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2010.
L�Alcalde, Manuel Ruíz Montero.

022010015682
A

Subirats

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de
data 28 d�abril de 2010 va adoptar l�acord
d�adjudicar el concurs per executar les obres
�Arranjament del camí de Can Rossell a l�an-
tiga bòvila� a l�empresa Vega Construcciones
y Obras S.A. (VECOSA) com autor de la pro-
posició més avantatjosa per la Corporació,
per la quantitat de 37.165,85 EUR, IVA
inclós.

El que es fa públic per a general coneixe-
ment d�acord amb allò que regula l�article 93
del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s�a-
prova el Text Refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.

Subirats, 18 de maig de 2010.
L�Alcalde-President, Antoni Soler i Ven-

drell.

022010016077
A

Terrassa

EDICTE

La Tinent d�Alcalde de l�Àrea de Planifica-
ció Urbanística i Territori, mitjançant la reso-
lució de data 7 de maig de 2010 ha decidit
aprovar inicialment el �Projecte d�adequació
de les dependències de la masia de Ca n�An-
glada com a oficines municipals�, amb un
pressupost total d�execució material de vui-
tanta-vuit mil vuit-cents quaranta-set euros
amb setanta-quatre cèntims (88.847,74 EUR),
un pressupost total d�execució per contracte
de cent cinc mil set-cents vint-i-vuit euros
amb vuitanta-un cèntim (105.728,81 EUR)
(IVA exclòs) i de cent vint-i-dos mil sis-cents
quaranta-cinc euros amb quaranta-un cèntim
(122.645,41 EUR) (IVA inclòs) i un pressu-
post total per al coneixement de l�administra-
ció de cent trenta mil cent quaranta-quatre
euros amb seixanta-dos cèntims (130.144,62
EUR) (IVA inclòs). El termini total d�execució
de les obres descrites en el projecte es preveu
que sigui de tres mesos i mig (3,5 mesos).
(COAP 35/2010).

El document s�exposa a informació públi-
ca durant un període de trenta (30) dies
comptats des de la darrera publicació d�a-
quest edicte, que serà inserit al BUTLLETÍ OFI-
CIAL DE LA PROVÍNCIA i a la premsa local, i es
pot consultar a les dependències de l�Àrea de
Planificació Urbanística i Territori, (c/ Pantà,
20 2a planta).

Terrassa, 14 de maig de 2010.
La Tinent d�Alcalde de l�Àrea de Planifica-

ció Urbanística i Territori, Carme Labòria
Rojas.

022010016094
A

Torrelavit

EDICTE

En compliment del que preveuen els arti-
cles 47 i 48 del Decret legislatiu 1/2005 pel
qual s�aprova el text refós de la Llei d�Urba-
nisme (TRLU) i l�article 56 del seu reglament
se sotmet a informació pública el projecte
reconstrucció de la Masia del �Mas d�en
Tort� per a habitatge unifamiliar vinculat al
conreu -en sòl no urbanitzable- al Mas d�en
Tort, s/n al municipi de Torrelavit, promogut
per la Sra. Núria Pla Monseny.

L�esmentat projecte restarà a disposició de
qualsevol persona que hi pugui estar interes-
sada durant el termini d�un mes als efectes de
consulta i presentació, i si s�escauen,
d�al·legacions, a comptar a partir de la publi-
cació d�aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA.

Torrelavit, 18 de maig de 2010.
L�Alcalde, Ramon Riera i Bruch.

022010016068
A

Vic

EDICTE

Aquesta Alcaldia, en data 12/05/10, ha
dictat una resolució per la qual es convoca el
concurs-oposició lliure per a la provisió, en
propietat, de dues places d�auxiliar d�admi-
nistració general, enquadrades en l�escala
d�Administració General, Subescala auxiliar,
incloses en l�oferta d�ocupació pública de
l�any 2010.

En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona (BOP) número 129 de data
31/05/05 es varen publicar les bases generals
que regiran els processos de selecció del per-
sonal funcionari d�aquest Ajuntament i en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 113
de data 12/05/10 s�han publicat les bases
específiques del concurs-oposició esmentat.

El termini de presentació d�instàncies d�a-
questes places serà de vint dies naturals, a
comptar des del dia següent a l�última publi-
cació d�aquest edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya o en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA.

Els anuncis successius es publicaran en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Vic, 12 de maig de 2010.
El Regidor delegat de Recursos Humans,

Antoni Serrat Callís.

022010015915
A

Vilafranca del Penedès

ANUNCI

Aprovat inicialment per la Junta de Govern
Local, en sessió del dia 7 de maig de 2010, el
projecte per a la Reurbanització de la plaça
Fèlix Mestre Nutó, a Vilafranca del Penedès,
resta en informació pública pel termini d�un
mes a partir de la publicació del present
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA,
als efectes del seu examen i al·legacions. El
projecte es troba a disposició al departament
d�urbanisme, situat a la plaça Jaume I, núm.
8-10.

Vilafranca del Penedès, 18 de maig de
2010.

L�Alcalde, Pere Regull Riba.

022010016040
A

Vilalba Sasserra

ANUNCI

En compliment del que disposa l�article
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d�a-
bril, pel qual s�aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, l�ar-
ticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril,
reguladora de les bases de règim local i l�arti-
cle 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny
pel qual s�aprova el Reglament d�obres activi-
tats i serveis dels ens locals, es procedeix a la
publicació íntegre del text de l�ordenança.

�ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL LLIURE
ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU EXERCICI
EN L�ÀMBIT TERRITORIAL DE L�AJUNTAMENT DE
VILALBA SASSERRA

Preàmbul
I. El 28 de desembre de 2009 finalitza el

període de transposició de la Directiva
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
als serveis en el mercat interior (en endavant
referida com a Directiva de Serveis), norma
que té com a objectiu aconseguir un efectiu
mercat interior en l�àmbit dels serveis per via
de l�eliminació d�obstacles legals i adminis-
tratius. Alhora representa una gran oportuni-
tat per modernitzar l�Administració i fer-la
més accessible als ciutadans gràcies a la
implantació de procediments electrònics. El
resultat ha de conduir a un sistema adminis-
tratiu més àgil i de major confiança en el ciu-
tadà, a la interrelació amb les Administra-
cions de tota la Unió Europea i amb la pròpia
Comissió Europea, i, en definitiva, a reactivar
l�economia en potenciar el sector dels ser-
veis.

A l�Estat espanyol s�ha optat com a fórmu-
la normativa per incorporar la Directiva de
Serveis a través d�una Llei horitzontal o genè-
rica, l�anomenada �Llei paraigües�, i en
paral·lel, a través d�una altra Llei modificativa
de la legislació estatal per tal d�adequar-la als
principis de la Directiva de Serveis, l�anome-
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nada �Llei òmnibus�. Mentre que la norma
horitzontal o �paraigües� ha estat promulga-
da i publicada com a Llei 17/2009, de 23 de
novembre, �sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio� (Boletín
Oficial del Estado de 24 de novembre de
2009), la �Llei òmnibus� ho ha estat com a
Llei 25/2009, de 22 de desembre, �de modifi-
cación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio� (Boletín Oficial
del Estado de 23 de desembre de 2009).

A més de modificar la diversa legislació
estatal afectada per la Directiva de Serveis,
com a mesures horitzontals en matèria de
procediment administratiu (contingudes en el
Capítol I del seu Títol I) la Llei 25/2009, de
22 de desembre, �de modificación de diver-
sas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio�, reforma substancialment les
formes d�intervenció de l�activitat dels ciuta-
dans previstes tant en la Llei 7/1985, de 2
d�abril, �reguladora de les bases del règim
local�, com en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, �de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común�, en introduir com a
tals el sotmetiment a comunicació prèvia o a
declaració responsable i el control posterior a
l�inici de l�activitat. De fet hom considera
que la modificació de l�art. 84 de la Llei de
bases de règim local determinada per l�art.
1.2 de la �Llei òmnibus� és la clau de tot el
nou sistema, ja que per via d�ell la comunica-
ció prèvia, la declaració responsable i el con-
trol posterior assoleixen la naturalesa jurídica
de forma d�intervenció.

