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d'una fotocopiadora per als serveis generals
de l'Ajuntament d'Olivella, restant en exposició pública pel termini de vint dies comptadors des de l'endemà de la publicació oficial
d'aquest acord. La documentació es pot consultar en la Secretaria de la Corporació.
Olivella, juny de 2005.
L'Alcalde President, Juli Veciana Ruiz.
022005013422
A

Olivella
EDICTE
D'acord amb el que es disposa l'article
277 del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, es fa
públic que la Junta de Govern Local, en la
seva sessió de data 2 de juny de 2005, ha
aprovat el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir en el procediment negociat ordinari de contractació per renting d'un
vehicle automòbil per al vigilants municipals,
restant en exposició pública pel termini de
vint dies comptadors des de l'endemà de la
publicació oficial d'aquest acord. La documentació es pot consultar en la Secretaria de
la Corporació.
Olivella, juny de 2005.
L'Alcalde President, Juli Veciana Ruiz.
022005013425
A

Olivella
EDICTE
D'acord amb el que es disposa l'article
277 del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, es fa
públic que la Junta de Govern Local, en la
seva sessió de data 7 de juny de 2005, ha
aprovat el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir el procediment negociat
ordinari d'adquisició d'una part de la cuina
per al CEIP El Morsell d'Olivella i instal·lació
d'aquesta, restant en exposició pública pel
termini de vint dies comptadors des de l'endemà de la publicació oficial d'aquest acord.
La documentació es pot consultar en la
Secretaria de la Corporació.
Olivella, juny de 2005.
L'Alcalde President, Juli Veciana Ruiz.
022005013426
A

Parets del Vallès
EDICTE
Per edicte publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA número 128, de 30 de maig
de 2005, va quedar aprovada l'Ordenança
reguladora de la incorporació de sistemes de

captació d'energia solar per a la producció
d'aigua calenta en edificis i construccions al
municipi de Parets del Vallès, amb el text
següent:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA INCORPORACIÓ
DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D'ENERGIA SOLAR PER A
LA PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA EN EDIFICIS I
CONSTRUCCIONS AL MUNICIPI DE PARETS DEL
VALLÈS

Article 1
Exposició de motius
Aquesta Ordenança es crea com a conseqüència del procés d'implantar de l'Agenda XXI de Parets del Vallès. En el Pla d'acció
ambiental de l'Agenda es fa esment, concretament, de la necessitat de promoure l'estalvi
energètic i l'ús de les energies renovables.
Actualment, els sistemes de captació i utilització d'energia solar tèrmica, objecte d'aquesta ordenança, s'han implantat ja a diversos països i poblacions del nostre entorn i
l'experiència recollida demostra que són útils
i rendibles. És per això que proposem la
implantació d'aquests sistemes al nostre
municipi.
Article 2
Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és regular
la incorporació obligada de sistemes de captació i utilització d'energia solar activa de
baixa temperatura per a la producció d'aigua
calenta sanitària als edificis, construccions,
situats al terme municipal de Parets del
Vallès que compleixin les condicions fixades
en aquesta ordenança.
Article 3
Edificacions afectades
Les determinacions d'aquesta Ordenança
són d'aplicació en els supòsits en què concorrin conjuntament les circumstàncies
següents:
a) Realització de noves edificacions o
construccions, o bé rehabilitació o reforma
integral o canvi d'ús de la totalitat de l'edifici
o de les construccions existents, tant si són
de titularitat pública com privada. Hom
inclou els edificis independents que pertanyen a instal·lacions complexes.
b) Que l'ús de l'edificació es correspongui
amb alguns dels usos previstos a l'article
següent.
c) Quan sigui previsible un volum de
demanda diària d'aigua calenta sanitària,
l'escalfament de la qual comporti una despesa superior a 105 MJ (29 kWh) útils diaris, en
càlcul de mitjana anual, que correspon al
consum de 5 habitatges tipus.
d) També s'aplicaran les determinacions
d'aquesta ordenança a les piscines de nova
construcció, tal com preveu l'article següent.
Article 4
Usos afectats
1. Els usos en què cal preveure la
instal·lació de captadors d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció

d'aigua calenta sanitària, són:
- Habitatge.
- Edificis destinats a allotjaments comunitaris, com ara residències, asils, llars d'avis,
de joventut, i allotjaments temporals, com
poden ser hotels, hotels apartament, motels i
en general els del ram de l'hostaleria.
- Sanitari.
- Esportiu.
- Comercial, referit només als establiments
subjectes a llicència comercial regulada pel
Pla territorial sectorial d'equipaments comercials.
- Industrial, quan sigui preceptiva la instal·lació de dutxes per al personal.
- Qualsevol altra que comporti l'existència
de menjadors, cuines o bugaderies col·lectives.
Tots aquests usos s'han d'entendre en el
sentit que defineixen els articles de les Normes urbanístiques de Pla general d'ordenació.
2. L'Ordenança s'aplicarà, també, a les
noves instal·lacions per a l'escalfament de
l'aigua dels vasos de les piscines cobertes climatitzades amb un volum d'aigua superior
als 100 m3. En aquests casos, l'aportació de
la instal·lació d'energia solar serà, com a
mínim del 60% de la demanada anual d'energia derivada de l'escalfament del vas i de
l'aigua de renovació. L'escalfament de piscines descobertes només es podrà realitzar
amb sistemes d'aprofitament de l'energia
solar.
Article 5
Responsables del compliment d'aquesta
Ordenança
Són responsables del compliment d'allò
que s'estableix en aquesta Ordenança quant
a la instal·lació del sistema d'energia solar, el
promotor de la construcció o de la reforma,
el propietari de l'immoble afectat o bé el
facultatiu que projecta i dirigeix les obres, en
l'àmbit de les seves facultats. També és subjecte obligat per l'Ordenança quant a la utilització i manteniment d'aquesta instal·lació
d'energia solar, el titular de les activitats que
s'hi duen a terme i el responsable que exerceix l'activitat final que es desenvolupa en
l'edifici i/o immoble.
Article 6
Millor tecnologia disponible
L'aplicació d'aquesta Ordenança es farà
en cada cas d'acord amb la millor tecnologia
disponible.
Article 7
Requisits formals per incorporar a les
llicències d'obres o d'activitat
A la sol·licitud de la llicència d'obres o de
la llicència ambiental caldrà acompanyar el
projecte bàsic de la instal·lació d'energia
solar, amb els càlculs analítics escaients, signats pel tècnic competent per justificar el
compliment d'aquesta ordenança.
Article 8
Sistema adoptat
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1. El sistema que s'haurà d'instal·lar constarà del subsistema de captació mitjançant
captadors solars, amb aigua en circuit tancat,
del subsistema d'intercanvi entre el circuit
tancat del captador i l'aigua de consum i del
subsistema d'emmagatzematge solar i del de
distribució i consum.
Excepcionalment, en el cas de les piscines,
es podrà emprar un subsistema captador en
circuit obert, sense intercanviador i sense
dipòsit d'emmagatzematge, en la mesura que
el vas de la piscina en faci les funcions.
2. En les instal·lacions només podran
emprar-se col·lectors homologats per una
entitat degudament habilitada i l'accionament del sistema de circulació del fluid transportador d'energia es farà mitjançant un
termòstat diferencial. Caldrà aportar al projecte la corba característica i les dades de
rendiment.
En tots els casos s'haurà de complir el
Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis "RITE", aprovat pel Reial decret
1751/1998 de 31 de juliol i, en especial, els
seus capítols ITE 10.1. sobre producció
d'ACS mitjançant sistemes solars actius i ITE
10.2 sobre condicionament de piscines, així
com els Criteris de qualitat i disseny
d'instal·lacions d'energia solar per a aigua
calenta i calefacció elaborats per APERCA i
publicats per l'ICAEN (Departament d'Indústria Comerç i Turisme) el gener de 1999, i/o
les recomanacions de l'IDAE i/o la normativa
concordant a la instal·lació de compliment
obligat.
Article 9
Càlcul de la demanda: paràmetres bàsics
Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal·lació són els següents:
- Temperatura de l'aigua freda, tant si
prové de la xarxa pública com de subministrament propi: 10° C, llevat que es disposi
dels valors de la temperatura real mensual de
l'aigua de xarxa, mitjançant una certificació
de l'entitat subministradora.
- Temperatura mínima de l'aigua calenta:
45° C.
- Temperatura de disseny per a l'aigua del
vas de les piscines cobertes climatitzades: les
fixades al Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis  RITE, ITE 10.2.1.2 Temperatura de l'aigua.
- Fracció percentual (DA) de la demanda
energètica total anual, per a aigua calenta
sanitària, per cobrir amb la instal·lació de
captadors solars de baixa temperatura: 60%,
d'acord amb la expressió següent:
DA=[A/(A+C)] × 100.
On A és l'energia termosolar subministrada als punts de consum i C és l'energia tèrmica addicional, procedent de fonts energètiques tradicionals de suport, aportada pel
cobriment de les necessitats.
Fracció percentual (DA) de la demanda
energètica total anual, per a l'escalfament
d'aigua de les piscines cobertes climatitzades
per cobrir amb la instal·lació de captadors
solars de baixa temperatura: 60%.

