
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA  2022 

 

 

AVALUACIÓ DE LA NORMATIVA MUNICIPAL DELS ANYS 2020 I 2021 

 

 

 

 

 

Juliol  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA  

 

1. INTRODUCCIÓ  

2. COMPETÈNCIA I CONTINGUT DE L’INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA 

3. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ NORMATIVA  

4. OBJECTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA 2022 

5. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L’ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA 

6. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ  

7. CONCLUSIONS: 

A. NORMATIVA OBJECTE D’AVALUACIÓ  

B. GRAU DE COMPLIMENT DELS PLANS NORMATIUS 

C. EFICÀCIA: ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PREVISTOS  

D. EFICIÈNCIA: VALORACIÓ DE L’IMPACTE EN LA MILLORA DEL SERVEI PÚBLIC 

E. SOSTENIBILITAT: SI AFECTA A DESPESES O INGRESOS, AVALUACIÓ DE LA 

CORRECTA QUANTIFICACIÓ I REPERCUSIÓ ECONÒMICO FINANCERA 

F. RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA MITJANÇANT L’ENQUESTA. 

8. RECOMANACIONS  

9. ANNEX 1 QUADRE DE DADES I D’INDICADORS 

10. ANNEX 2 FITXA D’ENQUESTA  

11. ANNEX 3 RESULTATS ENQUESTA  

12. ANNEX 4 FITXES D’AVALUACIÓ NORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
1 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L’entrada en vigor de la  Llei de l’Estat 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (AAPP) va incorporar a l’ordenament jurídic dues fases de 
control sobre la elaboració de les normes de caràcter general de les administracions publiques. 
 
Aquestes dues fases són la planificació normativa (ex-ante) i l’avaluació normativa (ex-post). 
Ambdues, tenen connexió amb dos principis constitucionals: 
 

 La planificació normativa es vincula a la seguretat jurídica (article 9.3 CE) i amb la 
predictibilitat de l’actuació de les AAPP  atès que les normes han de ser aprovades prèvia 
planificació que haurà d’ésser publicada per a coneixement de tothom. Això afavoreix la 
participació ciutadana en la tramitació posterior mitjançant els canals de participació 
establerts en els procediments d’elaboració de les normes i reforça també el principi de 
transparència de les AAPP. 

 

 D’altra banda, l'avaluació normativa connecta amb el principi d'eficàcia i eficiència (article 
103.3 CE) perquè una vegada aprovades i aplicades les normes jurídiques, cal verificar si  
s’han assolit els objectius previstos i retre compte dels resultats a través de l'informe 
d'avaluació, valorant que es compleix la bona regulació i  la correcta relació respecte de la 
quantificació de costos i carregues imposades. 

 
Es a dir, en la fase ex-ante o de planificació normativa, es pretén calibrar l’impacte que les normes 
que es preveuen aprovar poden generar en l’àmbit econòmic, com per exemple quins seran els 
sectors afectats, la incidència en la competència o l’afectació als interessos i béns de la ciutadania 
compresa en el seu àmbit subjectiu. Tanmateix, també es mesura l’impacte social de la norma com 
p.e. l’afectació a drets de la ciutadania o la protecció a col·lectius especialment tutelats com són la 
infància, l’adolescència, la gent gran, les persones consumidores o, en general,  les famílies. 
 
En la fase ex-post, d’avaluació normativa, es valora el nivell d’acompliment dels objectius pretesos 
per la norma i la seva eficiència i sostenibilitat, una vegada ha estat aprovada i aplicada.  
 
En aquest sentit, la normativa actual introdueix una visió institucional inclusiva en l’elaboració de les 
normes, atès que preveu que la ciutadania i les entitats  no siguin  merament subjectes passius 
destinataris (administrats) si no que puguin jugar un paper actiu i col.laboratiu en els projectes 
normatius sotmesos a consulta,  a fi de millorar-los. 
 
En definitiva, el títol VI de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, s’emmarca en l’assoliment d’un model inclusiu de qualitat normativa que 
té en compte garantir la seguretat jurídica i la predictibilitat de la producció normativa, tot incorporant 
la necessària participació de la ciutadania destinatària de les normes,  mitjançant els tràmits de 
consulta prèvia i d’audiència i informació. 
 
En conseqüència, a partir de l’esquema  de producció normativa previst en el  títol VI de la Llei 
39/2015, podem distingir les quatre fases d’un cercle virtuós de qualitat o de millora continua PHVA 
(planificació, producció ,verificació i actuació) : 
 

1. Planificació, a través del Pla Anual Normatiu (PAN) que conté les iniciatives normatives que 
l’AAPP es proposi aprovar  l’any vinent, amb publicació en el portal de transparència  (art. 
132 Llei 39/2015) 

2. Producció, mitjançant  el procediment corresponent d’aprovació de la normativa que ha de 

comptar amb la  participació ciutadana  

A. Consulta prèvia. Participació ciutadana prèvia  a la elaboració del projecte o avant-

projecte de norma, mitjançant una consulta pública a través del portal web de 

l’Administració. 
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B. Audiència i informació pública sobre el text normatiu en procés d’aprovació amb 

l’objectiu de donar veu a la ciutadania a la que pugui afectar i recollir les aportacions 

addicionals de persones i entitats. 