A més, com a d�altres mesures horitzontals
respecte del procediment administratiu, la
Llei 25/2009, de 22 de desembre, dóna una
nova redacció al règim del silenci administra-
tiu en procediments iniciats a sol·licitud de
l�interessat i modifica la Llei 11/2007, de 22
de juny, �de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos�.

Pel que fa a l�activitat normativa de trans-
posició de la Directiva de Serveis desenvolu-
pada per la Generalitat de Catalunya, aquesta
té com a antecedent el Decret 106/2008, de
6 de maig, de mesures per a l�eliminació de
tràmits i la simplificació de procediments per
facilitar l�activitat econòmica. Aquest Decret
prescriu l�eliminació de la regulació que con-
tingui barreres proteccionistes en el sector
serveis, però també la dels obstacles i càrre-
gues administratives.

Però, com a base de la revisió i adaptació
del conjunt de legislació afectada per la
Directiva de Serveis, en la sessió celebrada el
24 de novembre de 2009 el Consell de
Govern de la Generalitat va aprovar l�Avant-
projecte de Llei de bases de delegació en el
Govern per a l�adequació de normes amb
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del
Parlament i del Consell, de 12 de desembre
de 2006, relativa als serveis en el mercat
interior, Projecte que va entrar al Parlament
de Catalunya l�1 de desembre de 2009.
Aquest Projecte té per objecte delegar en el

Govern la potestat de dictar normes amb
rang de llei en forma de decrets legislatius
per tal d�adequar les lleis aprovades pel Par-
lament de Catalunya a la Directiva de Ser-
veis.

II. En aquest context, en principi les Enti-
tats locals haurien de tenir un paper especial-
ment rellevant en el procés de transposició
de la Directiva de Serveis ja que elles són les
autoritats competents en gran part de la nor-
mativa i procediments afectats. Tanmateix,
en dita transposició i per tant en el desenvo-
lupament i execució de la Llei Paraigües, els
Ens locals tenen un marge d�actuació en
bona mida limitat per l�acció normativa de
l�Estat i les Comunitats autònomes, la qual
condiciona i limita l�acció normativa dels Ens
locals. En efecte, en la mida que la majoria
d�ordenances locals depenen de la normativa
aprovada per altres nivells territorials i llevat
del cas de les �ordenances independents�, els
Ens locals només podran adequar la seva
normativa a la Directiva de Serveis un cop
que la normativa marc que les normes locals
desenvolupen o complementen hagi estat
prèviament adequada.

La Diputació de Barcelona, d�acord amb
la seva comesa de servei als municipis, en
raó de la seva competència d�assistència i
cooperació jurídica i tècnica, ha estat estu-
diant les fórmules normatives adequades a
efectes de transposar la Directiva de Serveis
en l�àmbit local i protegir els interessos dels
Ens locals davant del retard de les tasques de
transposició normativa a nivell estatal i
autonòmic. Si ja dita Corporació va ser cap-
davantera en la identificació i difusió dels
punts de la diversa normativa local de
necessària adaptació a la Directiva de Ser-
veis, en base a tal experiència per Decret de
5 de juny de 2009 va aprovar-se la constitu-
ció d�un Grup de treball en el si de la Secre-
taria de la Diputació de Barcelona per a la
implantació de la Directiva de Serveis. En el
marc d�aquest Grup, la Diputació de Barcelo-
na va revisar en funció de la Directiva de Ser-
veis no només el conjunt de normes de la
Corporació, sinó també les ordenances
�tipus� que poden adoptar com a model els
municipis de la província. Com a criteri addi-
cional, la Diputació de Barcelona considera
que aquesta és una bona oportunitat perquè
les Corporacions revisin i actualitzin les seves
ordenances, no només des de l�òptica de la
Directiva de Serveis.

Al mes de novembre de 2009 el Grup de
treball de la Secretaria de la Diputació de
Barcelona va concloure la fase d�avaluació
del conjunt d�ordenances inicialment identifi-
cades com a potencialment afectades per la
Directiva de Serveis. Tanmateix, arribats a la
fase de l�efectiva modificació del conjunt
d�ordenances, pròpies i tipus, va trobar-se
amb el problema de l�actual inexistència de
normativa marc -estatal i autonòmica- vigent
plenament adaptada a la Directiva de Ser-
veis.

En aquest context la Diputació de Barcelo-
na va plantejar la necessitat d�aprovar un
model tipus d�Ordenança municipal que

transposi els principis de la Directiva de Ser-
veis a nivell horitzontal i estableixi les regles
generals necessàries per a l�aplicació de la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, �sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio�, en l�àmbit de les respectives
Corporacions que l�adoptin. Per via de la fór-
mula normativa plasmada en la present
Ordenança es tracta de proveir als Ens locals
d�un instrument que, atenent a la data de
finalització del termini de transposició de la
Directiva de Serveis i les obligacions defini-
des en la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
els permeti afirmar el compliment dels seus
�deures de transposició� en la mida d�allò
possibilitat per la normativa marc, estatal i
autonòmica.

Aquesta fórmula normativa no seria estric-
tament necessària en la mida que les Admi-
nistracions públiques europees tenen l�obli-
gació d�interpretar el Dret nacional de con-
formitat amb el Dret comunitari europeu i
d�inaplicar el Dret intern que resulti incom-
patible amb el Comunitari, però l�avantatge
d�aquesta Ordenança és donar cobertura
general a l�obligació d�aquest Ajuntament
d�aplicar la Directiva de Serveis, determinant
la inaplicabilitat de tota norma o procedi-
ment municipal que siguin contraris a la
Directiva, i garantir que tots els procediments
i tràmits que es duguin a terme per l�establi-
ment i el desenvolupament dels serveis sub-
jectes a la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
�sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio�, s�atenguin a la
mateixa, ja que no tots els procediments es
contenen a ordenances.

A més, aquesta Ordenança és la base a
efectes de la futura adaptació a la Directiva
de Serveis de les ordenances no indepen-
dents dels Ens locals, que estan condiciona-
des per la normativa sectorial aprovada per
d�altres nivells de govern. A aquest respecte,
l�Ordenança incorpora un seguit de disposi-
cions addicionals i transitòries que determi-
nen l�àmbit i sentit de la incidència de la
Directiva de Serveis en la normativa local de
caràcter sectorial afectada per la Directiva.

III. Aquesta Ordenança recull els principis
tant de la Llei 17/2009, de 23 de novembre,
�sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio� com de la pròpia
Directiva de Serveis i incorpora elements de
la Llei 25/2009, de 22 de desembre, �de
modificación de diversas leyes para su adap-
tación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio�. S�es-
tructura en 18 articles agrupats en sis Capí-
tols, set Disposicions addicionals, una Dispo-
sició Derogatòria, tres Disposicions transitò-
ries i una Disposició final. Mentre que el
Capítol I estableix les disposicions generals
(arts. 1-3), el Capítol II determina el règim
d�autoritzacions d�activitats i serveis (arts. 4-
12), el Capítol III fa referència al silenci
administratiu en procediments inicials a
sol·licitud de l�interessat (art. 13), el Capítol
IV regula els principis de la simplificació
administrativa i el dret d�informació (arts. 14-
15), el Capítol V els de la Finestreta única
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(arts. 16-17) i el Capítol VI la cooperació
administrativa (art. 18).

Per últim la Disposició addicional primera
preveu la modificació dels preceptes de l�Or-
denança i de les seves referències a la nor-
mativa vigent amb motiu de la promulgació
de normes posteriors; la Disposició addicio-
nal segona fa una determinació específica de
causes justificatives d�interès general; la Dis-
posició addicional tercera adapta, en termes
generals, les ordenances fiscals; la Disposició
addicional quarta fa esment al règim del
espectacles públics i les activitats recreatives;
la Disposició addicional cinquena determina
la incidència en les normes de construcció i
en les llicències urbanístiques d�ús; la Dispo-
sició addicional sisena fa el mateix quant a
l�ocupació del domini públic; i la Disposició
addicional setena respecte dels serveis fune-
raris.