Article 10
Paràmetres específics de consum per
habitatges
1. En el projecte es considerarà un consum
mínim d'aigua calenta a la temperatura de
45° C o superior, de 140 litres per habitatge
tipus i dia (mitjana anual, a partir d'un consum de 35 litres / habitant i dia), equivalent
després de rendiments a 21 MJ per dia (5,8
kWh/dia) i habitatge tipus.
2. S'entén per habitatge tipus, aquell que
correspon a un programa funcional de quatre
persones. Per a habitatges amb altres programes funcionals caldrà considerar el consum
que resulti d'aplicar el criteri de proporcionalitat, segons el nombre de persones que legalment correspongui al seu programa funcional, d'acord amb l'expressió següent: Ci=
140 × P/4.
On Ci és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat
en litres/dia corresponent a l'habitatge, i P és
el nombre de persones del programa funcional de l'habitatge en qüestió.
3. Per a instal·lacions col·lectives en edificis d'habitatges, el consum d'aigua calenta
sanitària a efectes del dimensionament de la
instal·lació solar es calcularà d'acord amb la
següent expressió: C= f ×  Ci.
On C és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal·lació, expressat
en litres/dia corresponent a tot l'edifici d'habitatges,  Ci és la suma dels consums Ci de
tots els habitatges de l'edifici, calculats
segons la formula indicada anteriorment, f és
un factor de reducció que es determina en
funció del nombre d'habitatges de l'edifici
(n), segons la formula següent:
f = 1; si n < = 10 habitatges.
f = 1,2  (0,02 × n); si 10 < n < 25 habitatges.
f = 0,7; si n > = 25 habitatges.
Article 11
Paràmetres específics de consum per a altres
tipologies d'edificació
Al projecte es consideraran els consums
d'aigua calenta a la temperatura de 45° C o
superior, llistats en la taula I adjunta.
Hospitals i clíniques (*)§
Residències de gent gran (*)§
Escoles§
Fàbriques i tallers§
Oficines§
Hotels (segons
categories) (*)§
Gimnasos§
Bugaderies§
Restaurants§
Cafeteries§

60 litres/llit#
40 litres/persona#
5 litres/alumne#
20 litres/persona#
5 litres/persona#
100 a 160
litres/habitació#
30 a 40 litres/usuar#
5 a 7 litres/quilo de roba#
8 a 15 litres/menjar#
2 litres/esmorzar#

