Dimecres, 29 de gener de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Consell Comarcal del Barcelonès
ANUNCI
El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió de 15 de gener de 2014, va aprovar definitivament l'Ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre les tasques addicionals per a la verificació de la correcció d'incompliments
documentals i/o de les condicions tècniques de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de la
comarca del Barcelonès, el text de la qual es publica en aplicació de les disposicions de l'article 178.2 del text refós de
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 17.4 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre tasques addicionals per a la verificació de la correcció d'incompliments
documentals i/o de les condicions tècniques de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de la
comarca del Barcelonès.
Article 1.- Objecte.
És objecte de la present Ordenança la imposició de taxes a que hauran de sotmetre's els titulars de les instal·lacions
destinades a activitats i joves que exigeixin la intervenció, amb caràcter no ordinari, dels serveis o personal del Consell
Comarcal del Barcelonès en les verificacions de la correcció d'incompliments de les instal·lacions.
Les instal·lacions destinades a activitats i joves a les que fa referència aquesta ordenança són les que corresponen a les
tipologies enumerades a l'article 2 de la Llei 38/1991 i ubicades en el territori dels municipis de la comarca del
Barcelonès: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
D'acord amb l'enumeració de l'esmentat article 2 de la Llei 38/1991 d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i
joves, en la seva redacció fixada pel Decret Legislatiu 3/2010, les instal·lacions a les que fa referència aquesta
Ordenança seran: cases de colònies; albergs de joventut; campaments juvenils i granges escola o aules de natura.
Article 2.- Fet imposable.
El fet imposable de la present taxa consisteix en el desenvolupament de tasques addicionals per part del personal
tècnic, jurídic i/o administratiu del Consell Comarcal del Barcelonès amb l'objecte de verificar que, havent-se detectat
mancances o incompliments de la normativa aplicable, sigui en els espais físics de les pròpies instal·lacions, sigui en la
documentació aportada, i comunicada al titular de la instal·lació la existència de les mateixes, es faci necessari una
dedicació no ordinària per a verificar que s'han corregit les deficiències, omissions, mancances, incompliments o
incorreccions detectats.

Tindran la consideració de fets imposables les tasques addicionals que s'indiquen en la següent enumeració, que té
caràcter merament enunciatiu:
Tasques de revisió de documents aportats atenent els requeriments que es formulin als titulars de les instal·lacions als
efectes de completar les omissions detectades en la verificació preceptiva de la documentació exigida per acreditar el
compliment de requisits manifestat en la declaració responsable que acompanya la comunicació prèvia d'inici d'activitats
de la instal·lació o de modificació o canvis en la instal·lació.
Tasques de revisió de nous documents aportats en substitució de documents defectuosos o incorrectes, atenent els
requeriments que es formulin als titulars de les instal·lacions quan es detectin les incorreccions o deficiències en la
documentació aportada amb la declaració responsable que acompanya la comunicació prèvia d'inici d'activitats de la
instal·lació o amb la comunicació de canvis en la instal·lació.
Tasques de revisió de documentació preceptiva que no hagi estat posada a disposició dels tècnics inspectors de
l'administració comarcal en les visites o inspeccions realitzades a les instal·lacions.
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La dedicació del personal tècnic, jurídic i/o administratiu del Consell Comarcal del Barcelonès en les tasques de
verificació documentació o de comprovació de l'estat de la instal·lació que tinguin caràcter preceptiu en la normativa
reguladora aplicable (Llei 38/1991, Decret 140/2003, Decret 203/2013 o normes que les substitueixin) no tindran la
consideració de fets imposables als efectes d'aquesta Ordenança.
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Segona i posteriors visites que, en el marc d'un mateix procediment, s'hagin de realitzar a les instal·lacions per parts
dels inspectors o personal del Consell Comarcal del Barcelonès amb l'objecte de verificar que en la instal·lació s'han
executat els treballs, obres o adequacions per corregir les deficiències o incompliments detectats en la corresponent
visita anteriorment realitzada.