Dites disposicions es completen alhora
amb tres Disposicions transitòries, respectiva-
ment relatives a l�inici de procediments, el
règim transitori dels procediments en matèria
de prevenció i control ambiental de les acti-
vitats i el règim transitori en matèria de pro-
cediments electrònics. L�entrada en vigor de
l�Ordenança es determina per via de la Dis-
posició final única, que a aquests efectes es
remet als tràmits del procediment d�aprova-
ció d�ordenances establert en els articles 49 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases del règim local, i els articles
65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s�aprova el Reglament d�obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals.

A nivell material, cal destacar com a crite-
ris que han inspirat la redacció de l�Orde-
nança, entre d�altres, els següents:

* A les definicions establertes en les dispo-
sicions generals s�ha introduït, en clàusula
general, una definició dels serveis no econò-
mics d�interès general, que és una qüestió de
particular importància en l�àmbit local.

* La normativa relativa als àmbits d�interès
local només cal revisar-la des del punt de
vista del dret d�establiment; és per això que
en aquesta Ordenança no s�ha fet incidència
en el règim definit a la Llei 17/2009, de 23
de novembre, quant a la lliure prestació de
serveis amb relació al règim d�activitats i ser-
veis.

* Quant a la simplificació de procediments
cal destacar que la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, i la Directiva de Serveis imposen
la predefinició dels requisits necessaris per a
tramitar els controls d�establiment, entre ells
la documentació a aportar i les condicions
que el prestador ha de complir.

* En la mida que l�adaptació normativa a
la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i a la
Directiva de Serveis ha de venir acompanya-
da de la veritable implantació de procedi-
ments electrònics, un dels altres pilars de la
Directiva, s�hi regulen els principis generals
però no es dóna un sistema acabat, el qual
dependrà de la forma en què evolucioni l�Ad-
ministració electrònica i de les possibilitats
de cada Corporació.

* Tot i que el règim de cooperació admi-

nistrativa referit en el Capítol VI de l�Orde-
nança ha d�integrar-se amb les normes
específiques de la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, i de la Directiva de Serveis, cal fer
esment a la necessària utilització de l�anome-
nat sistema IMI (Internal Market Information
System) com a eina d�intercanvi electrònic
d�informació entre les autoritats competents
dels Estats membres per tal de recolzar les
disposicions del mercat interior que contenen
obligacions de cooperació administrativa.
Capítol I. - Disposicions Generals

Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte establir

les regles generals per a l�aplicació de la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exer-
cici al terme municipal de Vilalba Sasserra,
per tal de facilitar la llibertat d�establiment
dels prestadors i la lliure prestació de serveis,
simplificar els procediments i fomentar, alho-
ra, un nivell elevat de qualitat en els serveis,
així com evitar la introducció de restriccions
al funcionament dels mercats de serveis que,
d�acord amb el que estableix aquesta Orde-
nança, puguin ser discriminatòries o no resul-
tin justificades o proporcionades.
Article 2. Àmbit d�aplicació

1. Aquesta Ordenança s�aplica als proce-
diments i tràmits municipals necessaris per a
l�establiment de serveis que es realitzen a
canvi d�una contraprestació econòmica i que
són oferts o prestats en el terme municipal
d�aquest municipi per prestadors establerts a
Espanya o a qualsevol altre Estat membre de
la Unió Europea.

2. Queden exceptuades de l�àmbit d�apli-
cació d�aquesta Ordenança, a més de les
matèries establertes en l�art. 2.2 de la Llei
17/2009, les següents:

a) Els serveis no econòmics d�interès gene-
ral.

b) Les activitats que impliquin l�ús o ocu-
pació del domini públic, bé per utilització
privativa, bé per aprofitament especial, que
en tot cas quedaran condicionades a l�obten-
ció de llicència o concessió administrativa en
els termes de la legislació sobre patrimoni de
les Administracions públiques.

c) Els serveis financers.
d) Els serveis i xarxes de comunicacions

electròniques, així com els recursos i serveis
associats en allò que es refereix a les matèries
que es regeixen per la legislació sobre comu-
nicacions electròniques.

e) Els serveis en l�àmbit del transport i de
la navegació marítima i aèria, inclosos els
serveis portuaris i aeroports necessaris per
dur a terme l�activitat de transport.

f) Els serveis de les empreses de treball
temporal.

g) Els serveis sanitaris, inclosos els serveis
farmacèutics, prestats per professionals de la
salut als seus pacients per tal d�avaluar, man-
tenir o restaurar el seu estat de salut, quan
aquestes activitats són reservades a profes-
sions sanitàries regulades.

h) Els serveis audiovisuals, inclosos els ser-

veis cinematogràfics, independentment de la
seva forma de producció, distribució i trans-
missió; i la radiodifusió.

i) Les activitats de joc, incloses les loteries,
que impliquin apostes de valor monetari.

j) Les activitats que suposin l�exercici de
l�autoritat pública.

k) Els serveis socials relatius a l�habitatge
social, l�atenció a la infància i el suport a
famílies i persones temporalment o perma-
nentment necessitades que siguin proveïts
directament per les administracions públi-
ques o per prestadors privats en la mesura
que dits serveis es prestin en virtut d�acord,
concert o conveni amb la referida administra-
ció.

l) Els serveis de seguretat privada.
3. Aquesta Ordenança no s�aplicarà a

l�àmbit tributari, sens perjudici de les
necessàries adaptacions de les ordenances
fiscals ja establertes o que s�estableixin i que
regulin exaccions, sancions o exempcions en
relació al procediment de concessió d�auto-
ritzacions o llicències o per la realització de
controls posteriors relatius a serveis subjectes
a aquesta Ordenança. Tanmateix, s�aplicarà
aquesta Ordenança en els casos que l�orde-
nança fiscal reguli el procediment de tramita-
ció de l�establiment d�activitats.
Article 3. Definicions

Als efectes d�aquesta ordenança s�entendrà
per:

1. �Servei�: Qualsevol activitat econòmica
per compte propi, prestada normalment a
canvi d�una remuneració, contemplada en
l�article 50 del Tractat de la Comunitat Euro-
pea.

2. �Servei no econòmic d�interès general�:
Servei local fonamentalment finançat amb
càrrec als pressupostos de la Corporació i en
el que els tributs o contraprestacions even-
tualment satisfets pels ciutadans no siguin
previstes com a remuneració a efectes de
cobrir íntegrament les despeses del mateix.

3. �Prestador�: Qualsevol persona física
amb la nacionalitat de qualsevol Estat mem-
bre, o resident legal en Espanya, o qualsevol
persona jurídica o entitat constituïda de con-
formitat amb la legislació d�un Estat membre,
la seu social o centre d�activitat principal del
qual es trobi dins de la Unió Europea, que
ofereixi o presti un servei.

4. �Destinatari�: Qualsevol persona física
o jurídica, que utilitzi o desitgi utilitzar un
servei.

5. �Estat membre d�establiment�: L�Estat
membre de la Unió Europea en el territori del
qual tingui el seu establiment el prestador del
servei.

6. �Establiment�: L�accés a una activitat
econòmica no assalariada i el seu exercici,
així com la constitució i gestió d�empreses i
especialment de societats, en les condicions
fixades per la legislació, per una duració
indeterminada, en particular mitjançant una
infrastructura estable.

7. �Establiment físic�: Qualsevol infrastruc-
tura estable a partir de la qual es dugui a
terme efectivament una prestació de serveis.
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8. �Autorització�: Qualsevol acte exprés o
tàcit de l�autoritat competent que s�exigeixi,
amb caràcter previ, per a l�accés a una activi-
tat de serveis o al seu exercici.