(*) Sense considerar el consum de
restauració i bugaderia
TAULA I: CONSUMS

DIARIS CONSIDERATS A EUROPA
SEGONS LA TIPOLOGIA D'EDIFICIS

Article 12
Orientació i inclinació del subsistema de

captació
1. Per assolir la màxima eficiència en la
captació de l'energia solar, cal que el subsistema de captació estigui orientat al sud amb
un marge màxim de ±45°. Només en circumstàncies excepcionals, com ara que hi
hagi ombres creades per edificacions o obstacles naturals, es podrà modificar l'orientació
esmentada.
2. A fi d'obtenir el màxim aprofitament
energètic en instal·lacions amb una demanda
d'aigua calenta sensiblement constant al llarg
de l'any, si la inclinació del subsistema de
captació respecte a l'horitzontal és fixa, cal
que tingui la mateixa que la latitud geogràfica. Aquesta inclinació pot variar entre +10° i
-10°, segons si les necessitats d'aigua calenta
són preferentment a l'hivern o a l'estiu.
3. Quan siguin previsibles diferències pel
que fa a la demanda entre diferents mesos o
estacions, podrà adoptar-se l'angle d'inclinació que resulti més favorable en relació a
l'estacionalitat de la demanda. En qualsevol
cas, caldrà la justificació analítica comparativa que la inclinació adoptada correspon al
millor aprofitament en el cicle anual conjunt.
4. Per evitar un impacte visual inadmissible, als edificis on s'instal·li un sistema de
captació d'energia solar, s'hauran de preveure les mesures necessàries per integrar-se a
l'edifici.
En qualsevol cas, el tancament perimetral
del terrat podrà assolir la màxima alçada permesa per les ordenances d'edificació, per tal
de formar una pantalla natural que amagui
de la vista, el millor possible, el conjunt de
captadors i altres equips complementaris.
Tanmateix, en casos justificats podrà admetre's la possibilitat de compensar altres inclinacions de les plaques amb l'augment de la
superfície corresponent.
Article 13
Irradiació solar
1. El dimensionat de la instal·lació solar es
farà en funció de la irradiació solar rebuda
segons l'orientació i la inclinació adoptades
en el projecte. Els valors unitaris de la irradiació solar incident, totals mensuals i anual a
Barcelona, en kWh/m2 per a captadors orientats al sud amb una inclinació fixa de 40° i
lliures d'ombres, es recullen a la taula II
següent.
Gen.: 94.
Feb.: 103.
Març: 138.
Abr.: 155.
Maig: 173.
Juny: 172.
Jul.: 177.
Ag.: 168.
Set.: 145.
Oct.: 125.
Nov.: 97.
Des.: 89.
Anual: 1635.
TAULA II. RADIACIÓ SOLAR PER A CAPTADORS
INCLINATS RESPECTE A L'HORITZONTAL 400
2. En la instal·lació de sistemes calculats
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d'acord amb paràmetres diferents, caldrà justificar les dades de la irradiació solar rebuda
per qualsevol procediment, analític o experimental, científicament admissible. En l'Atlas
de Radiació Solar de Catalunya, publicat per
l'ICAEN es poden trobar més dades sobre la
radiació solar.
Article 14
Instal·lació de canonades i altres
canalitzacions
A les parts comunes dels edificis i en
forma de patis d'instal·lacions se situaran els
muntants necessaris per allotjar, de forma
ordenada i fàcilment accessible per les operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l'aigua freda i calenta del sistema, amb el corresponent aïllament
tèrmic i el subministrament de suport, i amb
els complements que s'escaiguin. Cal que
aquestes instal·lacions discorrin per l'interior
de les edificacions o celoberts, llevat que
comuniquin edificis aïllats; en aquest cas
hauran d'anar soterrades o de qualsevol altre
forma que en minimitzi l'impacte visual.
Queda prohibit, de forma expressa i sense
excepcions, el traçat per façanes principals,
per patis d'illa i per terrats, excepte, en
aquest darrer cas, en els curts trams horitzontals fins a assolir els muntants verticals.
Article 15
Sistema de control
Totes les instal·lacions que s'executin en
compliment d'aquesta ordenança disposaran
dels sistemes de control adient per tal de
comprovar-ne el correcte funcionament. Les
instal·lacions amb una superfície de captació
solar igual o superior a 30 (m2), hauran de
disposar de comptador energètic.
Article 16
Protecció del paisatge urbà
1) A les instal·lacions regulades en aquesta
ordenança, s'hauran d'observar les prescripcions de la normativa urbanística general per
tal d'impedir la desfiguració de la perspectiva
del paisatge o el trencament de l'harmonia
paisatgística o arquitectònica, i també la de
la preservació i protecció dels edificis, dels
conjunts, dels entorns i paisatges inclosos als
corresponents catàlegs o plans urbanístics de
protecció del patrimoni.
2) L'Ajuntament verificarà l'adequació de
les instal·lacions a la normativa urbanística,
valorant-ne especialment la integració arquitectònica, l'impacte ambiental i les molèsties
que llur instal·lació pugui produir als veïns.
Article 17
Exempcions
1. Queden exempts de l'obligació de
cobrir el 60% de contribució de la demanada
energètica mitjançant un sistema d'energia
solar aquells edificis on sigui tècnicament
impossible assolir les condicions establertes a
l'article 8. En aquests casos s'haurà de justificar adequadament amb el corresponent estudi tècnic.
2. Es podrà reduir el percentatge del 60%