No tindran la consideració de fets imposables de la taxa regulada en aquesta Ordenança les tasques que no tinguin la
consideració d'addicionals, ni les que no derivin d'incompliments o mancances imputables al titular de la instal·lació, ni
aquelles que hagin de realitzar-se per a totes les instal·lacions amb independència del grau d'adequació de les mateixes
als requisits establerts a la normativa reguladora. Així, no generaran la meritació de la taxa, entre d'altres: la primera
revisió de la documentació aportada pels titulars de les instal·lacions acompanyant la comunicació prèvia a l'inici de
l'activitat o posada a disposició dels inspectors en la visita inicial de verificació de funcionament; la visita o visites
d'inspecció que es realitzi als efectes de verificació de la instal·lació amb posterioritat a la recepció de la comunicació
prèvia esmentada, quan aquestes visites no derivin d'incompliments detectats; la visita o visites corresponents a les
inspeccions preceptives bianuals o a les inspeccions d'ofici necessàries, sempre que no es tracti de comprovacions de
la correcció de deficiències.
Els incompliments que es detectin en les instal·lacions o documentació que no derivin de les previsions contingudes en
la normativa específica reguladora de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i que es corresponguin
a serveis, subministraments o equipaments amb normativa reguladora específica pròpia, la tutela de la qual
correspongui a altres administracions públiques, tampoc es consideraran subjectes imposables a efectes d'aquesta
ordenança, atès que no generen tasques addicionals de verificació del personal del Consell Comarcal del Barcelonès
que, en tot cas, només n'haurà d'informar a l'administració competent.
Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones físiques, jurídiques o entitats titulars de l'activitat que es desenvolupa en la
instal·lació destinada a activitats amb infants i joves en relació a la qual es produeix algun dels fets imposables regulats
a l'article anterior.
La condició de subjecte passiu és independent del títol que vinculi al titular de la instal·lació amb el dret d'utilització de
l'immoble on s'ubica la instal·lació. La condició de subjecte passiu ha de coincidir amb la de titular de la corresponent
llicència municipal mediambiental, cas que s'hagi tramitat la mateixa, i mentre no s'acreditin transmissions d'aquesta en
favor de tercers.
El subjecte passiu esdevé obligat tributari i responsable del pagament de la taxa, fins i tot quan el fet imposable derivi de
mancances o deficiències imputables a persones o entitats amb les que el subjecte passiu mantingui relacions
contractuals laborals, mercantils, civils, professionals o de qualsevol altra naturalesa.
Article 4.- Quantia de la taxa.

La quantia de la taxa es calcularà en cada cas en funció dels diferents elements que conformen el fet imposable:
número de documents omesos o amb deficiències que caldrà reclamar i revisar; número d'incompliments verificats en la
instal·lació... Aquests elements quedaran identificats en l'acta d'inspecció que s'emeti i es quantificaran en l'informe
tècnic o document administratiu corresponents que acompanyaran la tramitació de l'esmentada acta.
La liquidació de la taxa es formalitzarà a través de la corresponent resolució de la gerència comarcal, en exercici de les
tasques delegades per la presidència, resolució en la que s'aprovarà la liquidació de la taxa, identificant-se els
incompliments, omissions, mancances o deficiències a esmenar que requeriran les tasques addicionals de verificació
del personal del Consell Comarcal del Barcelonès. Aquesta resolució serà notificada al titular de la instal·lació i subjecte
passiu de la taxa, atorgant-li el termini escaient a efectes de correcció de deficiències o mancances i a efectes de
pagament de la taxa amb caràcter previ al desenvolupament de les corresponents tasques de verificació addicionals.
Contra aquesta resolució es podran interposar els recursos i reclamacions que legalment procedeixin.
Article 5.- Meritació de la taxa.