9. �Requisit�: Qualsevol obligació, prohi-
bició, condició o límit a l�accés o exercici
d�una activitat de serveis previstos en l�orde-
nament jurídic o derivats de la jurisprudència
o de les pràctiques administratives establertes
en les normes de les associacions o dels
col·legis professionals.

10. �Declaració responsable�: El docu-
ment subscrit per un interessat que manifesta,
sota la seva responsabilitat, que compleix
amb els requisits establerts en la normativa
vigent per accedir al reconeixement d�un dret
o facultat o per al seu exercici i que disposa
de la documentació que així ho acredita, així
com que es compromet a mantenir el seu
compliment durant la vigència de l�activitat.

11. �Comunicació prèvia�: El document
mitjançant el qual els interessats posin en
coneixement de la Corporació local les seves
dades identificatives i demés requisits exigi-
bles per a l�exercici d�un dret o l�inici d�una
activitat, d�acord amb allò establert a l�article
71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

12. �Règim d�autorització�: Qualsevol sis-
tema previst en l�ordenament jurídic o en les
normes dels col·legis professionals que con-
tinguin el procediment, els requisits i les
autoritzacions necessaris per a l�accés o exer-
cici d�una activitat de serveis.

13. �Raó imperiosa d�interès general�: Raó
reconeguda o que es reconegui com a tal en
la jurisprudència del Tribunal de Justícia de
les Comunitats europees, entre d�altres: L�or-
dre públic, la seguretat pública, la protecció
civil, la salut pública, la protecció dels drets,
la seguretat i la salut dels consumidors, dels
destinataris de serveis i dels treballadors, les
exigències de la bona fe en les transaccions
comercials, la lluita contra el frau, la protec-
ció del medi ambient i de l�entorn urbà, la
sanitat animal, la conservació del patrimoni
històric i artístic nacional i els objectius de la
política social i cultural. A efectes municipals
s�entenen incloses entre les esmentades raons
imperioses d�interès general l�afectació de la
convivència dels veïns, la circulació de per-
sones i vehicles, la cohesió social, la neteja i
l�ornament i la preservació del paisatge.

14. �Autoritat competent�: Qualsevol
organisme o entitat que dugui a terme la
regulació, ordenació o control de les activi-
tats de serveis i, en particular, les autoritats
administratives i els col·legis professionals.

15. �Punt de contacte�: Òrgan de l�admi-
nistració autonòmica que s�estableixi per a
les comunicacions d�aquesta Corporació
local amb la Unió Europea.

16. �Professió regulada�: L�activitat o con-
junt d�activitats professionals, l�accés, exerci-
ci o una de les modalitats d�exercici de les
quals estiguin subordinats de manera directa
o indirecta, en virtut de disposicions legals o
reglamentàries, a la possessió de determina-

des qualificacions professionals.
17. �Comunicació comercial�: Qualsevol

forma de comunicació destinada a promocio-
nar, directament o indirectament, béns, ser-
veis o la imatge d�una empresa, organització
o persona amb una activitat comercial,
industrial o artesanal o que exerceixi una
professió regulada.

A aquests efectes, no es consideren comu-
nicacions comercials:

a) Les dades que permeten accedir directa-
ment a l�activitat de dita empresa, organitza-
ció o persona i, concretament, el nom de
domini o la direcció de correu electrònic.

b) La informació relativa als béns, serveis o
a la imatge de dita empresa, organització o
persona, elaborada de forma independent,
especialment quan es faciliten sense contra-
partida econòmica.
Capítol II. - Règim d�autoritzacions
d�Activitats i Serveis

Article 4. Principis generals
1. Aquest Ajuntament intervé les activitats

privades mitjançant els següents mitjans:
a) Ordenances i bans.
b) Submissió a prèvia llicència i altres

actes de control preventiu. No obstant això,
quan es tracti de l�accés i exercici d�activitats
de serveis incloses en l�àmbit d�aplicació de
la Llei 17/2009, s�estarà al que disposa la Llei
esmentada i aquesta Ordenança.

c) Submissió a comunicació prèvia o a
declaració responsable, d�acord amb allò
establert a l�art. 71 bis de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, �de règimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común�.

d) Submissió a control posterior a l�inici de
l�activitat, als efectes de verificar el compli-
ment de la normativa reguladora de la matei-
xa.

e) Ordres individuals constitutives de man-
dat per a l�execució d�un acte o la prohibició
del mateix.

2. L�activitat d�intervenció d�aquesta Cor-
poració local s�ajustarà, en tot cas, als princi-
pis d�igualtat de tracte, necessitat i proporcio-
nalitat amb l�objectiu que es persegueix.

3. Les llicències o autoritzacions atorgades
per altres Administracions públiques no exi-
meixen els seus titulars d�obtenir les corres-
ponents i preceptives llicències d�aquesta
Corporació local, respectant-se en tot cas el
que disposen les corresponents lleis secto-
rials.

4. Quan aquest Ajuntament estableixi
mesures que limitin l�exercici de drets indivi-
duals o col·lectius o exigeixi el compliment
de requisits per al desenvolupament d�una
activitat, haurà d�aplicar la mesura menys
restrictiva, motivant la seva necessitat per a la
protecció de l�interès públic i justificant la
seva adequació per aconseguir els fins que es
persegueixen, sense que en cap cas es causin
diferències de tracte discriminatòries.

5. Les autoritzacions, declaracions respon-
sables i comunicacions a que fa referència
aquesta Ordenança tenen caràcter operatiu i
comporten l�obligació d�adaptar l�activitat a

la normativa vigent de forma permanent.
Aquesta Corporació local vetllarà pel com-

pliment dels requisits aplicables segons la
legislació corresponent, per a la qual cosa
podrà comprovar, verificar i investigar els
fets, actes, elements, activitats, estimacions i
demés circumstàncies que concorrin en l�es-
tabliment i l�exercici d�activitats econòmi-
ques.
Article 5. Règim d�autorització

La normativa municipal reguladora de
l�accés o l�exercici d�una activitat de serveis
només podrà imposar als prestadors un règim
d�autorització quan hi concorrin les següents
condicions, que s�hauran de motivar sufi-
cientment en l�expedient de l�ordenança
corresponent:

a) No discriminació: Que el règim d�auto-
rització no resulti discriminatori, ni directa-
ment ni indirectament, en funció de la nacio-
nalitat, lloc de naixement, residència o
empadronament o, pel que es refereix a
societats, per raó del lloc d�ubicació del
domicili social.

b) Necessitat: Que el règim d�autorització
estigui justificat per una raó imperiosa d�in-
terès general, d�acord amb la definició de
l�article 3.13 d�aquesta Ordenança.

c) Proporcionalitat: Que dit règim sigui
l�instrument més adequat per garantir la con-
secució de l�objectiu que es persegueix per-
què no existeixen altres mesures menys res-
trictives que permetin obtenir el mateix resul-
tat.
Article 6. Establiments i sucursals

1. La prestació o l�exercici d�activitats
econòmiques no queden sotmesos, per sí
mateixos, a control municipal. Les llicències i
controls municipals es refereixen en tot cas a
l�emplaçament físic d�aquelles, entenent-se
com a tal el seu exercici en establiments
físics o en altres llocs estables, com també la
utilització de substàncies o equips fora de
l�establiment quan puguin afectar el medi
ambient o la seguretat.

2. L�obertura de delegacions o sucursals
queda sotmesa als controls establerts respecte
als establiments en general. Això no obstant,
no serà exigible la presentació de la docu-
mentació o el compliment dels requisits no
específicament lligats a l�establiment físic i
que ja hagin estat acreditats davant d�altres
Administracions públiques europees.
Article 7. Règim de declaració responsable o
comunicació prèvia

1. Mitjançant la comunicació prèvia o la
declaració responsable el titular de l�activitat
manifesta solemnement que compleix els
requeriments legalment exigibles per a l�esta-
bliment i exercici d�una activitat, que disposa
de la documentació acreditativa, que es com-
promet a mantenir les condicions esmentades
durant la vigència de l�activitat i a facilitar la
informació necessària a l�autoritat competent
per al control de l�activitat

2. Les declaracions responsables i les
comunicacions prèvies produeixen els efec-
tes que es determinin en cada cas a la nor-
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mativa corresponent i permeten, amb caràc-
ter general, l�establiment i l�inici d�una activi-
tat des del dia de la seva presentació, sense
perjudici de les facultats de comprovació,
control i inspecció que corresponen a aques-
ta Corporació.