de contribució de l'energia solar a la demanada d'aigua calenta sanitària o a l'escalfament de l'aigua de les piscines cobertes climatitzades, a què es refereix l'article 8, en els
casos següents:
- Quan no es disposi, a la coberta, d'una
superfície mínima de 5 m2/habitatge tipus o
equivalent, en funció del programa funcional
dels habitatges. A fi de mantenir l'esmentada
equivalència es procedirà de la mateixa
forma que s'especifica en l'article 9, aplicant
als 5 m2/habitatge, el coeficient corrector
P/4. En aquest cas, caldrà aprofitar la màxima
superfície disponible. Si només es pot cobrir
fins a un 25% de la demanda, procedeix l'exempció total.
- Una quantitat superior al 40% de la
demanda total d'aigua calenta sanitària o
d'escalfament de l'aigua de les piscines
cobertes climatitzades es cobreix mitjançant
la generació combinada de calor i electricitat
(cogeneració) o de fred i calor (bomba de
calor de gas), la utilització de calor residual,
la recuperació calòrica, o del potencial tèrmic de les aigües dels aqüífers del subsòl a
través de bombes de calor, de forma que la
suma d'aquesta aportació i l'aportació solar
sigui del 100% de les necessitats.
Article 18
Obligacions del titular
El titular o responsable de la instal·lació
d'energia solar està obligat a utilitzar i a realitzar les operacions d'ampliació, de manteniment i les reparacions que calgui, per mantenir la instal·lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, de forma que el sistema operi adequadament i amb els millors
resultats.
Article 19
Inspecció, requeriments, ordres d'execució i
multa coercitiva
1. Els serveis municipals tenen plena
potestat d'inspecció en relació a les
instal·lacions dels edificis a fi de comprovar
el compliment de les previsions d'aquesta
Ordenança en base a la llicència municipal
concedida per dur a terme la instal·lació
corresponent.
2. Un cop comprovada l'existència d'anomalies quant a les instal·lacions i el seu manteniment, els serveis municipals corresponents practicaran els requeriments corresponents, i si procedeix, les ordres d'execució
que s'escaiguin per tal d'assegurar el compliment d'aquesta ordenança.
3. Hom imposarà multes coercitives per tal
d'assegurar el compliment dels requeriments
i ordres d'execució cursades d'una quantia
no superior al 20% dels cost de les obres estimades o de la sanció que correspon.
4. La imposició de multes coercitives
s'entén sense perjudici de les sancions que
s'imposin als infractors per l'incompliment
d'aquesta ordenança i com a conseqüència
de la tramitació del corresponent expedient
sancionador.
Article 20