La taxa es meritarà en el moment en que s'adverteixi per part del personal del Consell Comarcal del Barcelonès
l'existència d'incompliments, deficiències, omissions, mancances o incorreccions, documentals o físiques, en el
funcionament o locals de les instal·lacions. Aquest advertiment es recollirà en l'acta d'inspecció que s'aixequi un cop
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La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la que correspon en cada cas per aplicació de les tarifes que
es contenen en l'Annex d'aquesta Ordenança. Aquestes tarifes tenen en compte la naturalesa de les deficiències a
corregir (documentals o físiques) i la complexitat que deriva de la revisió d'instal·lacions en funció de les dimensions que
determina la capacitat de les mateixes.
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finalitzada la visita a la instal·lació i la corresponent revisió de documentació, acta de la qual es lliurarà còpia al titular de
la instal·lació o a la persona que el representi en l'acte d'inspecció.
Article 6.- Formes de pagament.
S'admetran com a mitjans de pagament de la taxa els que estableixi a l'efecte el Reglament General de Recaptació i
normativa de desenvolupament.
Article 7.- Període de pagament.
El pagament de la taxa s'haurà de realitzar dins el termini que resulti per aplicació de les normes contingudes al
Reglament general de recaptació d'acord amb els calendaris que derivin de la notificació a l'interessat de la resolució
aprovant la liquidació de la taxa.
El pagament de la taxa s'efectuarà sempre amb caràcter previ a l'execució de les tasques addicionals que el personal
comarcal haurà de realitzar per verificar la correcció o esmena de les omissions, mancances, deficiències o
incorreccions detectats. No es procedirà a realitzar les tasques addicionals de verificació mentre no s'hagi rebut el
corresponent ingrés de la taxa, instant-se si s'escau la incoació d'expedient sancionador d'acord amb el que es preveu a
l'article següent.
Article 8.- Compatibilitat amb règim sancionador.
Quan els incompliments, deficiències, omissions, incorreccions o mancances detectats tinguin la consideració
d'infraccions d'acord amb les disposicions de l'article 10 de la Llei 38/1991 d'instal·lacions destinades a activitats amb
infants i joves, l'aplicació d'aquesta Ordenança és compatible amb la incoació del corresponent expedient sancionador,
la tramitació del procediment que s'escaigui i la imposició de la sanció que se'n derivi.
Article 9.- Vigència.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple del Consell en sessió de 23 d'octubre de 2013 i que ha
quedat definitivament aprovada en data 15 de gener de 2014, regirà des de l'endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del text íntegre de la mateixa, un cop definitivament aprovada, i es mantindrà en
vigor fins a la seva modificació o derogació expressa i mentre es mantingui la vigència de la delegació de competències
en matèria d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves atorgada per la Generalitat de Catalunya a favor del
Consell Comarcal del Barcelonès. D'aquesta l'aprovació de l'Ordenança es publicarà ressenya al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya atès que la titularitat originària d'aquestes competències correspon a l'administració
autonòmica.
L'Ordenança serà d'aplicació només en el cas d'incompliments, incorreccions, omissions, mancances o deficiències,
documentals o físiques, que es verifiquin en les instal·lacions amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'Ordenança.
ANNEX DE TARIFES.
Taxa sobre la revisió de documentació preceptiva a acreditar pels titulars, en cas d'incompliment previ: 5 EUR per
document.
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Taxa per les inspeccions de verificació en cas d'incompliments tècnics de la instal·lació:
Instal·lacions fins a 100 places:
Fins a 3 incompliments indicats en l'acta d'inspecció: 80 EUR.
Amb més de 3 incompliments indicats en l'acta d'inspecció: 120 EUR.
Instal·lacions amb més de 100 places:
Fins a 3 incompliments indicats en l'acta d'inspecció: 100 EUR.
Amb més de 3 incompliments indicats en l'acta d'inspecció: 200 EUR.
Barcelona, 16 de gener de 2014
La secretària general accidental, Marta Gibert Casanovas
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