Això no obstant, quan estigui previst a la
normativa d�aplicació, la comunicació podrà
presentar-se posteriorment a l�inici de l�acti-
vitat.

3. El règim de declaració responsable i
comunicació relatiu a l�establiment d�una
activitat haurà de regular-se de manera
expressa en cada cas, d�acord amb allò pre-
vist a la Llei 17/2009 i a aquesta Ordenança.

En tot cas es requerirà una comunicació o
una declaració responsable de l�interessat,
mitjançant la que manifesti, en el seu cas, el
compliment dels requisits exigits, que disposa
de la documentació que així ho acredita i
que es compromet a mantenir el seu compli-
ment durant la vigència de l�activitat, i es
faciliti la informació necessària a l�autoritat
competent per al control de l�activitat:

a) Quan així sigui establert per una llei per
raons d�ordre públic, seguretat i salut públi-
ca, seguretat i salut en el treball o protecció
del medi ambient.

b) Quan s�estableixi reglamentàriament pel
compliment d�obligacions de l�Estat deriva-
des de la normativa comunitària o de tractats
i convenis internacionals.

4. La presentació d�una declaració respon-
sable o una comunicació incompleta o amb
absència dels requisits establerts a l�efecte no
és jurídicament eficaç, amb obligació de
paralitzar l�activitat sense perjudici de les res-
ponsabilitats a que hi hagi lloc. En tot cas,
l�ordre de paralització haurà d�anar precedi-
da d�un tràmit d�esmena si l�omissió no afec-
ta a un requisit essencial.

5. Així mateix, la resolució que declari
l�anterior situació podrà determinar l�obliga-
ció de l�interessat de restituir la situació jurí-
dica al moment previ a l�exercici del dret o a
l�exercici de l�activitat corresponent, així com
la impossibilitat d�instar un nou procediment
amb el mateix objecte durant un període de
temps determinat, sempre d�acord amb els
terminis establerts en les normes sectorials
que siguin d�aplicació.

6. Els models de declaració responsable i
de comunicació prèvia es mantindran perma-
nentment publicats en la web municipal i en
la finestreta única regulada en els articles 16 i
17 d�aquesta Ordenança.
Article 8. Limitacions temporals

1. Amb caràcter general la realització
d�una comunicació o una declaració respon-
sable o l�atorgament d�una autorització per-
metrà establir una activitat de serveis i exer-
cir-la per temps indefinit.

2. Només es podrà limitar la duració de
l�activitat en els supòsits següents:

a) Quan la declaració responsable o l�au-
torització es renovi automàticament o només
estigui subjecta al compliment continu dels
requisits.

b) Quan el nombre d�autoritzacions dispo-

nibles sigui limitat d�acord amb el següent
article.

c) Quan es justifiqui la limitació de la
duració de l�autorització o dels efectes de la
comunicació o la declaració responsable per
concórrer una raó imperiosa d�interès gene-
ral.

3. Als efecte previstos en aquest apartat,
no té la consideració de limitació temporal el
termini màxim que es pugui imposar al pres-
tador per iniciar la seva activitat a comptar
des de l�atorgament de l�autorització o des de
la presentació de la comunicació o la decla-
ració responsable.

4. El que disposa l�apartat anterior no afec-
tarà la possibilitat de revocar l�autorització,
particularment quan deixin de complir-se les
condicions requerides per a l�exercici de l�ac-
tivitat.
Article 9. Limitació del nombre
d�autoritzacions

1. Quan el nombre d�autoritzacions dispo-
nibles per a una determinada activitat quedi
limitat degut a l�escassesa de recursos natu-
rals o de les capacitats tècniques que es
poden utilitzar, l�Ajuntament aplicarà un pro-
cediment de selecció entre els possibles can-
didats respectant les garanties d�imparcialitat
i de transparència. Alhora es garantirà la
publicitat adequada pel que fa a l�inici, el
desenvolupament i la finalització del proce-
diment.

2. Quan el nombre d�autoritzacions per
realitzar una determinada activitat de serveis
estigui limitat:

a) El procediment d�atorgament respectarà
el compliment dels principis de publicitat,
objectivitat, imparcialitat, transparència i
concurrència competitiva, procediment que
en tot cas tindrà en consideració les raons
imperioses d�interès general que hi puguin
concórrer.

b) L�autorització que es concedeixi tindrà
una durada limitada i proporcionada atenent
a les característiques de la prestació del ser-
vei i no donarà lloc a renovació automàtica
ni comportarà, un cop extingida l�autoritza-
ció, cap tipus d�avantatge per al prestador
cessant o per a persones especialment vincu-
lades amb ell.
Article 10. Principis aplicables als requisits
exigits

1. No es podran exigir requisits, controls
previs o garanties equivalents o essencial-
ment comparables a aquells als que ja sigui
sotmès el prestador a Espanya o a un altre
Estat membre.

2. Tots els requisits que supeditin l�accés a
una activitat de serveis o el seu exercici hau-
ran d�ajustar-se als següents criteris:

a) No ser discriminatoris.
b) Estar justificats per una raó imperiosa

d�interès general.
c) Ser proporcionats a dita raó imperiosa

d�interès general.
d) Ser clars i inequívocs.
e) Ser objectius.
f) Ser fets públics amb antelació.
g) Ser transparents i accessibles.

3. L�accés a una activitat es regirà pel prin-
cipi d�igualtat de tracte i de no discriminació.
Article 11. Requisits prohibits

En cap cas se supeditarà l�accés a una acti-
vitat de serveis o el seu exercici en aquest
municipi a les següents condicions:

a) Requisits discriminatoris basats directa-
ment o indirectament en la nacionalitat,
inclòs que l�establiment o el domicili social
es trobin en el territori municipal o estatal; i
en particular requisits de nacionalitat o de
residència per al prestador, el seu personal,
els partícips en el capital social o els mem-
bres dels òrgans de gestió i supervisió.

b) Prohibició d�estar establert en diversos
municipis, o en diversos Estats membres o
d�estar inscrit en els registres o col·legis o
associacions professionals de varis Estats
membres.

c) Limitacions de la llibertat del prestador
per escollir entre un establiment principal o
secundari i, especialment, l�obligació del
prestador de tenir el seu establiment principal
en el terme d�aquest municipi o en el territori
espanyol o limitació de la llibertat d�elecció
entre establiment en forma de sucursal o de
filial.

d) Condicions de reciprocitat amb un altre
Estat membre en què el prestador ja tingui el
seu establiment.

e) Requisits de naturalesa econòmica, en
particular, els que supeditin la concessió de
l�autorització a la prova de l�existència d�una
necessitat econòmica o d�una demanda en el
mercat, que s�avaluïn els efectes econòmics,
possibles o reals, de l�activitat o que es faci
una apreciació de si l�activitat s�ajusta als
objectius de programació econòmica esta-
blerts per l�autoritat competent.

f) Intervenció directa o indirecta de com-
petidors, fins i tot en el si d�òrgans consultius,
en la concessió d�autoritzacions o en l�adop-
ció d�altres decisions de les autoritats compe-
tents relatives a l�establiment per a l�exercici
d�una activitat de serveis, sense perjudici de
l�actuació de col·legis professionals i consells
generals i autonòmics de col·legis professio-
nals quan estigui legalment prevista, i sens
perjudici de les consultes a afectats, usuaris o
treballadors.

g) Obligació que la constitució de garan-
ties financeres o la subscripció d�una assegu-
rança s�hagin de realitzar amb un prestador o
organisme establert en el municipi o en la
resta del territori espanyol.

h) Obligació d�haver estat inscrit amb
caràcter previ durant un període determinat
en els registres de prestadors existents en el
municipi o en la resta del territori espanyol o
de haver exercit prèviament l�activitat durant
un període determinat en dit territori.
Article 12. Condicions o limitacions

1. La normativa municipal reguladora de
l�accés a una activitat de serveis o del seu
exercici no inclourà les següents condicions:

a) Restriccions quantitatives o territorials i,
concretament, límits fixats en funció de la
població o d�una distància geogràfica míni-
ma entre prestadors, llevat allò que resulti de
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l�ordenació urbanística.
b) Requisits que obliguen al prestador a

constituir-se adoptant una determinada forma
jurídica així com l�obligació de constituir-se
com a entitat sense ànim de lucre.

c) Requisits relatius a la participació en el
capital d�una societat, com ara l�obligació de
disposar d�un capital mínim per a determina-
des activitats o tenir una qualificació específi-
ca per posseir el capital social o gestionar
determinades societats.

d) Requisits diferents dels exigits per a
l�accés a les professions regulades, d�acord
amb allò previst a la Directiva 2005/36/CE
pel que fa al reconeixement de qualificacions
professionals. Tampoc els que reservin
l�accés a una activitat de serveis a uns presta-
dors concrets en funció del tipus d�activitat.

e) La prohibició de disposar de diversos
establiments en el municipi o en tot el territo-
ri espanyol.

f) L�obligació d�exercici d�una única activi-
tat de forma exclusiva.

g) Requisits relatius a la composició de la
plantilla de treballadors, com ara l�obligació
de disposar d�un nombre mínim d�empleats,
ja sigui en el total de la plantilla o en catego-
ries concretes o a l�obligació de contractar
amb una procedència o modalitat determina-
da.

h) Restriccions a la llibertat de preus, com
ara tarifes mínimes o màximes, o limitacions
als descomptes.

i) L�obligació del prestador de realitzar,
junt amb el seu servei, altres serveis especí-
fics o d�oferir una determinada gamma o
assortiment de productes.

2. Això no obstant, excepcionalment, es
podrà supeditar l�accés a una activitat de ser-
veis o al seu exercici al compliment d�algun
dels requisits de l�apartat anterior quan, de
conformitat amb l�article 5.1 d�aquesta Orde-
nança, no siguin discriminatoris, estiguin jus-
tificats per una raó imperiosa d�interès gene-
ral i siguin proporcionats.

En tot cas, la concurrència d�aquestes con-
dicions s�haurà de notificar al Punt de Con-
tacte de la Comissió Europea i haurà d�estar
suficientment motivada en la normativa
municipal que estableixi aquests requisits,
llevat que hagin estat establerts per una
norma amb rang de Llei.
Capítol III. - Règim del Silenci Administratiu

Article 13. - Silenci administratiu en
procediments iniciats a sol·licitud de
l�interessat

1. En els procediments iniciats a sol·licitud
de l�interessat, sense perjudici de la resolució
que aquesta Corporació local ha de dictar en
la forma prevista en l�art. 43.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, �de règimen
jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común�, el
venciment del termini màxim sense haver-se
notificat resolució expressa legitima a l�inte-
ressat que hagués deduït la sol·licitud per
entendre-la estimada per silenci administra-
tiu, excepte en els supòsits en els quals una
norma amb rang de Llei o una norma de Dret

Comunitari Europeu estableixin el contrari.
Així mateix, el silenci tindrà efecte desesti-

matori en els procediments relatius a l�exerci-
ci del dret de petició, als quals es refereix
l�article 29 de la Constitució espanyola, i en
aquells l�estimació dels quals tingués com a
conseqüència que es transferissin al sol·lici-
tant o a tercers facultats relatives al domini
públic o al servei públic, així com en els pro-
cediments d�impugnació d�actes i disposi-
cions.

No obstant, en els supòsits en què legal-
ment pugui admetre�s recurs d�alçada contra
la desestimació per silenci administratiu
d�una sol·licitud pel transcurs del termini,
s�entendrà estimat si, arribat el termini de
resolució, l�òrgan municipal competent no
dictés resolució expressa sobre el mateix.

2. L�estimació per silenci administratiu té a
tots els efectes la consideració d�acte admi-
nistratiu que finalitza el procediment. La
desestimació per silenci administratiu té els
únics efectes de permetre als interessats la
interposició del recurs administratiu o con-
tenciós administratiu que resulti procedent.
Capítol IV. - Simplificació Administrativa i
Dret d�Informació

Article 14. Simplificació de procediments
1. Els procediments i tràmits municipals

aplicables a l�establiment i la prestació de
serveis en aquesta Entitat local han de ser
simplificats d�acord amb el que es disposa en
aquest capítol.

2. Els procediments i tràmits que supediten
l�accés i l�exercici d�una activitat de serveis
dins de l�àmbit territorial del municipi es
podran realitzar electrònicament i a distància
llevat que es tracti de la inspecció del lloc o
de l�equip que s�utilitza en la prestació del
servei.

3. Els procediments corresponents a la
implantació de les activitats regulades per
aquesta Ordenança tenen caràcter reglat, han
de ser clars i inequívocs, objectius, impar-
cials, transparents, accessibles, proporcionats
a l�objectiu que els és propi i definits prèvia-
ment.

4. No poden establir-se tràmits que resul-
tin confusos, duplicats, els que generin un
cost desproporcionat en el sol·licitant o com-
portin un retard desproporcionat o injustifi-
cat.
Article 15. Documentació exigible

1. Els ciutadans tenen dret a obtenir infor-
mació precisa sobre la documentació a apor-
tar, els requisits i condicions exigibles per a
la tramitació de les comunicacions, declara-
cions responsables o llicències gestionades
per l�ajuntament.

2. Els requisits citats en l�apartat anterior
seran exigibles només si resulten indispensa-
bles d�acord amb la naturalesa del control
establert a l�efecte i en tot cas quedaran pre-
determinats d�acord amb la normativa d�apli-
cació.

3. El sol·licitant queda eximit d�aportar els
documents o dades que ja estiguin en posses-
sió d�altres administracions públiques comu-

nitàries o d�acreditar les condicions ja cons-
tatades davant aquelles. En aquest cas, el
sol·licitant ho farà saber a l�inici del procedi-
ment i haurà d�autoritzar a l�Ajuntament de
forma expressa perquè sol·liciti la informació.
El termini de resolució quedarà suspès durant
el temps necessari per a la seva obtenció. En
el cas que no sigui possible accedir directa-
ment a la informació es comunicarà així a
l�afectat perquè pugui aportar-la pels seus
mitjans.

4. Els documents emesos per una autoritat
europea podran ser aportats per còpia, sense
que sigui necessària la presentació d�origi-
nals, compulses o traduccions, excepte que
així estigui previst en la normativa d�aplica-
ció o es justifiqui per raons d�ordre públic o
seguretat.

En el cas de presentació de còpies, el pro-
cediment quedarà igualment suspès pel
temps necessari per a la verificació dels
documents si calgués.

5. Això no obstant, a l�objecte de complir
les previsions legals, l�Ajuntament podrà exi-
gir durant la tramitació l�aportació de docu-
mentació complementària o el compliment
dels requisits que apareguin com a necessaris
a la vista de les característiques de l�activitat.
En aquest cas, se suspendrà el termini de tra-
mitació i es concedirà al sol·licitant el temps
adequat a la naturalesa d�allò requerit.

6. En el cas de requeriment de documenta-
ció o condicions no incloses en la informació
inicial l�afectat podrà plantejar la responsabi-
litat patrimonial de l�Ajuntament quan l�es-
mena no sigui conseqüència d�una inadequa-
da qualificació de l�activitat per part de l�a-
fectat i sempre que s�acrediti que el dany té
la seva causa determinant en la manca d�in-
formació suficient prèvia a l�inici del procedi-
ment.
Capítol V. - Finestreta Única

Article 16. Finestreta única
1. Quan es tracti de procediments i tràmits

per a l�accés i l�exercici d�una activitat de
serveis inclosa en l�àmbit d�aplicació de la
Directiva 2006/123/CE o de les normes esta-
tals i autonòmiques de transposició de la
mateixa, els prestadors de serveis podran
accedir, electrònicament, a distància i per via
de la Finestreta Única que l�autoritat compe-
tent implanti a l�efecte, tant a la informació
relativa als mateixos com a la realització dels
tràmits preceptius per tal motiu, incloent la
possibilitat de remissió telemàtica de les
declaracions, notificacions o sol·licituds
necessàries als efectes municipals.

2. Aquesta Corporació local promourà que
els prestadors de serveis puguin, a través de
la referida Finestreta Única, obtenir tota la
informació i formularis rellevants per a
l�accés i l�exercici de la seva activitat i conèi-
xer l�estat de la tramitació dels procediments
en els quals tinguin la condició d�interessats,
les resolucions que hi recaiguin i la resta de
comunicacions que s�efectuïn en relació a les
seves sol·licituds.

3. Als efectes d�allò establert en l�apartat
anterior, la incorporació i manteniment per-
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manentment actualitzat del contingut esmen-
tat en la Finestreta Única serà responsabilitat
de les delegacions municipals o departa-
ments gestors del procediment d�autorització
o llicència o del de comunicació prèvia i
declaració responsable. La Corporació trac-
tarà d�adoptar les mesures necessàries per tal
d�incorporar en els àmbits respectius les tec-
nologies necessàries per garantir la interope-
rabilitat dels diferents sistemes.
Article 17. Garanties d�informació a través
de la Finestreta única

1. Els prestadors i els destinataris dels ser-
veis podran obtenir, a través de la Finestreta
Única i per mitjans electrònics, la següent
informació, que haurà de ser clara i inequí-
voca:

a) Els requisits aplicables als prestadors
establerts en el terme municipal, en especial
aquells relatius als procediments i tràmits
necessaris per accedir a les activitats de ser-
veis i el seu exercici, així com les dades de la
delegació municipal o organisme competent
que permetin posar-se en contacte directa-
ment amb el mateix.

b) Els mitjans i condicions d�accés als
registres i bases de dades públics relatius a
prestadors d�activitats de serveis en el muni-
cipi.

c) Les vies de reclamació i els recursos que
podran interposar-se.

d) Les dades de les associacions sectorials
de prestadors de serveis i les organitzacions
de consumidors que prestin assistència als
prestadors o als destinataris dels serveis en el
Municipi.

2. L�Ajuntament proporcionarà informació
a prestadors i usuaris pels mitjans electrònics
i telemàtics de comunicació municipal esta-
blerts amb caràcter general.

3. La tramitació electrònica dels procedi-
ments afectats per la Llei 17/2009, s�articu-
larà pel sistema comú d�administració
electrònica d�aquesta Corporació i d�acord
amb el règim jurídic aplicable en aquesta
matèria. En tot cas, per tal que la informació
administrativa disponible a la Finestreta
única sigui clara i inequívoca i estigui actua-
litzada, haurà d�adequar-se al sistema de ges-
tió definit per la Conferència Sectorial d�Ad-
ministració Pública, previ informe de la
Comissió Nacional d�Administració Local.
Capítol VI. - Cooperació Administrativa

Article 18. Obligació general de cooperació
Amb la finalitat de garantir la supervisió

dels prestadors i dels seus serveis i d�acord
amb els principis de cooperació administrati-
va, aquesta Corporació local, en l�àmbit de
les seves competències municipals, facilitarà
tota la informació necessària i cooperarà a
efectes d�informació, control, inspecció i
investigació, amb la resta d�autoritats compe-
tents espanyoles o de la resta d�Estats mem-
bres i amb la Comissió Europea.
Disposició Addicional Primera. Modificació
dels preceptes de l�Ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent amb
motiu de la promulgació de normes

posteriors i remissió general a la legislació
estatal i autonòmica

1. Els preceptes d�aquesta Ordenança que,
per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i els que incloguin remis-
sions a preceptes d�aquesta, s�entendran
automàticament modificats o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.

2. En relació a la normativa sectorial, en
allò no previst en aquesta Ordenança s�estarà
a allò disposat a la Llei 25/2009, de 22 de
desembre, �de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio�, i a la restant normativa estatal i
autonòmica de transposició de la Directiva
de Serveis.
Disposició Addicional Segona. Determinació
específica de causes justificatives d�interès
general

Als efectes d�aquesta Ordenança s�entén
que concorren causes justificatives d�interès
general en aquells procediments que, havent
estat regulats amb anterioritat a l�entrada en
vigor de la Llei 17/2009, per normes amb
rang de llei o de Dret comunitari europeu,
estableixin efectes desestimatoris quan no es
notifiqui resolució expressa del procediment
en el termini previst.
Disposició Addicional Tercera. Adaptació
d�ordenances fiscals

Mentre que no es duguin a terme les adap-
tacions de les ordenances fiscals a què es
refereix l�article 2.3 d�aquesta Ordenança,
regiran les regles següents:

Primera. Impost sobre Construccions, Ins-
tal·lacions i Obres.

1. S�entenen inclosos en el fet imposable
de l�Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres els supòsits en què, de
forma paral·lela a la normativa de transposi-
ció de la Directiva de Serveis, es substituís la
llicència d�obres o urbanística per la comuni-
cació prèvia o la declaració responsable.

2. En aquests casos de comunicació prèvia
o declaració responsable, la liquidació provi-
sional a compte prevista legalment es practi-
carà quan s�iniciï la construcció, instal·lació
o obra a què es refereixin.

Segona. Taxes per l�atorgament de llicèn-
cies.

1. Conforme a la clàusula general de l�arti-
cle 24.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s�es-
tableixen taxes per la realització d�activitats
administratives de competència local en els
casos en què, com alternativa a l�atorgament
de llicències, es disposi, en virtut de la nor-
mativa de transposició de la Directiva de Ser-
veis, el sotmetiment a control posterior a l�i-
nici de l�activitat, a efectes de verificar el
compliment de la normativa que la regula.

2. Llevat que les respectives ordenances
fiscals ja fixin tarifes específiques pels casos

de control posterior mitjançant comunica-
cions prèvies o declaracions responsables, la
quota tributària serà la que resulti d�aplicar a
l�obtinguda, d�acord amb les regles contingu-
des en les respectives ordenances fiscals per
l�atorgament de llicències, el percentatge de
reducció del cinquanta per cent.

3. Quan les ordenances fiscals per l�ator-
gament de llicències incloguin l�exigència de
les taxes en règim d�autoliquidació, aquesta
haurà de practicar-se igualment en presentar-
se la corresponent comunicació prèvia o
declaració responsable que, com a alternati-
va a l�atorgament de llicències, vingui dispo-
sada per la normativa de transposició de la
Directiva de Serveis.
Disposició Addicional Quarta. Règim dels
espectacles públics i les activitats recreatives.

En matèria d�espectacles públics i activi-
tats recreatives, per haver estat aprovada
durant el període de transposició de la Direc-
tiva de Serveis la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
�de regulació administrativa d�espectacles
públics i les activitats recreatives�, i per reco-
llir la mateixa tant els principis de la Directi-
va 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
als serveis en el mercat interior, com els de la
Llei 17/2009, s�entén plenament vigent la
normativa municipal adaptada a l�esmentada
Llei 11/2009.
Disposició Addicional Cinquena. Incidència
en les normes de construcció i en les
llicències urbanístiques d�ús.

1. Respecte els requeriments i tramitació
de les llicències de primera instal·lació i
d�activitats inoqües es modifica la normativa
municipal en el sentit d�exigir únicament la
comunicació prèvia en la forma prevista en
aquesta Ordenança, als efectes de garantir la
presa en consideració de l�activitat i la con-
següent activitat municipal d�inspecció i
comprovació.

2. En tant que no afectades per la Directi-
va 2006/123/CE i la Llei 17/2009, es mante-
nen vigents les llicències urbanístiques de
construcció i d�usos, que es regularan per la
seva normativa específica.
Disposició Addicional Sisena. Ocupació del
domini públic.

1. Les Ordenances d�aquesta Corporació
relatives a l�ocupació del domini públic, bé
per utilització privativa bé per aprofitament
especial, no requereixen ésser modificades
per quedar excloses de la Directiva
2006/123/CE i la Llei 17/2009.

2. Tanmateix hauran de respectar-se els
principis de l�art. 9 d�aquesta Ordenança en
el procediment d�atorgament de llicències o
concessions relatives a l�ocupació del domini
públic.
Disposició Addicional Setena. Serveis
funeraris.

En matèria de serveis funeraris, es manté
vigent l�Ordenança específica fins que es
produeixi la necessària adaptació del règim
legal i reglamentari en la matèria, garantint-
se en tot cas la llibertat d�elecció dels presta-
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dors de serveis funeraris.
Disposició Derogatòria Única. Derogació
normativa

1. A partir de l�entrada en vigor d�aquesta
Ordenança, queden derogades totes aquelles
disposicions d�igual o inferior rang que s�o-
posin a allò establert a la mateixa.

2. A partir de l�entrada en vigor d�aquesta
Ordenança, tots els procediments i tramita-
cions relatius a l�establiment dels serveis sub-
jectes a la Llei 17/2009, hauran de complir
amb el que estableix aquesta Ordenança,
malgrat no s�hagués modificat expressament
la disposició o norma municipal que la regu-
li.
Disposició Transitòria Primera. Inici de
procediments

1. Els procediments d�autoritzacions ini-
ciats amb anterioritat al 27 de desembre de
2009 es tramitaran i resoldran per la normati-
va vigent en el moment de presentació de la
sol·licitud.

2. Tanmateix, prèviament a la resolució,
l�interessat podrà desistir de la seva sol·licitud
i optar per l�aplicació de la nova normativa.
Disposició Transitòria Segona. Règim
transitori dels procediments en matèria de
prevenció i control ambiental de les
activitats

Fins a l�entrada en vigor de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, sense per-
judici de les disposicions transitòries en ella
definides, i atesa la concurrència de raons
imperioses d�interès general com ara la pro-
tecció del medi ambient i la salut pública, es
mantenen el règim d�intervenció i les fórmu-
les de control establertes en raó de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l�Administració ambiental.
Disposició Transitòria Tercera. Règim
transitori en matèria de procediments
electrònics

Mentre que no s�habilita una Finestreta
única a l�objecte de la informació a presta-
dors i usuaris i la tramitació dels procedi-
ments, l�Ajuntament realitzarà les gestions
oportunes per canalitzar els procediments
electrònics a través de l�Administració de
l�Estat, de la Comunitat autònoma o de l�Ad-
ministració supramunicipal competent de
forma agregada a la seva pròpia informació i
procediments. A aquests efectes aquesta Cor-
poració s�entén integrada en la �Ventanilla
Única de la Directiva de Servicios� (VUDS),
en la que està integrada la Diputació de Bar-
celona.
Disposició Final Única. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un
cop s�hagin realitzat els tràmits del procedi-
ment d�aprovació d�ordenances establert en
els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d�abril, reguladora de les bases del règim
local, i els articles 65 i 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s�aprova el
Reglament d�obres, activitats i serveis dels
ens locals.�

L�aprovació definitiva d�aquesta Orde-
nança exhaureix la via administrativa. Contra
aquesta els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala d�aquest ordre jurisdiccional del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya en un
termini màxim de dos mesos, a comptar des
de l�endemà de la data de la seva publicació.

I tot això, sens perjudici d�interposar
aquells altres recursos i accions que es consi-
derin procedents.

Vilalba Sasserra, 18 de maig de 2010.
L�Alcaldessa, Catalina Mayol i Mondelly.

022010015849
A

Vilalba Sasserra

EDICTE

Aprovat inicialment pel Ple de l�Ajunta-
ment, en sessió de 18 de maig de 2010, l�ex-
pedient de modificació de crèdit núm.
2/2010, per augment i disminució d�ingres-
sos.

Atès allò que disposa l�article 212.3 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, s�exposa
al públic el referint expedient per un termini
de quinze dies hàbils, a comptar des de l�en-
demà de la publicació del present anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, perquè
durant aquest termini els interessats el puguin
examinar i formular reclamacions.

En cas de no presentar-se reclamacions
durant el termini esmentat, l�expedient es
considerarà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord.

Vilalba Sasserra, 19 de maig de 2010.
L�Alcaldessa, Catalina Mayol i Mondelly.

022010016095
A

Vilalba Sasserra

EDICTE

Formulat i rendit el Compte General d�a-
questa Entitat local corresponent a l�exercici
del 2009 s�exposa al públic, junt amb els
seus justificants i l�informe de la Comissió
Especial de Comptes, durant quinze dies. En
aquest termini i vuit dies més s�admetran les
reclamacions i observacions que puguin for-
mular-se per escrit, les quals seran examina-
des per l�esmentada Comissió que practicarà
les comprovacions que cregui necessàries,
emetent en aquest cas un nou informe, abans
de sotmetre-les al Ple de l�Ajuntament, per a
què puguin ser examinades i, en el seu cas,
aprovades, de conformitat amb el que dispo-
sa l�article 212, del RDL 2/2004, de 5 de
març Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.

Vilalba Sasserra, 19 de maig de 2010.
L�Alcaldessa, Catalina Mayol i Mondelly.

022010016098
A

Vilanova i la Geltrú

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 4 de maig de 2010, va
aprovar, entre d�altres, el següent,
Acord:

�Primer.- Elevar a definitiva l�adjudicació
provisional efectuada per acord de la Junta
de Govern Local de data 27 d�abril de 2010
per a l�adjudicació del contracte d�obres de
�Adequació del Torrent de la Pastera al sec-
tor de baix-a- mar en la seva funcionalitat de
sanejament i millora paisatgística del seu
entorn � de Vilanova i la Geltrú a l�UTE for-
mada per les empreses Rubau Tarres, SAU
amb NIF A-17.018.813 i Hidrocanal, SL amb
NIF B-43.481.852 i domicili a efectes de
notificacions a La Partida Comunets s/n Apar-
tat de Correus 252 43870 Amposta per un
import de dos milions set-cents noranta dos
mil vint EUR (2.792.020 EUR) sense IVA,
més.446.723,20 EUR, corresponents al 16
per cent de l�IVA, fan un total de tres milions
dos-cents trenta vuit mil set-cents quaranta
tres EUR amb vint cèntims (3.238.743,20
EUR) d�acord amb l�oferta presentada i l�in-
forme emès al respecte.

Segon.- Les obligacions econòmiques que
es derivin d�aquesta adjudicació seran amb
càrrec al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, aprovat per RDLL
13/2009 de 26 d�octubre.

Tercer.- L�adjudicatari ha constituït la
garantia definitiva corresponent al 5% del
pressupost del contracte sense IVA i que puja
la quantitat de 139.601 EUR així com l�im-
port corresponent als anuncis corresponents
a aquesta licitació i que puja 675,04 EUR,
respectivament, tal i com consta a la clàusula
9 del Plec de Clàusules Administratives.

Quart.- Donar trasllat del present acord a
l�adjudicatari i la resta de licitadors

Cinquè.- Facultar a l�Alcalde perquè en
nom de la corporació signi quants documents
siguin necessaris per a la formalització del
present acord.�

Vilanova i la Geltrú, 7 de maig de 2010.
El Regidor, Xavier Oller i Bondia.

022010015926
A

Vilanova i la Geltrú

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 4 de maig de 2010, va
aprovar, entre d�altres, el següent