Mesures cautelars
1. L'alcalde o el regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres
d'edificació que es realitzin incomplint
aquesta ordenança, així com ordenar la retirada dels materials o la maquinària utilitzada,
a càrrec del promotor o el propietari.
2. L'ordre de suspensió anirà precedida en
tot cas d'un requeriment al responsable de
les obres, en el qual es concedirà un termini
per tal que es compleixin les obligacions
derivades d'aquesta ordenança
Article 21
Infraccions
Són infraccions al règim establert en
aquesta Ordenança les previstes a la legislació general sobre l'habitatge i medi ambient
i, en particular, les següents:
1. Constitueix infracció molt greu no instal·lar el sistema de captació d'energia solar
quan sigui obligatori d'acord amb el que preveu aquesta Ordenança.
2. Constitueixen infraccions greus:
a) La realització incompleta o insuficient
de les instal·lacions de captació d'energia
solar que correspon, ateses les característiques de l'edificació i les necessitats previsibles d'aigua sanitària.
b) L'incompliment dels requeriments i
ordres d'execució dictats per assegurar el
compliment d'aquesta Ordenança.
c) No utilitzar, el titular de l'activitat que
es du a terme a l'edifici, el sistema d'escalfament d'aigua sanitària, estant aquest sistema
en estat operatiu
3. Constitueixen infraccions lleus:
a) La realització d'obres i/o la manipulació
de les instal·lacions i/o la manca de manteniment que suposi la disminució de l'efectivitat
de les instal·lacions per sota del que és exigible.
Article 22
Sancions
Les sancions que corresponen per la
Comissió d'Infraccions al règim d'aquesta
Ordenança són les següents:
a) per sancions lleus, multa fins a 6.000
EUR.
b) per sancions greus, multa fins a 48.000
EUR.
c) per sancions molts greus, multa fins a
60.000 EUR.
La recaptació esdevinguda de l'aplicació
d'aquestes sancions tindrà com a finalitat
principal la reinversió en aplicacions energètiques solars dins el terme municipal de
Parets del Vallès i passarà a dotar el pressupost destinat a aquestes partides l'any
següent.
Article 23
Procediment sancionador
El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les
sancions són les que s'estableixen a la legislació sobre habitatge de Catalunya.
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Disposició Transitòria
Les actuacions afectades per aquesta ordenança respecte a les quals s'hagi demanat
llicència d'obres, d'ús (ambiental o permís
ambiental) i es trobin actualment en tramitació, abans de l'entrada en vigor d'aquesta
ordenança, els serà d'aplicació el règim jurídic vigent en el moment d'incoar l'expedient
de legalització.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions
municipals que s'oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor en el
moment d'estar publicada al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA i regirà de forma indefinida
fins a la seva derogació o modificació."
Parets del Vallès, 6 de juny de 2005.
L'Alcalde, Joan Seguer Tomàs.
022005013298
A

Parets del Vallès
EDICTE
Per edicte publicat en el BUTLLETÍ OFICIAL
PROVÍNCIA número 127, de 28 de maig
de 2005, va quedar aprovada l'Ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament de
Parets del Vallès, amb el text següent:
DE LA

"ORDENANÇA GENERAL DE
SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE
PARETS DEL VALLÈS
TÍTOL I
DISPOSICIONS

GENERALS

1a. Concepte de subvenció i àmbit
d'aplicació
S'entén per subvenció, pel que fa a aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària
efectuada per l'Ajuntament, a favor de persones o entitats públiques o privades, que compleixi els requisits següents:
a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que el lliurament estigui subjecte al
compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, l'execució d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja
efectuats o per efectuar, o la concurrència
d'una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir les obligacions materials i formals que se'n derivin.
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o
la situació finançada tingui per objecte el
foment d'una activitat d'utilitat pública o
interès social o de promoció d'una finalitat
pública.
Els organismes autònoms i les entitats
públiques de caràcter empresarial dependents de l'ajuntament podran atorgar subvencions quan així s'hagi previst en els seus esta-

tuts; altrament serà necessari que ho autoritzi
l'Ajuntament.
2a. Supòsits exclosos
1. Aquesta Ordenança general no serà d'aplicació en els casos següents:
a) Subvencions impròpies regulades per la
legislació tributària o sectorial aplicable.
b) Subvencions atorgades al concessionari
d'un servei públic que rep com a contraprestació del funcionament del servei.
c) Les cessions d'ús de béns immobles a
ens públics.
d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats
peremptòries que satisfacin finalitats de
caràcter social.
e) Subvencions concedides per altres com
administracions en les quals l'Ajuntament
actuï com a simple intermediari.
f) Aportacions de l'Ajuntament, destinades
a finançar globalment les activitats dels ens
receptors: organismes autònoms; entitats
públiques empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions; associacions, etc. en
les quals l'Ajuntament té representació en els
òrgans de govern respectius i es fan aportacions econòmiques anualment per finançar
els seus pressupostos.
g) Subvencions a favor de les associacions
a què es refereix la disposició 5a de la Llei
7/1985 reguladora de les bases de règim
local (Federació i Associació de Municipis).
h) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament.
2. Aquesta Ordenança general només
tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa específica, en els casos
següents:
a) Subvencions concedides o finançades
amb fons europeus o d'altres administracions
públiques, que es regiran, en primer lloc, per
la normativa o condicions establertes per
l'administració que financi total o parcialment la subvenció.
En cas que la normativa esmentada no
reguli la forma d'atorgament de la subvenció,
serà d'aplicació aquesta Ordenança general.
b) Subvencions imposades en virtut de
norma legal, que es regiran en primer lloc
per aquesta.
3a. Règim jurídic
El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:
a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (d'ara
endavant LGS).
b) La legislació bàsica de l'Estat reguladora
de l'administració local (art. 72 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local i art. 189.2. i 214.2. de la Llei
reguladora de les hisendes locals, Text refós
aprovat per RD. legislatiu 2/2004, de 5 de
març).
c) La legislació de la comunitat autònoma
(art. 239 i 240 del Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya), i (arts.
118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny).

d) Normativa europea (Tractat de la Unió
Europea, art. 92 i 93, i Reial decret
1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
e) L'Ordenança general de subvencions.
f) Les Bases d'execució del pressupost.
4a. Caràcter de les subvencions
1. Les subvencions regulades per l'Ordenança general present tenen caràcter voluntari i eventual, són lliuraments revocables i
reductibles en tot moment, no generen cap
dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys
posteriors (llevat que s'hagin concedit amb
caràcter de despeses plurianuals) i no es
poden al·legar com a precedent.
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es
condicioni l'atorgament i tenen caràcter no
devolutiu, sense perjudici del reintegrament
inherent a l'incompliment de les condicions i
càrregues imposades en l'acte de concessió.
3. En qualsevol cas, l'Ajuntament i les
entitats que en depenen quedaran exempts
de qualsevol responsabilitat civil, mercantil,
laboral o de qualsevol mena derivada de les
actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
5a. Finalitat de les subvencions
1. Les subvencions hauran de finançar
obres o activitats d'interès públic o social.
2. Les subvencions es poden destinar a
alguna de les finalitats següents:
a) Assistència o cooperació amb ajuntaments o altres ens locals de la província.
b) Finançament de projecte, d'obres o activitats, que coadjuvin a serveis de competència de l'Ajuntament, responguin a necessitats
socials o fomentin els interessos generals del
municipi.
c) Premis científics, literaris, artístics o
similars, i beques per a estudis o investigacions.
d) Per raons de solidaritat, ajudes a països
o zones deprimides o per remeiar calamitats
públiques, encara que sigui fora del territori
del terme municipal i de l'Estat espanyol.
3. Queden prohibides les subvencions que
responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
TÍTOL II
PROCEDIMENT

I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS

6a. Principis generals
La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança general s'efectuarà
d'acord amb els principis següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius
fixats per l'administració atorgant.
c) Eficiència en l'assignació i utilització
dels recursos públics.
Les subvencions es concediran mitjançant
concurrència competitiva o mitjançant concessió directa.
7a. Quantia de les subvencions
1. L'import de la subvenció, junt amb el