3. Verificació,  amb  una Avaluació Normativa mitjançant l’informe que es fa públic amb la 
periodicitat que determini cada AAPP  i que té la finalitat de revisar la normativa per a 
adaptar-la als principis de la bona regulació i  comprovar si les normes aprovades han assolit 
els objectius previstos i si estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues 
imposades (art. 130 Llei 39/2015). 

4. Actuació.   La quarta fase que clou el cercle de qualitat o de millora continua, és l’actuació. 
Recordem que un dels objectius de l’Informe  d’Avaluació és justament la revisió de la 
normativa per a adaptar-la al principis de la bona regulació previstos a l’art. 129 de la Llei 
39/2015. En l’àmbit del nostre municipi, es preveu específicament aquesta fase a l’article 
47.4  del Reglament Orgànic que regula els Òrgans de Defensa de la ciutadania davant 
l’Ajuntament, publicat al BOPB de 22.08.2017 (en endavant RODCLH); el qual estableix que 
l’Informe d’Avaluació ha d’incorporar, entre d’altres aspectes, “Les recomanacions 
específiques de modificació o derogació de la normes avaluades com a conseqüència de les 
conclusions de l’anàlisi previst a l’apartat anterior, i la simplificació i millora de la regulació 
normativa en general”. 
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2. COMPETÈNCIA I CONTINGUT DE L’INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA  

 

L’art. 132 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les AAPP, Pel que fa a la fase 
de planificació normativa, estableix que cada administració farà públic el seu pla normatiu amb les 
normes de rang de llei o reglamentàries que seran elevades durant l’any següent per a la seva 
aprovació : 
 

Articulo 132. Planificació normativa. 
1. Anualment, les administracions públiques faran públic un Pla Normatiu que contindrà les 
iniciatives legals o reglamentàries que siguin elevades per a la seva aprovació l'any següent. 
 
2. Un cop aprovat, el Pla Anual Normatiu es publicarà al Portal de la Transparència de 
l'Administració Pública corresponent.  

 
Quant a l’avaluació normativa, l’art. 130 de la Llei 39/2015 LPAC, determina que les administracions 
públiques han de revisar periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de 
bona regulació i per comprovar en quina mesura, les normes en vigor, han aconseguit els 
objectius previstos i si estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues 
imposades en elles. Aquesta avaluació es plasmarà en un informe que es farà públic, amb el detall, 
periodicitat i per l'òrgan que determini la normativa reguladora de l'Administració corresponent. 
 
Així mateix, l’esmentat art. 130 LPAC preveu que “les administracions públiques han de promoure 
l'aplicació dels principis de bona regulació i cooperaran per promocionar l'anàlisi econòmica en 
l'elaboració de les normes i, en particular, per evitar la introducció de restriccions injustificades o 
desproporcionades a l'activitat econòmica”. 
 
Al nostre municipi, amb l’aprovació del RODCLH, el ple municipal va optar per atribuir a la 
Comissió de Suggeriments i Reclamacions l’aprovació de l’informe d’avaluació normativa 
davant la manca de concreció legal en relació a l’administració local, tant de l’òrgan que té la 
missió d’efectuar aquesta avaluació normativa com del procediment per a la seva aprovació,. 
 
L’art. 26.3.e) del RODCLH, estableix que correspon a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
elaborar, amb periodicitat bianual, l’informe d’avaluació normativa previst a l’art. 130 de la LPAC. 
Tanmateix, l’art. 28.8 de l’esmentat reglament determina que l’Oficina de suport als Òrgans de 
Defensa de la Ciutadania, serà l’encarregada de la redacció de l’informe d’avaluació normativa 
previst a l’art. 130 de la Llei 39/2015, de conformitat amb les instruccions de  la Presidència de la 
Comissió: 
 

Article 26.3.e) RODCLH: La Comissió per a l’exercici d’aquestes competències està facultada 
per a: 
e) Elaborar, amb periodicitat bianual, l’informe d’avaluació normativa previst a l’art. 130 de la 
Llei 39/2015, i aquells altres que en aquesta matèria pugui exigir la normativa vigent. 

 
Article 28.8 L’Oficina de suport serà l’encarregada de la redacció de l’informe d’avaluació 
normativa previst a l’art. 130 de la Llei 39/2015, de conformitat amb les instruccions que li 
siguin donades per la Presidència de la Comissió. 

 
En el nostre àmbit municipal, pel que fa a la necessitat d’avaluació normativa, l’art. 46 del RODCLH 
estableix el següent: 
 

Article 46. L’avaluació normativa.  
La normativa de la transparència en la gestió administrativa i del procediment administratiu 
determina l’obligació de les administracions públiques de portar a terme periòdicament, la 
valoració de l’adequació de la seva normativa als principis de la bona regulació, així com 
l’avaluació de la consecució dels objectius previstos inicialment a la norma i la correcta 
quantificació del cost i les carregues que aquesta imposa. 
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El contingut de l’informe bianual d’avaluació normativa està regulat a l’art. 47 del RODCLH, el qual  
determina: 
 

Article 47. Contingut de l’informe anual. La Comissió de Suggeriments i Reclamacions 
aprovarà, abans del 30 de juny de cada any parell, l’informe bianual d’avaluació normativa, 
tancat el 31 de desembre de l’any anterior, el qual contindrà almenys, els següents aspectes: 
1.- Les necessitats d’adequació als principis de bona regulació, detectades en relació 
a la normativa municipal vigent en la data de tancament de l’informe, tenint en compte, el 
grau de compliment, la seva necessitat i actualitat, així com les noves necessitats 
econòmiques o socials sobrevingudes a l’aprovació de la norma. 
2.- El grau del compliment dels plans normatius aprovats els exercicis anteriors, incloses les 
seves modificacions i desviacions. 
3.- Les conclusions que es derivin de l’anàlisi de l’aplicació de les normes en vigor tenint en 
compte: 
a. L’eficàcia, és a dir, l’avaluació de la consecució dels objectius previstos amb la seva 
aprovació. 
b. L’eficiència, és a dir, la necessitat de les càrregues administratives derivades de la norma 
aprovada i la racionalització dels recursos públics en la seva gestió. 
c. Sostenibilitat, és a dir, la comprovació, quan la norma afecti a les despeses o ingressos 
públics, de la correcta quantificació i valoració de les seves repercussions econòmic-
financeres. 
4.- Les recomanacions específiques de modificació o derogació de la normes avaluades com 
a conseqüència de les conclusions de l’anàlisi previst a l’apartat anterior, i la simplificació i 
millora de la regulació normativa en general. 
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3. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ NORMATIVA  

La regulació del tràmit procedimental d’elaboració de l’Informe d’Avaluació Normativa es preveu a  
l’article 48 del RODCLH,  que determina el següent: 
 

1.- El/La President/a, de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, acordarà l’inici del 
procediment d’elaboració de l’informe d’avaluació normativa, el qual haurà d’establir aquells 
mecanismes de participació ciutadana que amb aquesta finalitat consideri adients, per mitjà 
almenys del portal d’internet municipal.  
2.- L’informe junt amb el resultat de la participació ciutadana en la seva elaboració, se 
sotmetrà a l’aprovació de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, dins del primer 
trimestre natural de l’any parell corresponent. 
3.- Efectuat el tràmit anterior, l’informe amb els annexos corresponents, es trametrà a 
l’alcaldia per l’Oficina de suport per tal que, es doni compte al Ple municipal en la primera 
sessió que tingui lloc. 
4.- L’Ajuntament farà públic l’informe d’avaluació, un cop hagi estat sotmès a coneixement del 
ple municipal, per mitjà del portal d’internet municipal. 

 
En aplicació de les previsions del RODCLH i seguint les instruccions de la  presidenta i de la 
secretària de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions (en endavant CSR), el 28 de gener de 
2022  es va iniciar l’expedient de referència  SIN/10/2022 que conté tots els tràmits relatius a 
l’elaboració de l’Informe d’Avaluació de 2022. Posteriorment,  en data 16 de febrer de 2022, la 
presidenta de la CSR va resoldre iniciar el procediment d’elaboració de l’Informe d’Avaluació 
Normativa corresponent a les ordenances i reglaments municipals dels anys 2020 i 2021, 
d’acord amb els seus plans normatius i/o la seva tramitació, per tal d’avaluar els diferents aspectes 
que recull l’article 47 del RODCLH, de conformitat amb el projecte marc de l’informe d’avaluació 
normativa elaborat per l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania que figura 
incorporat a l’expedient amb codi de verificació  5T0M6R5H24030S520NDM. D’aquesta resolució 
se’n va donar compte a la CSR en la sessió celebrada el dia  24 de febrer de 2022. 
 
El Projecte Marc dissenyat per a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació Normativa preveu les fases 
següents : 
 

a) Recopilació de les dades dels plans normatius del bienni i de les ordenances i 
reglaments aprovats durant el període avaluat. 
b) Elaboració del projecte i proposta del calendari d’actuacions previst per l’emissió de 
l’informe.. 
c) Resolució d’inici del procediment d’avaluació normativa per la presidència de de la 
Comissió Suggeriments i Reclamacions, que ha de determinar: 

Àmbit del Procediment d’avaluació normativa, referit als plans i normes dels 
dos exercicis anteriors al de l’informe. 

Calendari d’actuacions, amb indicació del procediment de participació. 
d) Fase d’enquesta d’avaluació a les àrees: 2 mesos. 
e) Fase de participació ciutadania: 1 mes 
f) Redacció de l’informe per l’Oficina de Suport. 
g) