalesa Jurídica així 

com informació sobre el Titular i el percentatge de propietat que té sobre el 

mateix. Així mateix, es podrà completar la informació sobre el seu Títol 

d'adquisició, o bé el detall dels Acords i destinacions que hagi disposat, així com 

de tots aquells que s'hi hagin produït sobre el mateix. 

 

També ha de contenir informació sobre els drets reals constituïts a favor i els que 

gravaran la finca, així com els drets personals constituïts en relació amb aquesta.  

 

- Dades tècniques. Si es tracta d'un terreny, són els relacionats amb la seva forma, 

topografia, equipament i infraestructures existents en ell. Per contra, si es tracta 

d'una construcció, aquestes dades es concreten en any de construcció, nombre 

de plantes, superfícies i usos, característiques const ructives i instal·lacions. 

 

- Dades registrals. Les dades a emplenar són el nom del Registre de la Propietat i 

del Tom, Llibre, Foli i Finca on està inscrit el bé. 

 

- Dades cadastrals, pel que fa a l'Oficina, referència cadastral, superfície i valor 

cadastral. 

 

- Dades urbanístiques, pel que fa tipus de planejament, qualificació urbanística i 

usos permesos. 

 

- Informació de l'assegurança. 

 

- Cost de l'adquisició amb la seva data, així com el detall de les inversions 

realitzades sobre el bé. 

 

A continuació es detalla el desenvolupament de les Classes i Classificacions 

realitzades: 
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1.0  Terrenys 

 

Cada propietat registrada constitueix un element independent únic. 

 

Per al tractament dels terrenys s'estableixen les següents normes generals: 

 

 En el cas de terrenys que formin una unitat física o funcional diferenciada i en el 

qual hi hagi diverses edificacions, s'han de donar d’alta diversos béns diferenciats: 

un per al terreny i un altre per a cadascuna de les edificacions existents. El conjunt 

d'aquests béns s'integra a través del camp "Bé associat". 

 

 En compliment de l'ICAL 2013, els terrenys i els edificis són actius independents i 

es tractaran comptablement per separat, tot i que hagin estat adquirit s 

conjuntament. Amb algunes excepcions, com ara mines, pedreres i abocadors, la 

terra té una vida il·limitada i, per tant, no s’amortitzen. Els edificis tenen una vida 

limitada i, per tant, són actius amortitzables. 

 

Per tant, en cap cas un terreny es considerarà integrat en el bé "Edifici".  En 

els casos en què l'edifici ocupi el 100% de la superfície del terreny, es crearà un bé 

per als terrenys en la classificació de terrenys corresponent, amb indicació de la 

superfície i valor del sòl i, un altre, pertanyent a la corresponent Classificació 

d’Edificis, amb indicació de la Superfície i Valor de la Construcció. 

 

 Si el cost dels terrenys inclou les despeses de desmantellament, trasllat i 

rehabilitació, aquesta part del terreny s'amortitzarà durant el període en què 

s'obtinguin els rendiments econòmics o potencials del servei per haver incorregut  

en aquestes despeses. En alguns casos, el terreny pot tenir una vida útil limitada, 

en aquest cas, s'amortitzarà de manera que reflecteixi els rendiments econòmics o 

el potencial de servei que se'n derivarà. 

 

 Per contra, els terrenys adquirits per a la construcció o ampliació d'infraestructures 

públiques no s'amortitzen, mentre que la infraestructura de la qual formen part, sí 

que s'amortitza. 

 

En el cas de vies públiques, places, parcs i jardins, els terrenys adquirits es donaran 

d’alta a la Classificació (100103) "Terrenys suport d'infraestructures públiques" 

mentre que les inversions realitzades en la pròpia infraestructura (per exemple, en 

les voreres o en la senyalització del recorregut) es donaran d’alta a la Classificació 

(1201XX) que correspongui. Els terrenys es podran vincular a la infraestructura per 

a la qual són adquirits a través del concepte d’”Associat a". 

 

A la classe Terrenys s'han definit les següents Classificacions: 

 

1.0.01.01  FINQUES URBANES  

Bé objecte 

d’inventari 

Cadascun dels terrenys que hagin estat qualificats així d'acord 

amb la legislació urbanística vigent, constitueix un bé físic 

independent. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 
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1.0.01.02  FINQUES RÚSTIQUES 

Bé objecte 

d’inventari 

Cadascun dels terrenys que hagin estat qualificats així d'acord 

amb la legislació urbanística vigent, constitueix un bé físic 

independent 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats 

en aquesta 

Classificació 

Els parcs, passejos, jardins, carrers, places i qualsevol altre 

terreny destinat a ús general no són gestionats per aquesta 

Classificació. 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

1.0.01.03  TERRENYS SUPORT D’INFRASTRUCTURES PÚBLIQUES 

Bé objecte 

d’inventari 

Cadascun dels terrenys que hagin de servir de suport a les 

infraestructures públiques constitueix un bé físic independent. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

1.1  Construccions 

 

Són les diferents edificacions i obres que es realitzen a l'interior d'un Centre.  

 

1.1.01 – Edificis 

 

Són les construccions destinades a ser utilitzades per a la realització d'una activitat i 

han de ser considerades com a unitats independents i diferenciades. 

 

Si en un Centre hi ha un conjunt d'edificis amb entitat suficient, units entre si i amb 

característiques estructurals diferents, seran considerats com a béns independents.  

 

L'Edifici ha de reflectir el cost total d'adquisició i els costos directes originats per la 

compra del mateix. També s'inclou com a part del preu d'adquisició (en virtut de la 

Instrucció Comptable vigent): a més de totes aquelles instal·lacions i elements que 

tinguin caràcter de permanència, les taxes inherents a la construcció i els honoraris 

facultatius del projecte i la direcció d'obra, i ha d'aparèixer per separat, el valor del 

terreny i el dels edificis i altres construccions. 

 

Dins de cadascun dels edificis, també es consideren part de l'edifici les 

següents instal·lacions: 

 

 Instal·lació elèctrica: 

La instal·lació elèctrica compresa entre la connexió de la xarxa general i la taula general 

de distribució, les instal·lacions dedicades a la transmissió d'energia elèctrica, els 

panells de distribució secundaris i la xarxa de cablejat es consideren instal·lacions 

inherents a l'edifici. 

 

Cada instal·lació elèctrica de l'edifici, incloent: 

o Línies de connexió amb cel·les d'entrada, protecció i mesura. 

o Armaris de distribució general. 

o Bateries de condensadors. 

o Emergències. 

 

La il·luminació exterior d'un Centre es tindrà en compte com a part de la urbanització. 
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 Instal·lació de climatització: 

Es considera inherent a l'edifici la instal·lació d'aire condicionat general de l'edifici 

dissenyada per dotar-lo d'una temperatura confortable per a les persones. Aquesta 

climatització general inclou: 

 

o El sistema de climatització: 

 Calderes d'aigua calenta. 

 Grups de compressor frigorífic amb el seu armari de control. 

 Dipòsits d'acumuladors d'aigua calenta. 

 Torres de refrigeració. 

 Intercanviadors de calor. 

 Motobombes de recirculació d'aigua calenta, aigua freda o condensats  

 Grups climatitzadors, incloent bomba d’humectació, bateria de 

reescalfament, quadre elèctric, unitat condensadora, evaporador  

 Grups extractors. 

 Quadre de comandament i control de la instal·lació. 

 

o La xarxa de distribució: 

 Canonades. 

 Reixetes. 

 Difusors. 

 Aparells emissors (radiadors, fancoils, convectors). 

 Accessoris. 

 

Els grups generadors d'energia no es consideren inherents a l'Edifici perquè estan 

inclosos en la Classificació (320101) "Maquinària General", així com tampoc es 

consideraran en aquesta classificació els aparells autònoms d'aire condicionat i bomba 

de calor que s'inventariaran per separat, dins de la Classificació (330202) 

"Electrodomèstics". 

 

 Instal·lació contra incendis: 

Les instal·lacions dedicades a la lluita contra incendis i les destinades per la detecció 

d'incendis es consideren inherents a l'Edifici. 

 

o Cadascuna de les instal·lacions contra incendis, incloent: 

 Dipòsits d'acumulació específica per a instal·lació contra incendis. 

 Grups de bombament, específics per a la xarxa de contra incendis. 

 Conjunt de quadres mànega. (BIES) 

 Conjunto d'hidrants (contra incendis o d’aigua), amb xarxa de canonades, 

vàlvules i accessoris de servei dels mateixos. 

 Extintors en el cas que s'adquireixin amb la resta de la instal·lació. En cas 

contrari, no són objecte de gestió. 

 Instal·lació d’aspiració antidefragant. 

 

o Cada instal·lació de detecció d’incendis, inclosos: 

 Centrals d’alarma y detecció existent. 

 Nombre de detectors d'incendis. 

 Nombre de polsadors manuals. 

 Nombre d’avisadors acústics. 

 

 Instal·lació telefònica: 
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La instal·lació telefònica es considera inherent a l'edifici, a excepció de la central 

telefònica i els seus accessoris que s'inclouen en la Classificació (320103) "Elements 

de seguretat i comunicació". 

 

 Instal·lació de megafonia o fil musical: 

La instal·lació de megafonia o fil musical es considera inherent a l'Edifici, a excepció 

dels mòduls de so amplificadors i sintonitzadors que van a la Classificació (340101) 

"Equips de tractament d'imatge, senyal, so i il·luminació". 

 

 Instal·lació de sanejament i aigua potable de l’edifici: 

La instal·lació d'aigua potable i de sanejament es considera inherent a l'Edifici.  

 

 Senyalització: 

L'equip utilitzat per a la senyalització es considera inherent a l'edifici. En el cas d'edificis 

destinats a actuacions públiques o assajos, les tanques publicitàries fixes es consideren 

inherents. 

 

 Instal·lació d’antena col·lectiva: 

La instal·lació d'una antena col·lectiva es considera inherent a l'Edifici. Aquesta inclou: 

o Central amb conjunt d’ amplificadors. 

o Antena amb pal de suport 

o Font d’alimentació. 

 

 Instal·lacions de seguretat: 

Les instal·lacions dissenyades per a la protecció d'edificis o parts dels mateixos, es 

consideren inherents a l’Edifici.  Inclouen: 

o Caixes de seguretat i armaris ignífugs. 

o Sistemes de control d'accés incloent els torns, lectors de targetes i cablejat  

o Sistemes de control horari incloent rellotge, torns, lectors de targetes i cablejat. 

o Instal·lació d'alarma anti intrusió, incloent: 

 Conjunt de detectors. 

 Tauler de control. 

 Xarxa de cablejat. 

 Accessoris. 

o Instal·lació de detecció de fums, incloent: 

 Conjunt de detectors. 

 Tauler de control. 

 Xarxa de cablejat. 

 Accessoris. 

 

Aquells elements autònoms que realitzen funcions de seguretat per si mateixos 

(escàner, arcs, detectors, barreres) així com els circuits tancats independents de 

televisió i la instal·lació de torns amb cita prèvia, s'inclouran en la Classificació 

(320103) "Elements de seguretat i comunicació". 

 

 Elevadors de l’edifici: 

Els ascensors, carretons elevadors, escales mecàniques i plataformes elevadores per a 

minusvàlids es consideren inherents a l'Edifici. 

 

 Edificis destinats a espectacles públics: 

Les instal·lacions fixes de la caixa escènica i el fossat, i la cortina de foc es consideren 

inherents a l'Edifici. 
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 Panells solars: 

Amb caràcter general: 

- Els equips informàtics que dona servei a aquestes instal·lacions s'inclouran dins de la 

Instal·lació a la qual dóna servei, afegint valor a la mateixa. 

- La instal·lació de pantalles fixes s'inclourà com a millora de l'Edifici en el qual 

s'inclouen, ja que es considera inherent a aquest. 

- Els armaris encastats s'inclouran com una millora de l'Edifici en el qual s'inclouen, ja 

que es consideren inherents a aquest. 

 

A la classe d'Edificis s'han definit les següents classificacions: 

 

1.1.01.01  EDIFICIS  

Bé objecte 

d’inventari 

Cada construcció destinada a ser utilitzada per a la realització 

d'una activitat constitueix un bé físic independent. 

L'ús o destinació de la construcció s'inclourà com a informació de 

construcció, com per exemple: 

- Administratiu (edificis purament administratius o destinats a 

serveis en els quals es duen a terme funcions principalment 

administratives, com per exemple: policia o jutjats). 

- Residencial i habitatge (albergs, habitatges, residències). 

- Cultural i d'oci (auditoris, biblioteques, centres cívics, centres 

culturals, centres d'exposicions, museus, teatres). 

- Social i assistencial (cases de joves, centres d'atenció primària, 

centres de dia, per a gent gran, d’integració social). 

- Serveis educatius (centres d'educació especial, centres de 

formació professional, escoles o col·legis, instituts, llars 

d'infants). 

- Esports (estadis, pavellons esportius, piscines cobertes, 

poliesportius). 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats 

en aquesta 

Classificació 

Instal·lacions esportives i d'esbarjo a l'aire lliure que no es trobin 

en edificis que continguin grades o altres instal·lacions auxiliars 

(edificis com poliesportius o estadis) com: camps de futbol; 

frontons; piscines exteriors; pistes d'atletisme; pistes de 

bàsquet, d’handbol, pistes de tennis; Rocòdroms. 

Aquestes instal·lacions es gestionen com a béns independents en 

la Classificació (110103) "Instal·lacions esportives i recreatives a 

l'aire lliure". 

Les petites construccions vinculades a instal·lacions tècniques 

com per exemple, dipòsits, dipòsits d'emmagatzematge, 

abocadors (que impliquen obra civil) perquè s'entenen part de la 

instal·lació i es gestionen en la Classificació (320201) 

"Equipaments de Servei Públic". 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 50 

 

1.1.01.02  CEMENTIRIS 

Bé objecte 

d’inventari 

El cementiri constitueix un bé físic independent amb la informació 

detallada de les construccions de titularitat municipal destinades 

a usos funeraris, com per exemple: 

- Crematori. 



 
 

 
Pl. De l’OM, 3 – 17869-LLANARS – Telèfon 972 74 03 61 – Email: ajuntament@llanars.cat – CIF P-1709800-E 

 

- Nínxols 

- Panteons. 

- Sala de vetlles. 

- Sepultures. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 50 

 

1.1.01.03  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO A L’AIRE LLIURE 

Bé objecte 

d’inventari 

Cadascun dels edificis i obra civil la funció dels quals és albergar 

la pràctica de l'esport i/o el gaudi de l'oci, com ara: 

- Zones o instal·lacions recreatives per a jocs infantils o de gent 

gran. 

- Instal·lacions esportives a l'aire lliure que no es troben en 

edificis que poden incloure els següents espais esportius 

(pistes de bàsquet, handbol, camps de futbol, camps de 

petanca, frontons, piscines exteriors, pistes d'atletisme i 

poliesportives i pistes de tennis). 

- Zones de pícnic. 

- Miradors. 

Dins del bé físic, camp de futbol, el següent concepte es 

considera com una inversió o millora del mateix: 

- Gespa. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els béns que s'indiquen a continuació, atès que s'han de 

gestionar a través de la Classificació (110101) "Edificis": 

- Estadis 

- Pavellons esportius. 

- Piscines cobertes. 

- Centres poliesportius. 

Els 'bars' i 'vestidors' existents com a construccions independents 

a les instal·lacions esportives, atès que s’han de gestionar a 

través de la Classificació (110104) "Petites construccions". 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 30 

 

1.1.01.04  PETITES CONSTRUCCIONS 

Bé objecte 

d’inventari 

Un bé físic independent està constituït per cada construcció que, 

per les característiques i activitat que suporten, no disposen 

d'entitat suficient per ser considerat com a Edifici, com ara: 

- Bars en instal·lacions esportives. 

- Casetes d'informació. 

- Casetes de seguretat. 

- Casetes elèctriques. 

- Casetes prefabricades. 

- Quioscos. 

- Hivernacles. Es consideren inherents a la construcció: 

l'estructura i tancament, la xarxa de reg de l'hivernacle, la 

instal·lació de la climatització i la instal·lació d'humidificació. 

- - Vestuaris en instal·lacions esportives. 

Tipus de gestió Bé simple 
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1.1.01.04  PETITES CONSTRUCCIONS 

No gestionats 

en aquesta 

Classificació 

Les construccions que no compleixin les condicions incloses en 

l'apartat Bé objecte d'inventari no es gestionen en aquesta 

Classificació, perquè es gestionen a través de la Classificació 

(110101) "Edificis”. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 15 

 

1.1.02 – Condicionament  

 

En aquesta classe s’han definit les següents Classificacions: 

 

1.1.02.01   MILLORES SOBRE BÉNS REBUTS EN RÈG. DE LLOGUER, CESSIÓ 

O ADSCRIPCIÓ 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent, per Edifici, les inversions 

realitzades en aquells edificis rebuts en règim d'arrendament , 

cessió o adscripció a favor de l'Entitat per un període inferior a la 

vida econòmica dels béns, destinats a allargar la seva vida útil o 

augmentar la seva capacitat o productivitat, sempre que 

aquestes millores no puguin separar-se de l'Edifici en què es 

realitzin. 

El bé es dona d’alta amb la descripció "Millores en l'Edifici ____" 

recollint per separat les inversions realitzades. Aquest bé estarà 

associada a l'Edifici que correspongui. 

El bé "Millores en l'Edifici___” es donarà de baixa, juntament amb 

el bé "Edifici" sobre el qual es realitzen, un cop finalitzat el 

contracte d'arrendament o revertit el bé objecte de la cessió d’ús. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Les millores que es puguin separar de l'immoble, atès que es 

gestionaran per la Classificació de béns mobles que procedeixi. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) - 

 

1.2  Infraestructura Pública 

 

1.2.01 - Infraestructura Pública 

 

Inclou les obres d’infraestructura amb la finalitat de millorar els serveis públics.  

 

1.2.01.01  PARCS I JARDINS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada terreny delimitat, 

generalment d'una extensió considerable, amb plantes i arbres i 

destinat a diversos usos, especialment l'esbarjo públic o el 

passeig per a vianants. 

Dins del bé físic, els següents conceptes es consideren inversions 

o millores del mateix (sense necessitat d'identificar el nombre 

d'elements que el componen): 

- Enjardinament. 

- Paviments, voreres. 

Els vials o camins que donin servei dins d'un parc es consideren 

inherents a aquest, excepte aquells que tinguin entitat suficient i 

el manteniment correspongui a la pròpia Entitat, en aquest cas 
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1.2.01.01  PARCS I JARDINS 

es gestionen com a béns independents dins de la Classificació 

(120103) "Vials no urbans (camins)”. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els següents tipus de béns, atès que han de ser gestionats per la 

Classificació del Mobiliari Urbà que correspongui: 

- Bancs. 

- Aparca bicicletes. 

- Jardineres. 

- Marquesines. 

- Papereres. 

- Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter històric 

o artístic  s'han de gestionar a través de la Classificació 

(C20102) "Escultures". 

- Senyalització (vertical, plaques i semàfors). 

- Lavabos públics. 

Les àrees recreatives amb mobiliari infantil o de gent gran s’han 

de gestionar en la Classificació (110103) "Instal·lacions 

esportives i d’esbarjo a l'aire lliure". 

Els següents tipus de béns, per ésser gestionats per la 

Classificació (320201) "Instal·lacions de Servei Públic": 

- Instal·lació d'enllumenat públic. 

- Aigua potable i instal·lacions de reg. 

Tampoc es gestionen en aquesta Classificació les zones verdes 

contingudes en les rotondes, ja que s'inclouen com a millores del 

carrer en el qual es trobin. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 15 

 

1.2.01.02  PLACES I VIALS URBANS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada via pública o plaça 

existent dins d'un municipi destinat al trànsit de vianants i 

vehicles, entenent per plaça cada lloc espaiós en el qual s'uneixen 

diferents vies del municipi i que té la seva pròpia identificació i 

numeració. 

Dins del bé físic, els següents conceptes es consideren inversions 

o millores del mateix (sense necessitat d'identificar el nombre 

d'elements que el componen): 

- Enjardinament. 

- Paviments, voreres. 

Les rotondes (així com les zones verdes que pugui contenir) que 

inclogui un carrer, es consideren inherents a la mateixa. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els següents tipus de béns, atès que s’han de gestionar en la 

Classificació (330103) "Mobiliari Urbà": 

- Bancs. 

- Aparca bicicletes. 

- Jardineres. 

- Marquesines. 

- Papereres. 
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1.2.01.02  PLACES I VIALS URBANS 

- Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter històric 

o artístic s'hagin de gestionar a través de la Classificació 

(C20102) "Escultures". 

- Senyalització (vertical, plaques i semàfors). 

- Lavabos públics. 

 

Les àrees recreatives amb mobiliari infantil o de gent gran, atès 

que s’han de gestionar en la Classificació (110103) "Instal·lacions 

esportives i d’esbarjo a l'aire lliure". 

 

Els següents tipus de béns, atès que s’han de gestionar per la 

Classificació (320201) "Instal·lacions de Servei Públic": 

- Instal·lació d'enllumenat públic. 

- Instal·lacions de transport pneumàtic de residus, inclosos els 

contenidors soterrats de residus. 

- Sistema de control de semàfors. 

- Sistema de control d'accés a carrers. 

- Sistema de videovigilància als carrers. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 15 

 

1.2.01.03  VIALS NO URBANS (CAMINS) 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada camí existent en terreny 

natural. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els següents tipus de béns no es consideren inherents al vial 

perquè es gestionen en la Classificació (330103) "Mobiliari Urbà":  

- Bancs. 

- Aparca bicicletes. 

- Jardineres. 

- Marquesines. 

- Papereres. 

- Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter històric 

o artístic s'hagin de gestionar a través de la Classificació 

(C20102) "Escultures". 

- Senyalització (vertical, plaques i semàfors). 

- Lavabos públics.  

Amortitza Si Vida Útil (anys) 15 

 

1.2.01.04  OBRES CIVILS  D’ÚS PÚBLIC 

Bé objecte 

d’inventari 

Cada construcció, en general d’envergadura i destinada a ús 

públic, constitueix un bé físic independent, com ara: 

- Embassaments i captacions d'aigua 

- Passarel·les de vianants. 

- Ponts i túnels. 

- Preses i salts d’aigua. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 15 
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1.2.01.05  INFRASTRUCTURES D’INTERIOR 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascuna de les obres 

d'infraestructura i condicionament realitzades en l’exterior dels 

Edificis existents a l'interior d'un Centre, amb la finalitat de 

millorar la seva imatge i dotar-la dels serveis necessaris per al 

desenvolupament de la seva funció, com ara: 

- Il·luminació exterior als edificis d'un Centre (per exemple, 

il·luminació especial centre esportiu). 

- Conjunt d’enjardinament (incloses les instal·lacions de reg que 

donin servei). 

- Conjunt de tancaments. 

- Conjunt de vials interiors d'un Centre. 

- Estàtues i fonts, excepte aquelles que pel seu caràcter històric 

o artístic s'han de gestionar a través de la Classificació 

(C20102) "Escultures". 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Inversions en els conceptes esmentats anteriorment (per 

exemple, en enjardinament) que es realitzin a la via pública, per 

ser gestionades com a millores del bé que correspongui de la 

Classificació (120102) "Places i vials urbans". 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 12 

 

1.3  Immobles en altres situacions 

 

En aquesta Classe s'inclouen els béns considerats com a inversions immobiliàries. 

Les inversions immobiliàries són immobles (terrenys o edificis, considerats en la seva 

totalitat o en part, o tots dos, sense perjudici de la situació patrimonial en què es 

trobin) que l'Entitat té per obtenir rendes, plusvàlues o totes dues, enlloc de: 

 El seu ús en la producció o subministrament de béns o serveis generals (per 

exemple, culturals o formatius). 

 La seva venda en el curs ordinari de les operacions. 

 

Per tant, les inversions immobiliàries generen fluxos d'efectiu que són en gran 

mesura independents dels procedents d'altres actius posseïts per l'Entitat. La 

producció de béns o la prestació de serveis (o l'ús d'immobles per a finalitats 

administratives ) generen fluxos d'efectiu que no són atribuïbles només als immobles, 

sinó a altres actius utilitzats en la producció o en el procés de prestació de serveis.  

 

Així mateix, es consideren inversions immobiliàries aquells béns patrimonials que no 

es classifiquin a la seva entrada en el patrimoni de l'entitat com a immobilitzat  

material. 

 

Per exemple, es poden considerar inversions immobiliàries: 

 Un terreny que es té per obtenir plusvàlues a llarg termini i no per vendre a curt 

termini, dins el curs ordinari de les activitats; 

 Un terreny que es té per a un ús futur no determinat (en el cas que l'Entitat no 

hagi determinat si el terreny s'utilitzarà com a immoble ocupat per la mateixa o 

per vendre a curt termini, dins el curs ordinari de les activitats, es considera que 

aquest terreny es manté per obtenir plusvàlues); 
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 Un edifici que sigui propietat de l'Entitat (o bé un edifici obtingut a través d'un 

arrendament financer) i estigui llogat a través d'un o més arrendaments operatius; 

i 

 Un edifici que estigui desocupat i es té per ser arrendat (l'Entitat figura com a 

arrendador) a través d'un o més arrendaments operatius. 

 

Per contra, no tindran la consideració d'inversió immobiliària els edificis llogats per 

l'Entitat (ja sigui com a arrendador o arrendatària) ocupats per personal de la mateixa 

per a prestar serveis generals. 

 

En aquells supòsits en què una part de l'immobilitzat material de les entitats es té 

per obtenir rendes o plusvàlues i una altra part s'utilitza en la producció o 

subministrament de béns o serveis, o bé per a finalitats administratives, l'entitat les 

comptabilitzarà per separat si aquestes parts poden ser venudes separadament. Si 

aquestes parts no poden ser venudes separadament, l'entitat únicament la qualificarà 

com a inversió immobiliària, si només una part insignificant s'utilitza per a la 

producció o prestació de béns o serveis, o per finalitats administratives.  

 

1.3.01.01   TERRENYS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent un terreny patrimonial (i el 

conjunt d’inversions realitzades sobre el mateix), propietat de 

l’Entitat o llogada a la mateixa, que estigui dedicat a obtenir 

plusvàlues mitjançant lloguer o venda. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els terrenys patrimonials destinats a la producció o 

subministrament de béns o serveis, o la finalitat sigui 

administrativa atès que han de ser gestionats a través de la 

Classificació de Terrenys que correspongui. 

Així mateix, tampoc es gestionen per aquesta Classificació, els 

terrenys d'habitatges socials per gestionar-se en la Classificació 

(B00101) "Terrenys de l'PMSH". 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

1.3.01.02   EDIFICIS CONSIDERATS COM A INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada Edifici, propietat de 

l'entitat o bé arrendat a la mateixa, per obtenir plusvàlues 

mitjançant el seu arrendament o venda, no estant destinat en 

l'actualitat l'immoble amb la finalitat administrativa ni per a la 

seva venda en el curs ordinari de les operacions . Per exemple, 

un edifici d'oficines de naturalesa patrimonial en el qual 

l'Ajuntament és l'arrendador. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Les Construccions destinades a la producció o subministrament 

de béns o serveis, o la finalitat sigui  administrativa, atès que 

s’han de gestionar a través de la Classificació (110.101) 

"Edificis". 

Així mateix, tampoc es gestionen per aquesta Classificació, els 

habitatges socials no es gestionen en aquesta Classificació per 

gestionar-se en la Classificació (B00201) "Edificis de l'PMSH". 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 50 
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1.3.01.03   ACTIUS EN ESTAT DE VENDA * NOMÉS PER ENTITATS AMB ICAL 

NORMAL 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada actiu classificat 

inicialment com a no corrent, el valor comptable es recuperarà 

mitjançant la seva venda en un futur proper, enlloc de pel seu ús 

continuat. Per aplicar aquesta classificació, l'actiu ha d'estar 

disponible en les seves condicions actuals per a la venda 

immediata, i aquesta ha de ser altament probable. Es considera 

que la seva venda serà altament probable, quan concorrin les 

següents circumstàncies: 

a) L'entitat s'ha de trobar compromesa per un pla per vendre 

l'actiu i haver iniciat un programa per trobar comprador i 

concretar el pla. 

b) S'espera completar la venda dins de l'any següent a la data 

de classificació de l'actiu com en estat de venda, llevat que per 

fets o circumstàncies fora del control de l'entitat, el termini de 

venda s'hagi d'allargar i hi hagi evidència suficient de que l'entitat 

segueixi compromesa amb el pla de disposició de l'actiu. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

DRETS REALS 

 

Per als béns compresos en aquest grup s'ha de completar informació relativa a: 

naturalesa i contingut del dret; Immoble sobre el qual el mateix recau; inscripció en 

el Registre de la Propietat; Títol en virtut de el qual es va adquirir; cost de l'adquisició, 

si aquesta hagués estat onerosa; valor de el dret; fruits i rendes que el mateix 

origina. 

 

2.1 Drets reals 

 

2.0.01 – Drets Reals 

 

Es recullen en aquest grup aquelles garanties a favor de l'Entitat materialitzades en 

drets reals. 

 

S'ha de prendre com a vida útil, la menor de les dues següents: 

- La vida útil del dret. 

- La vida estimada que tingui el bé sobre el qual recau, que serà com a màxim la que 

tingui la Classificació. 

 

2.0.01.01  DRETS REALS A FAVOR 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada garantia que l'ordenament 

atorga a l'entitat respecte a la percepció d'una determinada 

utilitat, exercint-se de manera limitada, com per exemple: 

- Cens: Poder jurídic que s'atorga al seu titular d'exigir una 

prestació periòdica al propietari  del bé subjecte a gravamen. 

- Servitud: Dret a percebre només utilitats concretes d'una 

propietat aliena (com ara de pas o de vistes). 
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2.0.01.01  DRETS REALS A FAVOR 

- Superfície: Dret a tenir i mantenir temporalment en terreny o 

immoble aliè una edificació, o plantacions i cultius en propietat 

separada. 

- Ús: Dret a percebre dels fruits d'una propietat aliena els que 

siguin suficients a les necessitats de l'usuari. 

- Usdefruit: Dret a tots els rendiments i a el gaudi dels béns 

aliens amb l'obligació de conservar la seva forma i substància, 

llevat que el títol de la seva constitució o la llei autoritzin una 

altra cosa. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats 

en aquesta 

Classificació 

Els béns que hagin estat incorporats a través d'una cessió ja que, 

en aquests casos, s'ha de donar d'alta el bé com a tal en la 

Classificació d'immobles que correspongui, amb tipus d'alta 

"Cessió d'ús temporal" i amb situació patrimonial " cessió a favor 

", d'acord a la Instrucció Comptable en vigor, si bé aquests béns 

figuren en l'epígraf i subepígraf corresponent a Drets Reals. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) - 

 

2.0.01.02  APROFITAMENTS URBANÍSTICS  

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels drets que 

consisteixen en l'atribució efectiva dels usos o intensitats 

susceptibles d'apropiació privada d'un terreny. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els aprofitaments constituïts sobre sòl destinat a habitatges, i en 

aquest cas tindran la consideració de Patrimoni municipal del sòl 

i l'habitatge, gestionant-se per la Classificació (B00301) 

'Aprofitament urbanístic de l'PMSH' 

Amortitza No Vida Útil (anys) 

(anys) 

- 

 

2.0.01.03  CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A FAVOR 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic cadascuna de les transferències a l'ens local 

que fa una altra entitat de dret públic, de la gestió d'un servei públic 

o del gaudi exclusiu d'un domini públic. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza Si Vida Útil (anys)  - 

 

MOBLES 

 

Per als béns compresos en aquest epígraf s'ha de completar informació relativa a la 

quantitat i descripció dels béns, marca i model i número de sèrie, detallant-los 

succintament en la mesura necessària de la seva individualització. 

 

3.0. Equips Processos d’Informació 

 

3.0.01 - Equips Processos Informació 

 

Són aquells equips destinats a el processament de la informació. 
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3.0.01.01  EQUIPS PROCESSOS D’INFORMACIÓ 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada dispositiu central per al 

tractament automàtic de la informació, independentment del seu 

volum o mobilitat, com per exemple: 

- Ordinadors personals (compost de CPU, teclat, monitor i 

ratolí). 

- Mòbils. 

- Ordinadors portàtils. 

- PDAs. 

- Servidors de xarxa. 

- Unitats centrals de procés. 

- Tabletes 

Es gestionen també en aquesta Classificació, com a béns físics 

independents, cadascun dels perifèrics destinats a transformar 

les dades provinents de l'exterior a el codi que utilitza l'ordinador 

així com d'extreure, en forma útil, els resultats obtinguts, com 

per exemple: 

- Discs durs externs. 

- Escàners. 

- Impressores. 

- Lectors de codi de barres. 

- Plotters. 

- Reproductores de plànols 

Tipus de gestió Inversió general 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació  

Els equips que no compleixin les condicions incloses en l'apartat 

Bé Objecte d'Inventari. 

Els monitors adquirits de forma independent de l'ordinador 

personal s'inclouran en la Classificació (300.103) "Elements 

informàtics inventariables globalment". 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 4 

 

3.0.01.02  ELEMENTS INFORMÀTICS INVENTARIABLES GLOBALMENT 

Béns objecte 

d’inventari 

Per gestionar-se com Inversió General: S’ inventaria com un 

conjunt (com un únic bé, per Entitat i Exercici Econòmic), les 

inversions realitzades en components o accessoris informàtics 

adquirits de forma global, no podent ser imputades a cap equip 

informàtic particular com a elements com: altaveus, combos de 

DVD + CDRW, gravadores de CD / DVD, handy drives, monitors, 

micròfons, unitats d'emmagatzematge internes, ratolins, teclats, 

tauletes gràfiques, targetes i, en general, components 

informàtics de poc valor. 

Tipus de gestió Inversió general 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 4 

 

3.1.  Vehicles  

 

3.1.01 – Vehicles  

 

Per als béns compresos en aquest grup s'ha de completar informació relativa a: 

Classe de vehicle que es tracti; tipus de tracció; matrícula, marca, model i número 
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de bastidor; títol d'adquisició; cost d'adquisició i la data; valor i destinació actual; i 

informació sobre l'assegurança. 

 

Els vehicles reflecteixen el cost d'adquisició incloent els costos de compra, de 

matriculació (si està matriculat), així com tots els necessaris per a la posada en 

marxa de el vehicle. 

 

3.1.01.01  VEHICLES  

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada un dels vehicles dedicats 

al transport de persones o mercaderies per carretera, o per mar, 

així com els específics per desenvolupar els serveis i activitats 

que presta o realitza l'entitat, com per exemple: 

- Autobusos. 

- Vaixells. 

- Bicicletes. 

- Bicicletes elèctriques. 

- Camions. 

- Ciclomotors, motocicletes i motocarros. 

- Cotxes de policia. 

- Furgonetes o furgons. 

- Netejadores i escombradores de carrers. 

- Turismes. 

- Tractors. 

- Vehicles grues. 

- Vehicles tot-terrenys. 

- Vehicles de recollida d'escombraries. 

- Vehicles mixtes de pala i retro. 

- Tren turístic. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els següents tipus béns per gestionar-se per la Classificació 

(320.101) "Maquinària general": 

- Piconadores. 

- Dúmpers. 

- Màquina llevaneus. 

- Moto anivelladores. 

- Pales carregadores. 

- Màquina pinta-ratlles. 

- Retroexcavadores. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 6 

 

3.2.  Maquinària, instal·lacions i utillatge  

 

3.2.01 – Maquinària  

 

S'engloba en aquesta classe el conjunt de màquines no específiques d'una 

determinada activitat. 

 

Com a regla general, en aquest equipament s'ha d'incloure totes les despeses 

addicionals que es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament i, 

si escau, el transport, les assegurances, drets aranzelaris i altres similars (com per 

exemple, instal·lació i despeses d'enginyeria). 
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A les màquines s'ha d'incloure el cost de les mateixes, la seva instal·lació completa 

canonades i valvuleria, fonaments i el quadre de control de les mateixes. S'han definit  

les següents Classificacions: 

 

3.2.01.01  MAQUINÀRIA GENERAL  

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada màquina o equip la funció 

sigui la de conservació de la maquinària, vehicles i instal·lacions 

pròpies d'una activitat, com ara: 

- Aspiradors industrials. 

- Bufadors. 

- Carros de marcar camps esportius. 

- Cisalles industrials. 

- Compressor aire portàtil. 

- Talla vores. 

- Esmeriladores elèctriques. 

- Equips d'aspiració. 

- Estacions de reparació soldador-desolador. 

- Estabilitzadors de tensió. 

- Fresadores. 

- Grups de soldadura (elèctrica o autògena) i soldadors. 

- Grups electrògens. 

- Formigoneres manuals o mecàniques. 

- Forns ceràmics. 

- Fregadores industrials. - Netejadores d'aigua a pressió. 

- Clau pneumàtica (canvi roda). 

- Manòmetres. 

- Màquines combinades de fusteria. 

- Martell percutor elèctric. (trepant o martell perforador) 

- Motoserres. 

- Premses (mecàniques o hidràuliques). 

- Robot neteja fons de piscines. 

- Serres de cinta (alternatives o verticals). 

- Serres de disc. 

- Soldadors. 

- Trepants de columna o de sobretaula. 

- Tisores pneumàtiques. 

- Torns. 

- Tronçadores. 
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3.2.01.01  MAQUINÀRIA GENERAL  

 També constitueixen un bé físic independent cada màquina o equip 

la funció sigui el moviment intern de materials i persones, ja 

tinguin o no, autonomia pròpia, com per exemple: 

- Carretons elevadors. 

- Elevadors de vehicles. 

- Grues.  

- Ponts-grua. 

- Plomes hidràuliques. 

- Transpalets (manuals i elèctriques). 

 

Es gestionen així mateix per aquesta Classificació cada màquina i 

equip específic utilitzat per a l'activitat agrícola o forestal, com per 

exemple: 

- Abonadores. 

- Atomitzadors insecticides. 

- Bombes fumigadores. 

- Tallagespa. 

- Desbrossadores. 

- Motocultors. 

- Podadores. 

 

També es gestionen per aquesta Classificació dels següents tipus 

de béns: 

- Piconadores. 

- Dúmpers. 

- Màquina llevaneus. 

- Motonivelladores.  

- Pales carregadores. 

- Màquina pinta ratlles. 

- Retroexcavadores. 

Així mateix, constitueix un bé físic independent cada màquina o 

equip utilitzat en pràctiques per alumnes, ja siguin per al treball 

del metall o bé de la fusta 

   

Tipus de gestió Inversió general  

No gestionats 

en aquesta 

Classificació 

Els equips dedicats al trasllat entre dos punts de diferent nivell 

(com ascensors, muntacàrregues o plataformes salva escales per 

a minusvàlids) integrats en un edifici, es consideren part inherent 

a l'edifici al qual donen servei. 

Tampoc s'inventarien com a béns independents les plaques solars 

per considerar-se inherents a l'edifici en el qual s'inclouen. 

Tampoc s'inventarien els element d'utillatge per adquirir pel 

Capítol 2 del Pressupost, com ara despeses en tornavisos; caixes 

porta eines; caladores; carretons; gats; grapadores 

pneumàtiques; fregadores; llanternes; pinces amperimètriques; 

polímetres; rebarbadores; trepants. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 12 
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3.2.01.02  APARELLS DE MESURA I LABORATORI 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada instrument de mesura i 

equip destinat a la realització de proves i assaigs de laboratori no 

clínic, com per exemple: 

 

 - Anemòmetres. 

- Balances. 

- Capacímetres 

- Cabalímetres 

- Centrífugues. 

- Comprovadors de 

descàrregues. 

- Conductímetres. 

- Destil·ladors. 

- Alcoholímetre. 

- Estufes de cultiu. 

- Equips d'esterilització. 

- Generadors de funcions. 

- Higròmetres. 

- Mesuradors d'oxigen. 

- Megaòhmetre. 

- Microscopis. 

- Oscil·loscopis. 

- Radars. 

- Registradors de potència. 

- Registradors de temperatura. 

- Reflectòmetres. 

- Sonòmetres. 

- Termohigrògrafs. 

- Tacòmetres 

- Wattímetre. 

Tipus de gestió Inversió general  

No gestionats 

en aquesta 

Classificació 

Els microones i frigorífics utilitzats en laboratoris, atès que s’han 

de gestionar a través de la Classificació (330.202) 

"Electrodomèstics". 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 7 

 

3.2.01.03  ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada equip autònom de 

seguretat o comunicació interna que no estiguin inclosos en cap 

instal·lació general, com per exemple: 

- Arcs detectors de metalls. 

- Armaris ignífugs amb entitat independent a l'edifici en el qual 

es troben. 

- Armes de foc 

- Armers. 

- Barreres de seguretat. 

- Central de detecció d'incendis. 

- Central d'instal·lació buscapersones. 

- Central telefònica amb els seus elements accessoris. 

- Circuits tancats de televisió (C.C.T.V.) incloent el conjunt de 

càmeres, conjunt de monitors, quadre de control i 

comandament amb seqüenciadors, vídeo-gravador i cablejat. 

- Detectors d'explosius. 

- Emissores de vehicles. 

- Estacions base. 

- Escàners de seguretat. 

- Inhibidors de radiofreqüència. 

- Instal·lació de torns per cita prèvia, incloent: conjunt de 

display, finestreta, panells display, teclats de taula, unitat 

central, unitat de so, dispensador de tiquets, vídeo counter i 

cablejat. 

- Receptors. 
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3.2.01.03  ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ 

- Transmissors. 

Tipus de gestió Bé simple 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

La instal·lació de seguretat d'alarma (amb els seus detectors i 

panell de control) i la de megafonia, per considerar inherent a 

l'Edifici on es troben ubicades. 

No s'inventariaran ni gestionaran els telèfons mòbils ni PDAs, 

atès que s’han de gestionar en la Classificació (300.101) "Equips 

processos d'informació". 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 7 

 

3.2.02 – Instal·lacions tècniques 

 

S'engloba en aquesta classe el conjunt d'instal·lacions no específiques d'una 

determinada activitat. 

 

S'ha de crear un bé físic per cada funció de la instal·lació específica i independent , 

que comprèn la totalitat de màquines i equips que formen part de la mateixa, incloent 

la canonada, les vàlvules, instrumentació, accessoris i quadres de control.  

 

Les canonades o cablejat d'aquelles instal·lacions necessàries per al perfecte 

desenvolupament de l'activitat desenvolupada a l'edifici es consideren inherents a la 

mateixa, inventariant i gestionant amb el mateix edifici: climatització, xarxa contra 

incendis per a quadres mànega, comunicació, aigua potable i sanejament. Per contra, 

la xarxa de conductes d'aquelles instal·lacions que poden estar o no presents en 

l'activitat desenvolupada a l'edifici, ja que presten servei a funcions concretes, s'han 

d'inventariar i gestionar amb la mateixa instal·lació. 

 

Com a regla general, en aquest equipament s'ha d'incloure totes les despeses 

addicionals que es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament i, 

si escau, el transport, les assegurances, drets aranzelaris i altres similars (com per 

exemple, instal·lació i despeses d'enginyeria). 

 

S’ha definit la següent Classificació: 

 

3.2.02.01   INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada instal·lació (juntament 

amb els seus components), en general de gran envergadura i 

destinada al servei públic, com per exemple: 

- Canalització d'aigües residuals incloent sanejament (xarxa de 

clavegueram i drenatges). 

- Compactadores d'escombraries. 

- Complexos mediambientals: Es considera inherent a la 

instal·lació: els vials interiors, tancaments, instal·lació de reg i 

contra incendis, tremuges o plataformes de descàrrega, 

bàscula de pesatge de vehicles i els dipòsits de seguretat 

receptors de residus segons tipologia o abocadors (que 

comportin obra civil). 

- Dipòsits i tancs d'emmagatzematge (que comportin obra civil). 

- Dipòsits de seguretat o abocadors (que comportin obra civil). 

- Distribució d'aigua potable. 
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3.2.02.01   INSTAL·LACIONS DE SERVEI PÚBLIC 

- Estacions depuradores d'aigües residuals (E.D.A.R.) Es 

consideren inherents a la instal·lació: els decantadors, les 

basses d'homogeneïtzac ió, les bombes d'impulsió, bufadors, 

filtres, dipòsits intermedis i la xarxa de conductes i accessoris. 

- Instal·lacions de lloguer de bicicletes, incloent com millores de 

la instal·lació cadascuna de les estacions de lloguer i els seus 

elements (pòsters d'ancoratge, lectors, caixers i bicicletes). 

- Estacions de tractament d'aigua potable (E.T.A.P.) Es 

consideren inherents a la instal·lació: els dipòsits d'acumulació 

d'aigua, pous, canals d'abastament d'aigües, bombes 

d'impulsió d'aigua, filtres de tractament d'aigua (per exemple: 

descalcificadors), bombes dosificadores de productes i 

canonades de distribució generals. 

- Instal·lació d'enllumenat públic. 

- Instal·lacions de combustible. Es consideren inherents a la 

instal·lació: tanc d'emmagatzematge, grup de bombament , 

xarxa general de canonades de distribució. 

- Instal·lacions d’incineradores d'escombraries i residus. Es 

consideren inherents a la instal·lació: caixa de càrrega, càmera 

pirolítica amb cremador i ventilador, cremador modulant, 

termorreactor per cremar fums, llar de foc de sortida de fums, 

quadre de comandament i control. 

- Instal·lacions trituradores de residus voluminosos (palets, 

resta de poda, mobles). 

- Obres civils portuàries. 

- Plantes de triatge per a la recuperació de materials. Es 

consideren inherents a la planta, com a components de la 

mateixa: caixa de càrrega, cadena de triatge per a la 

classificació de residus, separadors magnètics per ferris i 

separadors per corrent per aluminis, premses per al films 

plàstics de material recuperat i separat. 

- Plantes de transferència per a residus perillosos. Es considera 

inherent a la planta, com a components de la mateixa: la xarxa 

de recollida de seguretat per a eventuals vessaments, dipòsit i 

cambra frigorífica. 

- Plantes d'olis vegetals. Es considera inherent a la planta, com 

a components de la mateixa: els dipòsits i aljub. 

- Sistema de control semafòric. 

- Sistema de control d'accés a carrers. 

- Sistema de vídeo-vigilància en carrers. 

- Vivers i instal·lacions de reg. Es consideren inherents a la 

instal·lació: la canonada de distribució, els degotadors, els tubs 

degotadors, els humidificadors, els ruixadors, els aspersors, 

higròmetres d'aire, higròmetres de sòl i el programador de reg. 

Tipus de gestió Bé complex 
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3.3.  Altres  béns mobles  
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3.3.01 – Mobiliari 

 

Les Classificacions definides són les que es detallen tot seguit: 

 

3.3.01.01  MOBILIARI GENERAL 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé cada conjunt dels elements de mobiliari 

(amb independència del seu volum, qualitats específiques o 

material en que estiguin fabricats) en oficines, vestuaris, centres 

docents, esportius, sanitaris, cafeteries, com per exemple: 

- Armaris, llibreries, vitrines i estanteries d’oficina. 

- Arxivadors verticals, fitxers horitzontals i de plànols. 

- Armaris de taller. 

- Armaris d’eines. 

- Armaris rack. 

- Bancs de vestuari. 

- Bancs i taules de treball. 

- Paraven i mampares de separació de mitja alçada. 

- Bukcs. 

- Llits (incloent el capçal i el peu). 

- Cotxets per a bebès. 

- Taules auxiliars (biblioteca i d’ordinador). 

- Taules d’oficina i despatx (amb les seves respectives ales) 

- Taules de reunions. 

- Taules i mobles de laboratori. 

- Taules - taulell de dibuix. 

- Taules d’acer inoxidable de cuines i bugaderia (incloent 

l’aigüera). 

- Mobiliari clínic (bicicletes estàtiques, lliteres, carros clínics, 

classificadors rotatius d’historials, vitrines mèdiques). 

- Mostradors. 

- Pissarres mòbils giratòries. 

- Pupitres. 

- Cadiratge (cadires, butaques, sofàs, tamborets i mòduls de 

seient). 

- Taquilles. 

Cada conjunt de béns que pertany a un dels tipus anteriors, 

constitueix un únic bé físic amb  indicació del número d’elements 

que el componen. 

Tipus de gestió Inversió general 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Les mampares ubicades de forma fixa, per considerar-se 

inherents a l’edifici en el que es troben instal·lades. 

Les inversions sobre el mobiliari que es detalla tot seguit per estar 

el seu valor, en la majoria dels casos, per sota dels criteris 

quantitatius d’activació: 

- Catifes (excepte obres d’art) i moquetes. 

- Ambientadors i desinfectadors. 

- Cortines, jardineres i decoració interior. 

- Faristols. 

- Banderes. 

- Papereres i paraigüers. 

- Classificadors. 
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3.3.01.01  MOBILIARI GENERAL 

- Quadres y litografies (excepte obres d’art). 

- Dispensadors de sabó i paper. 

- Elements de sobretaula. 

- Escales. 

- Prestatgeries metàl·liques ranurades. 

- Llums, flexos i llanternes. 

- Mata insectes. 

- Mobles i miralls de bany. 

- Penjadors. 

- Pissarres i encerats de paret. 

- Rellotges. 

- Reposapeus. 

- Taulells d’anuncis i sureres. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 10 

 

3.3.01.02  MOBILIARI ESPORTIU 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’elements de 

mobiliari des tipus de béns que tot seguit es detallen (amb 

indicació del número de béns i amb independència de la seva 

forma, volum, qualitats específiques o material en el que estiguin 

fabricats), utilitzats per a la pràctica esportiva i situats 

normalment en instal·lacions esportives: 

 - Banc de peses. 

- Barres d’equilibri. 

- Bicicletes estàtiques. 

- Cistelles de bàsquet (sempre 

que no siguin instal·lacions 

fixes (amb tots els seus 

accessoris). 

- Cintes de córrer. 

- Cortines separadores. 

- Conjunt xarxa pista de tenis, 

voleibol, etc. (incloent tots 

els seus accessoris). 

- Escala jutges atletisme. 

- Espatlleres. 

- Futbolins. 

- Gàbies de material. 

- Gàbia de llançament 

d’atletisme. 

- Marcadors electrònics. 

- Taules de tennis taula. 

- Obstacles d’atletisme. 

- Piragües. 

- Pòdium. 

- Porteries (amb tots els 

accessoris). 

- Poltres. 

- Plintons. 

- Xarxes protectores. 

- Xarxa pista de tenis. 

- Cadires de socorristes. 

- Trampolins.  

- Trapezis. 

- Túnel sortida de jugadors. 

 Cada conjunt de béns que pertany a un dels tipus anteriors, 

constitueix un únic bé físic amb  indicació del número d’elements 

que el componen. 

Tipus de gestió Inversió general 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Les instal·lacions fixes de camp de futbol o bàsquet atès que s’han 

d’incloure a la Classificació (110103) “Instal·lacions esportives i 

d’esbarjo a l’aire lliure” com una millora del bé sobre el qual 

s’instal·lin. 
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3.3.01.02  MOBILIARI ESPORTIU 

Les inversions sobre el mobiliari que es detalla tot seguit atès que 

el seu valor està, en la majoria dels casos, per sota dels criteris 

quantitatius d’activació: 

 - Cèrcols i pilotes. 

- Matalassos i mòduls de goma 

escuma. 

-Manuelles (peses). 

-Suros de les piscines. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 6 

 

3.3.01.03  MOBILIARI URBÀ 

Bé objecte 

d’inventari 

Per gestionar-se com a Inversió General: S’inventariaran com un 

conjunt (com un únic bé, per Entitat i Exercici Econòmic) les 

inversions realitzades en mobiliari ubicat en una via pública o 

en un parc, com por exemple: Bancs; aparca bicicletes; pilons 

fixes; estàtues i fonts (excepte les que pel seu caràcter històric o 

artístic hagin de ser gestionades mitjançant la Classificació 

(C20102) “Escultures”); jardineres; limitadors de velocitat; 

marquesines; taules d’àrees recreatives; papereres; sanitaris 

públics; senyalització (vertical, plaques i semàfors); suports 

publicitaris i d’informació (rellotges  publicitaris, indicadors 

urbans, monòlits, punts d’informació). 

Tipus de gestió Inversió general 

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Les àrees o instal·lacions recreatives de jocs infantils o de gent 

gran i els zones de pícnic, atès que s’han de gestionar a través 

de la Classificació (110103) “Instal·lacions esportives i d’esbarjo 

a l’aire lliure”. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 6 

 

3.3.01.04  MOBLES DE CONSIDERABLE VALOR ECONÒMIC  

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada moble que no tingui la 

consideració d’històric o artístic però que sigui de considerable 

valor econòmic, com per exemple: 

- Gegants i capgrossos. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 10 

 

3.3.02 – Utensilis y equipament d’oficina 

 

Les Classificacions definides són les que es detallen tot seguit: 

 

3.3.02.01  EQUIPS D’OFICINA I FOTOCOPIADORES 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’elements 

d’accionament mecànic o elèctric utilitzat en oficines (amb 

indicació del número de béns i amb independència de la seva 

forma, volum, qualitats específiques o material en el que estiguin 

fabricats), com per exemple: 

- Canó projector. 

- Talladores de paper. 

- Destructors de documents. 

- Enquadernadores. 

- Ensobradores. 
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- Faxos, telefaxos. 

- Fotocopiadores. 

- Fotocopiadores multifuncional (fotocopiadora, impressora, fax, 

escàner, etc.). 

- Franquejadores. 

- Grapadores elèctriques. 

- Màquines d’escriure. 

- Pantalles de projecció. 

- Plastificadores de documents. 

- Plegadores de paper. 

- Projectors de transparències. 

- Projectors de diapositives. 

- Reproductores de plànols. 

- Trepadora de paper elèctriques. 

Tipus de gestió Inversió general  

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els escàners i impressores atès que s’han de gestionar a través 

de la Classificació (300101) “Equips processos d’informació”. 

I, els següents equips d’oficina, atès que la majoria d’aquests 

béns tenen un valor inferior a l’indicat pel criteri quantitatiu de 

gestió: 

- Calculadores. 

- Datadores i numeradores i retoladores (tipus Dymo). 

- Grapadores i trepadora manuals. 

- Altres equips d’oficina de sobretaula. 

- Telèfons. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 8 

 

3.3.02.02  ELECTRODOMÈSTICS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’elements 

d’aparells elèctrics construïts per a ser utilitzats 

habitualment a la llar (amb indicació del número de béns i amb 

independència de la seva forma, volum, qualitats específiques o 

material en el que estiguin fabricats), com per exemple: 

- Condicionadors autònoms d’aire i bomba de calor. 

- Caixes frigorífiques. 

- Aspiradors domèstics. 

- Càmeres frigorífiques. 

- Càmeres fotogràfiques (incloent objectius). 

- Càmeres de vídeo (domèstic i professional). 

- Cuines industrials existents a les escoles. 

- Deshumidificadors. 

- DVD’s. 

- Equips de música. 

- Gravadores y reproductores (d’àudio i vídeo). 

- Forns domèstics. 

- Fregidores industrials. 

- Frigorífics. 

- Fonts d’aigua freda. 

- Rentadores (domèstiques, industrials existents en residències) 

- Rentavaixelles. 

- Microones. 
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3.3.02.02  ELECTRODOMÈSTICS 

- Videocassets. 

- Assecadores. 

- Televisors. 

Tipus de gestió Inversió general  

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Les campanes extractores per considerar-se inherents a l’edifici. 

Tampoc s’inventarien com béns independents les plaques solars 

per considerar-se inherents a l’edifici en el que s’inclouen. 

No s’inventariaran, ni gestionaran els electrodomèstics que 

s’indiquen tot seguit, atès que la majoria d’ells tenen valors 

inferiors als establerts en els criteris quantitatius de gestió. 

- Calefactors, ventiladors, radiadors. 

- Petits electrodomèstics (molinets de cafè, torradores, cafeteres 

tipus Melitta, pingüins, radio-cassets). 

- Rellotges de paret. 

- Eixugamans. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 6 

 

3.4.  Equipaments específics 

 

3.4.01 – Activitat Ràdio, Lleure y Espectacles 

 

3.4.01.01  EQUIPAMENT TRACTAMENT D’IMATGE, SENYAL, SO I 

IL·LUMINACIÓ 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada conjunt dels elements 

formats per instal·lacions i màquines destinades a la a la gravació, 

edició i tractament d’imatge i so, com per  exemple:  

 - Amplificadors. 

- Bafles. 

- Caixes i columnes 

acústiques. 

- Compressors de senyal 

- Equalitzadors. 

- Equips d’edició de vídeo. 

- Equips d’endarreriment  

- Taules de muntatge. 

- Taules de mescles. 

- Taules de so. 

- Micròfons. 

- Monitors de vídeo. 

 També es gestionen en aquesta Classificació les instal·lacions 

necessàries per a la il·luminació dels espectacles, tant si són a 

l’aire lliure o en llocs tancats, com per exemple:  

 - Dimmers 

- Instal·lació de Focus.  

- Màquina de fum. 

- Taula de llums 

- Graelles amb subjecció. 

- Reguladores d’intensitat 

lluminosa. 

- Transformadors, amb els 

seus equips de protecció 

- Instal·lació d’il·luminac ió 

d’espectacles (no ubicada de 

forma fixa en un edifici), 

formada per: transformadors, 

amb els seus equips de 

protecció, reguladors 

d’intensitat lluminosa, graelles  

amb subjecció, focus, cablejat 

de distribució a cadascun dels 

punts d’il·luminació. 

 També es gestionen en aquesta Classificació els equips utilitzats 

per a l’ampliació d’imatges c inematogràfiques per a la seva  

visualització, com per exemple: 
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 - Màquines d’empalmar 

pel·lícules 

- Màquines d’enrotllat. 

- Projectors de cine 

 

Tipus de gestió Inversió general  

No gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els béns relacionats tot seguit, atès que s’han de gestionar a 

través de la Classificació (330202) Electrodomèstics: 

- Càmeres fotogràfiques (incloent objectius). 

- Càmeres de vídeo (domèstic i professional). 

- Equips de música. 

- Gravadores, dvd’s i reproductores (d’àudio i vídeo). 

- Televisors. 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 12 

 

3.4.01.02  EQUIPAMENT DE RECOLZAMENT I SUPORT D’ACTES 

Bé objecte 

d’inventari 

Per gestionar-se com a Inversió General: S’inventaria com un 

conjunt (com un únic bé, per Entitat i Exercici Econòmic) les 

inversions realitzades en el mobiliari per actuacions en públic 

(com per exemple: tarimes, escenaris mòbils i tanques). 

Tipus de gestió Inversió general 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 5 

Criteri 

quantitatiu 

adquisició 

- Criteri quantitatiu 

millora 

- 

 

3.4.01.03  INSTRUMENTS MUSICALS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada objecte que la seva 

finalitat sigui produir sons musicals, com por exemple: 

 - Arpa. 

- Baix. 

- Bateria. 

- Bombo. 

- Caixes. 

- Clarinet. 

- Contrabaix. 

- Cornetes. 

- Cortina musical. 

- Darbukes. 

- Djembes. 

- Fagot. 

- Flautes. 

- Flautes travesseres. 

- Guitarres. 

- Oboè. 

- Òrgans. 

- Platets. 

- Pianos. 

- Saxofons. 

- Tambors. 

- Timbals. 

- Triangle musical. 

- Trompeta. 

- Tuba. 

- Violí. 

- Violoncel. 

- Xilòfon 

Tipus de gestió Inversió general  

Amortitza Si Vida Útil (anys) 10 

 

3.4.02 – Altres Equipaments específics 

 

3.4.02.01  EQUIPS I APARELLS MÈDIC-ASSISTENCIALS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada equip i aparell de 

diagnòstic, com poden ser: 

- Electrocardiògrafs. 

- Equips d’angiografia. 
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3.4.02.01  EQUIPS I APARELLS MÈDIC-ASSISTENCIALS 

- Equips de radiologia. 

- Equips de ressonància magnètica. 

Equips terapèutics, com poden ser: 

- Aparells de teràpia electrocombulsiva  

- Bombes de medicaments. 

- Equips microones o d’ona curta. 

- Equips d’anestèsia. 

- Llum d’infrarrojos. 

Instrumental d’exploració i consulta, com poden ser: 

- Laringoscopis. 

- Podòmetres. 

- Tensiòmetres de paret. 

Aparells de monitorització, com poden ser: 

- Monitors cardíacs. 

- Monitors d’arrítmies. 

- Monitors desfibriladors. 

Altres equips de servei sanitari, com poden ser: 

- Aparells d’ortopèdia. 

- Bàscules, talladores i pesa bebès.  

- Bombes d’alimentació.  

- Desfibriladors. 

- Reanimadors. 

Tipus de gestió Bé simple 
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DRETS DE PROPIETAT IMMATERIAL 

 

4.0.01 – Drets de Propietat Immaterial 

 

4.0.01.01  PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada un dels drets de caràcter 

personal i patrimonial que atribueixen a l’autor la plena disposició 

i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra, sense més limitacions 

que les establertes en la Llei, com per exemple: 

- Drets d’autor. 

- Dominis Web. 

- Pla general d’ordenació urbana aprovat. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza - Vida Útil (anys) - 

 

4.0.01.02  PROPIETAT INDUSTRIAL  

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cadascun dels drets obtinguts per 

l’inventor o descobridor amb la creació o descobriment de 

qualsevol invenció relacionada amb la indústria; i pel productor, 

fabricant o comerciant, amb la creació de signes especials, els 

quals es proposen distingir el producte del seu treball d’altres 

articles similars, com per exemple: 

 - Logos.  

- Marques. 

- Models. 

- Patents. 

- Suports de la imatge 

corporativa (bandera, logos) 
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Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza - Vida Útil (anys) - 

 

4.0.01.03  PROPIEDAD COMERCIAL 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels drets propietat 

de l’Entitat per a  comercialitzar un producte. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza - Vida Útil (anys) - 

 

QUOTES, PARTS ALÍQUOTES Y TÍTOLS CAPITAL D’EMPRESES  

 

5.0. – Quotes, Parts Alíquotes y Títols Capital d’Empreses 

 

Són els títols que concedeixen a qui els posseeixen drets de propietat o percepció de 

dividends, participacions de beneficis, interessos, comissions o primes i que són 

susceptibles de cotització en mercats de valors. Per exemple: accions, obligacions, 

lletres del tresor, títols, etc. 

 

Per als Valors Mobiliaris compresos en aquest Epígraf y Subepígraf s’ha de completar 

informació relativa a: Número de títols y la seva classe; sèrie i numeració; entitat 

emissora; valor capital i valor efectiu; cost de l’adquisició i data; fruits i rendes que 

produeixen i lloc en el que es trobin dipositats. 

 

Els valors mobiliaris, siguin de renda fixa o variable, es valoren pel preu d’adquisició, 

entenent  aquest per l’import satisfet, incloent els drets preferents de subscripció i 

les despeses inherents a l’operació (comissions o despeses d’intermediació).  

 

5.0.01 – Accions i participacions en societats mercantils i entitats del grup. 

 

Las Classes y Classificacions definides són les que tot seguit es detallen: 

 

5.0.01.01   ACCIONS I PARTICIPACIONS EN SOCIETAS MERCANTILS DEL 

GRUP 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’accions (amb 

indicació del nombre) de la mateixa classe corresponents a la 

mateixa Societat Mercantil sempre que aquesta Societat sigui 

entitat del grup respecte a l’Ajuntament, d’acord amb la definició 

que d’aquests conceptes s’hagi establert en les normes per a la 

formulació dels Comptes Anuals Consolidats. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

5.0.02 – Altre immobilitzat financer 

 

Les Classificacions definides són les que es detallen tot seguit: 

 

5.0.02.01   OBLIGACIONS, BONS I ALTRES INVERSIONS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada conjunt d’obligacions, 

bons, lletres i altres títols de renda fixa (amb indicació del 

nombre).  

Tipus de gestió Bé simple 
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Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

DRETS DE CARÀCTER PERSONAL 

 

6.0.01 – Drets de Caràcter Personal 

 

Es consideren en aquest subgrup aquells drets que suposen vincles jurídics entre 

dues persones o entitats. 

 

6.0.01.01  PROGRAMES (SOFTWARE)  

Bé objecte 

d’inventari 

Per gestionar-se com Inversió General: S’inventarien com un 

conjunt (com un únic bé, per Entitat i Exercici Econòmic) les 

inversions realitzades en l’adquisició de llicències de software que 

es realitzin de forma independent als equips, com poden ser: 

- Software estàndard (no inherent als equips informàtics). 

- Software de base (sistemes operatius, no inherents als equips 

informàtics). 

- Software a mida. 

Tipus de gestió Inversió general 

Elements no 

gestionats en 

aquesta 

Classificació 

El software desenvolupat amb mitjans propis de l’Entitat atès que 

es gestionen en la Classificació (400101) “Propietat intel·lectual”.  

Amortitza Si Vida Útil (anys) 4 

 

SEMOVENTS 

 

Per als  béns compresos en aquest Epígraf i Subepígraf s’ha de completar informac ió 

relativa al número de caps, espècie, marques i persona encarregada de la seva 

custodia. 

 

La Classificació definida és la que tot seguit es detalla: 

 

7.0.01.01  SEMOVENTS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada ramat o conjunt 

homogeni d’ animals. 

En el cas concret de que un animal que per les seves 

característiques específiques ho requereixi, es podràs considerar 

como bé físic independent. 

Tipus de gestió Per quantitat 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 5 

 

LLIBRE B: ELS AFECTES AL SEU PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I 

L’HABITATGE 

 

Amb la finalitat de regular el mercat de terrenys, obtenir reserves de sòl per a  

actuacions d’ iniciativa pública i facilitar l’execució de l’ordenació territorial i 

urbanística, integren el patrimoni públic del sòl els béns, recursos i drets que 

adquireixi l’Administració en virtut del seu deure sobre ordenació territorial i 

urbanística. 
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Els béns del patrimoni públic del sòl constitueixen un patrimoni separat i els ingressos 

obtinguts mitjançant l’alienació dels terrenys que els integren o la substitució per 

diners, es destinaran a la conservació, administració i ampliació del mateix, sempre 

i quan només financin despeses de capital i no es vulneri la legislació que els sigui 

aplicable, o als usos propis del seu destí. 

 

Es distingeixen les següents Classes i Classificacions: 

 

B.0.01 Terrenys del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge 

 

B.0.01.01  TERRENYS PMSH 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels terrenys que 

hagin estat classificats d’aquesta manera d’acord amb la legislació 

urbanística vigent. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

B.0.02 Edificis del Patrimoni Públic de Sòl 

 

B.0.02.01  EDIFICIS PMSH 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada construcció o edificació 

qualificada com a Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, 

destinats a finalitats socials com per exemple: 

- Habitatges de protecció pública.  

- Altres construccions integrades en el PMSH. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 50 

 

B.0.03 Drets Reals del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge  

 

El planejament i l’activitat urbanística generen per als Ajuntaments unes perspectives 

d’obtenció de terrenys, via cessió obligatòria, de terrenys per a carrers, zones verdes, 

equipaments i altres usos. Així mateix, com a conseqüència d’aquesta activitat 

urbanística, l’Ajuntament pot rebre terrenys de propietaris amb aprofitament  

excedentari amb destí a la compensació als propietaris amb aprofitament deficitari, 

o bé participar com a intermediari en les compensacions entre particulars.  

 

B.0.03.01  APROFITAMENT URBANÍSTIC PMSH 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cadascun dels drets que 

consisteixen en l’atribució efectiva dels usos o intensitats 

susceptibles d’apropiació privada d’un terreny o el seu equivalent 

econòmic en els termes fixats per la legislació urbanística així com 

les diferències positives que resultin al restar de l’aprofitament 

urbanístic, l’aprofitament privatiu i el corresponent a 

l’Administració actuant. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

LLIBRE C: ELS AFECTES AL PATRIMONI HISTÓRIC - ARTÍSTIC 
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S’Inclouen en aquest Llibre d’inventari els elements patrimonials mobles o immobles 

d’interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, així 

com el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments, zones arqueològiques, llocs 

naturals, jardins i parcs que tinguin valor artístic, històric o antropològic. Aquests béns 

presenten, en general, determinades característiques, incloent les següents: 

 

a) És poc probable que el seu valor en termes culturals, mediambientals, 

educacionals i històric-artístics quedi perfectament reflectit en un valor financer 

basat purament en un preu de mercat.  

b) Les obligacions legals o estatutàries poden imposar prohibicions o restriccions 

greus a la seva disposició per venda.   

c) Sovint són insubstituïbles i el seu valor pot incrementar-se amb el temps, inclús si 

les seves condicions físiques es deterioren.  

d) Pot ser difícil estimar la seva vida útil, la qual en alguns casos pot ser de centenars 

d’anys. 

 

En tenir en la majoria dels casos aquests béns una vida útil  il·limitada o tenint -la 

limitada es difícil estimar- la amb fiabilitat, no se’ls aplicarà el règim d’amortització. 

 

Es distingeixen les següents Classes i Classificacions: 

 

C.1 Caràcter històric 

 

C.1.01 – Immobles de caràcter històric-artístic 

 

C.1.01.01  EDIFICIS HISTÒRIC-ARTISTICS  

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé independent cada construcció que, per la seva 

antiguitat, mèrits constructius i/o històrics, està especialment 

protegit i és declarat ‘bé d’interès cultural’ i, sigui propietat de 

l’Ajuntament, com per exemple: 

- Cases pairals. 

- Castells. 

- Esglésies. 

- Palaus.  

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

C.1.01.02  OBRES CIVILS HISTÒRIC-ARTÍSTIQUES 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada construcció dels tipus 

següents: 

- Arcs i portes. 

- Dòlmens. 

- Muralles. 

- Ponts. 

- Ruïnes. 

- Jaciments arqueològics. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

C.1.02 – Utensilis històrics 
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C.1.02.01  NUMISMÀTICA I UTENSILIS ARQUEOLÒGICS – 

PALEONTOLÒGICS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada conjunt dels elements 

de monedes o medalles, ceràmiques, ossos i utensilis pertanyents 

a civilitzacions antigues (amb indicació del número total de cada 

bé) 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

C.1.03 – Documents històrics 

 

C.1.03.01  DOCUMENTS HISTÒRICS 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada document amb una 

importància històrica acreditada, com per exemple: documents, 

llibres, pergamins, reproduccions gràfiques. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

C.2 Caràcter artístic 

 

C.2.01 – Obres d’art 

 

Són tots aquells béns físics que destaquen per la seva antiguitat i/o valor històric o que 

poden ser catalogats com a obres artístiques.  

 

Per als béns compresos en aquest Llibre i Epígraf es deu completar informació relativa 

a: Nom o títol de l’obra; lloc  on es trobi situat i persona responsable; autor; escola; 

tema i tècnica, així com dades tècniques en quant a les seves mides i estat de 

conservació. Així mateix, s’ha de fer constar, la raó del seu valor artístic, històric o 

econòmic 

 

C.2.01.01 PINTURES 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada expressió pictòrica que 

tingui un especial valor artístic, com per exemple: 

- Quadres. 

- Dibuixos. 

- Gravats. 

- Murals. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

C.2.01.02 ESCULTURES 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada representació escultòrica 

d’especial valor artístic, com per exemple: 

- Escultures. 

- Fonts. 

- Talles en fusta. 

Així mateix, s’inclouen en aquesta Classificació les estàtues o fonts 

existents en vies públiques que puguin tenir un caràcter històric o 

artístic rellevant. 

Tipus de gestió Bé simple 
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C.2.01.02 ESCULTURES 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

C.2.01.03  MOBILIARI ARTÍSTIC 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueix un bé físic independent cada moble d’especial valor 

històric, com per exemple: 

- Llums. 

- Mobles. 

I altres objectes d’orfebreria i joieria amb especial valor històric-

artístic. 

Tipus de gestió Bé simple 

Amortitza No Vida Útil (anys) - 

 

LLIBRE D: ELS D’ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS I ENTITATS 

AMB PERSONALITAT PRÒPIA DEPENDENTS DE L’ ENS LOCAL. 

 

Aquest llibre s’obté per la suma dels llibres A, B, C i E dels Organismes Autònoms i 

entitats jurídicament dependents de l’Entitat. 

 

LLIBRE E: ELS CEDITS A ALTRES ADMINISTRACIONS O A PARTICULARS PERÒ 

REVERTIBLES A L’ ENS LOCAL 

 

Aquest llibre conté els béns que han estat objecte de l’operació revertible d’entrega 

“Cessió d’ús temporal” com a recordatori de que el seu domini o gaudi hagués de 

revertir o consolidar-se en l’ Entitat arribat cert dia o en complir-se o no determinada 

condició, de manera que serveixi de recordatori constant per a que la Corporació 

exerciti oportunament les facultats que li corresponguin en relació als mateixos”. En 

definitiva, els béns que aquí figuren seran el que hagin estat objecte d’una operació 

revertible de Cessió d’ Ús temporal. 

 

E.0.01 – Béns i Drets Revertibles 

 

E.0.01.01   BÉNS I DRETS REVERTIBLES 

Bé objecte 

d’inventari 

Constitueixen un bé físic independent cadascuna de les càrregues o 

drets atorgats que recaiguin sobre un bé transmès en quant a la 

seva  propietat que tingués l’ Ajuntament, el gaudi del qual hagués 

de revertir o consolidar-se en el mateix arribat cert dia o al complir-

se o no determinada condició. 

Cadascun d’aquests drets es dona d’alta en aquesta Classificació  

associant-les al bé (generalment immoble) gravat per la càrrega. 

Tipus de gestió Bé simple 

Elements no 

gestionats en 

aquesta 

Classificació 

Els béns cedits en quant a la seva possessió a un tercer (ja sigui per 

cessió d’ús, arrendament –l’ Ajuntament és l’arrendador- o 

concessió administrativa), per romandre en la Classificació que li 

correspon originàriament pel tipus de bé.  

Per a aquest cas es realitzarà una operació revertible d’ entrega que 

correspongui. Com a conseqüència d’aquesta operació els béns 

passaran del Llibre en el que es trobin al llibre E de ‘Béns i Drets 

Revertibles’.  

Amortitza No Vida Útil (anys) - 
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A continuació es relaciona un exemple gràfic de Béns gestionats en aquesta 

Classificació  

 

 
 

INVERSIONS EN ELEMENTS NO INVENTARIABLES 

 

Aquestes inversions no figuren en cap Llibre, Epígraf i Subepígraf de l’ 

Inventari. 

 

I.0.01 – Inversions en elements no inventariables 

 

I.0.01.01   INVERSIONS EN ELEMENTS NO INVENTARIABLES 

Bé objecte 

d’inventari 

Per gestionar-se com a Inversió General: Per cada Exercici Econòmic i 

per Entitat es constituirà un bé independent que reculli les inversions 

realitzades a través del Capítol 6 del Pressupost de Depeses- sobre 

elements que no estan recollits en l’apartat ‘Béns objecte de d’inventari 

de cap de les Classificacions. Aquests desemborsaments, realitzats 

sobre elements no inventariables,  es recullen en aquesta Classificació 

amb caràcter excepcional, donat que haurien d’haver-se tramitat a 

través del Capítol 2 del Pressupost. 

Cadascuna de les millores i inversions sobre aquest bé es donarà d’alta 

pel valor total de l’adquisició, sense identificar el número d’elements 

adquirits.   

Aquest bé es donarà de baixa al final de l’exercici, una cop hagi estat 

amortitzat totalment. 

Tipus de gestió Inversió general 

Amortitza Si Vida Útil (anys) 1 

 

SITUACIONS PATRIMONIALS, NATURALESA JURÍDICA I USOS 

 

SITUACIONS PATRIMONIALS 

 

Les diferents situacions patrimonials en que es pot trobar un bé són les que se 

detallen a continuació: 

 

- Propietat: Situació patrimonial quan s’ostenta el ple domini d’un bé, com a 

propietari o copropietari. 

 

- Cedit a favor: Situació patrimonial en la que es troben els béns propietat de 

tercers que han estat entregats a l’Entitat de forma temporal i de manera gratuïta, 

amb finalitats d’utilitat pública i interès social. 
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- Cedit en contra: Situació patrimonial en la que es troben els béns que l’Entitat 

té entregats en la seva totalitat, de forma temporal i de manera gratuïta a tercers 

amb finalitats d’utilitat pública i interès social, amb excepció dels seus OO.AA. 

 

- Adscrit a favor: Quan a un Organisme Autònom de l’Entitat se li adscriu un bé, 

la situació patrimonial que posseeix aquest és ‘Adscrit a Favor’. En l’ Entitat, la 

situació patrimonial en la que es troba el bé es ‘Adscrit en Contra’. 

 

- Adscrit en contra: Quan un bé titularitat de l’Entitat es troba Adscrit a un 

Organisme Autònom d’ella dependent, la Situació patrimonial que posseeix en 

l’Entitat és ‘Adscrit en Contra’. Per contra, en l’ Organisme Autònom receptor, la 

Situació patrimonial del bé és d ‘Adscrit a Favor’. 

 

- Drets i Concessions en contra: Situació patrimonial en la que es troben els 

béns propietat de l’Entitat, quan s’ atorguen sobre els mateixos concessions 

administratives a favor de tercers o bé les càrregues sobre béns de l’ Entitat a 

favor de tercers, per exemple, l’arrendament a un tercer (l’ Entitat és 

l’arrendatària). 

 

- Drets i Concessions a favor: Situació patrimonial en la que es troben els béns 

propietat d’un tercer que atorga un dret o concess ió administrativa sobre els 

mateixos a l’Entitat, o bé les càrregues sobre béns de tercers a favor de l’Entitat, 

per exemple, l’arrendament d’un tercer a l’Entitat (l’ Entitat és l’arrendatària).  

 

NATURALESES JURÍDIQUES 

 

L’ Entitat classifica els seus béns, d’acord a la seva naturalesa en: 

 

- Patrimonial: 

Són els béns i drets que essent propietat de l’Entitat no estan destinats a l’ús 

públic ni afectats a algun servei públic podent constituir fonts d’ingrés per l’ 

Entitat. 

 

- Domini Públic – Ús Públic: 

Són aquells destinats a ser utilitzats directament pels particulars, com els camins 

i carreteres, places, carrers, passeigs, parcs, fonts, canals, ponts i les obres 

públiques d’aprofitament o utilització generals, la conservació de la qual i policia 

siguin de la competència de l’Entitat.  

 

- Domini Públic – Servei Públic: 

Són els afectats al compliment de les finalitats públiques de competència de l’ 

Entitat, com cases consistorials, escorxadors, mercats, llotges hospitals i centres 

assistencials, escoles, museus i centres culturals, instal·lacions esportives, 

cementiris i, en general, els immobles on s’allotgin els seus òrgans i els destinats 

a la prestació de serveis públics o administratius. 

 

- Comunal: 

Són els béns l’aprofitament dels quals pertany al comú dels veïns. 

 

- Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge:  
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Segons l’article160 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost, 

pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya  

(modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer) Els béns que integren el patrimoni 

municipal del sòl i l’habitatge constitueixen un patrimoni separat de la resta de 

béns municipals. 

El Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge està constituït pels edificis i el sòl 

susceptibles de complir les següents finalitats: 

a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament , 

l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida. 

b) Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.  

c) Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i 

facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. 

d) Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 

 

 

16.- Aprovació de la modificació del Conveni de delegació de competències 

al Consell comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de 

gossos abandonats a la comarca del Ripollès 

 

 

1. Antecedents 

 

1. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida de gossos abandonats 

a la comarca del Ripollès per delegació dels 19 municipis de la comarca. L’acceptació 

de la delegació d’aquesta competència es va acordar en la sessió plenària de data 14 

de maig de 2008. 

 

El Refugi d’Animals del Ripollès, amb número d’inscripció G25/00254 al Registre de 

Nuclis Zoològics, està ubicat a la finca de Baups, Camí de Casadesús, km 2.300, del 

terme municipal de Ripoll. 

 

2. En data 4 de novembre de 2021, la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la 

interventora accidental del Consell Comarcal del Ripollès han emès informe conjunt 

sobre la previsió de les despeses i els ingressos derivats del servei de recollida de 

gossos abandonats a la comarca del Ripollès per l’any 2022, on es conclou que degut 

a la tendència creixent de les despeses i a la tendència decreixent dels ingressos, és 

necessari que el Consell Comarcal del Ripollès adopti alguna mesura per tal 

d’augmentar els ingressos i així evitar que aquest servei generi dèficit progressiu en 

exercicis futurs. 

 

3. Una vegada analitzades les diferents alternatives es creu convenient modific ar 

l’actual Pacte setè del conveni que, en la seva versió actual, es transcriu tot seguit: 

 

 “SETÈ.- L’Ajuntament de.......................es compromet a aportar al Consell 

Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i 

criteris de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats 

prèviament pel Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per 

prestar el servei de recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del 

Refugi d’animals del Ripollès. Aquesta quant itat queda fixada en 1 €/ habitant. 

El pagament de l’import total s’efectuarà durant el primer trimestre de l’exercici. 

Serà el Consell Comarcal que enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import 
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total que li correspongui, d’acord a les darreres dades de població oficials 

publicades per l’INE.” 

 

Per adoptar el contingut que es proposa a continuació: 

 

“SETÈ.- L’Ajuntament de.......................es compromet a aportar al Consell 

Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòm ics i 

criteris de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats 

prèviament pel Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per 

prestar el servei de recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del 

Refugi d’animals del Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1,5 €/ habitant.  

El pagament de l’import total s’efectuarà durant el quart trimestre de l’exercici. 

Serà el Consell Comarcal qui enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import 

total que li correspongui, d’acord amb les darreres dades de població oficials 

publicades per l’INE.” 

 

4. El Consell d’alcaldes en sessió de data 9 de novembre de 2021 i el Ple del 

Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de 16 de novembre de 2021 han aprovat la 

modificació del Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del 

Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca 

del Ripollès, que ens ocupa. 

 

5. Consta a l’expedient l’informe emès per la secretària-  interventora de la 

Corporació de data 7 de març de 2022 

 

2. Fonaments de dret 

 

I. L’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de protecció dels animals, preveu que correspon als ajuntaments 

recollir i controlar els animals abandonats o perduts. Els ajuntaments poden delegar 

l’anterior competència als ens supramunicipals. Els ajuntaments han de disposar de 

centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i amb prou capacitat 

per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb els ens locals 

supramunicipals o amb altres municipis. 

 

II. El Consell Comarcal del Ripollès està prestant el servei de recollida d’animals 

abandonats o perduts ja que la prestació d’aquest servei està prevista en el Programa 

d’Actuació Comarcal. 

 

III. L’article 25.1. c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, preveu que corresponen 

a la comarca les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els 

municipis. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la 

transferència dels recursos necessaris per a exercir- los. L’article 167 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals preveu que la comarca, de conformitat amb el que estableix el 

Programa d’actuació comarcal, pot prestar serveis de competència municipal en 

virtut de delegació o conveni. 

 

IV. El Consell d’Alcaldes, en sessió celebrada en data 18 de desembre de 2007, va 

acordar dictaminar favorablement sobre el Conveni de delegació de competències 
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entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per a la 

prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès . El 

Ple del Consell Comarcal en la seva sessió de data 14 de maig de 2008, va aprovar 

els corresponents convenis de delegació. 

 

V. El Consell d’Alcaldes, en sessió celebrada en data 14 de març de 2017 va 

dictaminar favorablement la proposta de modificació del Conveni de delegació de 

competències entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès 

per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del 

Ripollès. En aquesta modificació es van incloure uns nous apartats 6.2. i 6.3 i es va 

modificar l’apartat Setè. 

 

El Ple del Consell Comarcal del Ripollès va aprovar aquesta modificació del Conveni 

en la seva sessió de data 21 de març de 2017. 

 

VI. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,  de règim jurídic del sector públic , 

preveu que les delegacions s’han de publicar en el butlletí oficial de la província.  

 

VII. Per a l’adopció de l’acord, al tractar-se d’un conveni en virtut del qual es deleguen 

competències entre administracions públiques, es requereix la majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la corporació, en aplicació de l’article  114 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 

del règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local . 

 

Per tot l’exposat, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa l’adopció 

dels acords següents: 

 

Primer. Aprovar la modificació del Conveni de delegació de competències al Consell 

Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats 

a la comarca del Ripollès. 

 

Concretament es modifica el Pacte Setè el qual quedarà redactat de la següent 

manera: 

 

“SETÈ.- L’Ajuntament de.......................es compromet a aportar al Consell 

Comarcal del Ripollès la quantitat que resulti d’aplicar els estudis econòmics i 

criteris de distribució aprovats pel Consell Comarcal del Ripollès i informats 

prèviament pel Consell d’Alcaldes que incloguin les despeses necessàries per 

prestar el servei de recollida de gossos abandonats, així com el manteniment del 

Refugi d’animals del Ripollès. Aquesta quantitat queda fixada en 1,5 €/ habitant.  

El pagament de l’import total s’efectuarà durant el quart trimestre de l’exercici.  

Serà el Consell Comarcal qui enviarà una liquidació a l’Ajuntament per l’import 

total que li correspongui, d’acord amb les darreres dades de població oficials 

publicades per l’INE.” 

 

Segon. Publicar al BOP l’acord de Modificació del Conveni de delegació de 

competències per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la 

comarca del Ripollès. 
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Quart. Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcalde per la signatura dels 

documents que siguin necessaris per donar compliment a aquest acord. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 

 

17.- Aprovació de l'Addenda número 3 al conveni de col·laboració entre 

l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'Ajuntament de Llanars per al 

desenvolupament de l'Agència d'Energia del Ripollès i la gestió energètica a 

la comarca del Ripollès, signat el 19 de juny de 2016. 

 

Per acord del Ple de l'Ajuntament de 17 de juny de 2016 es va aprovar un Conveni 

de col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'Ajuntament de 

Llanars per al desenvolupament de l'Agència d'Energia del Ripollès i la gestió 

energètica a la comarca del Ripollès, el qual es va formalitzar en data 19 de juny de 

2016. 

 

Atenent que es fa necessària la regularització de l'aportació de l'Ajuntament de 

Llanars a l'ADR, que actualment consta de dues parts: serveis de programari i hosting 

de dades i serveis tècnics prestats. 

 

Atès que la clàusula setena del conveni entre l'Agència de Desenvolupament del 

Ripollès i l'Ajuntament de Llanars per al desenvolupament de l'Agència d'Energia del 

Ripollès i la gestió energètica a la comarca del Ripollès estableix una temporalitat  

anual prorrogable tàcitament per períodes iguals d'any en any. 

 

Vista l'addenda número 3 al conveni matriu que preveu la seva pròrroga i preveu 

l'aportació econòmica que l'Ajuntament de Llanars ha de fer efectiva a l'ADR els 

exercicis 2022 i 2023, a raó de 294,25 euros anuals en concepte de quota anual de 

serveis prestats per a la gestió, eficiència i estalvi energètica i 290,23 euros anuals 

en concepte de serveis de programari i hosting de dades, per un total de 18 pòlisses 

actives. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar l'addenda número 3 al conveni matriu subscrit en data 19 de juny 

de 2016, entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament de Llanars, 

per l’anualitat 2022 i 2023, i la seva minuta. 

 

Segon. Facultar l'alcalde president per subscriure el conveni i tots aquells documents 

que se'n derivin. 

 

Tercer. Comunicar-ho a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès pel seu 

coneixement i efectes. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeu Rosell Marti, Joan Moret Roqué, Mireia 

Guillaumes Vilanova, Concepció Carrera Colom, Anna Torrent Moret) 
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18.- Punts d'urgència 

 

No es proposen. 

 

19.- Mocions 

 

No se’n presenten. 

 

20.- Precs i preguntes 

 

20.1.El regidor senyor Joan Moret demana quan es podrà aprovar la modificació de 

normes, pel tema de poder obligar a fer barbacanes més grans. 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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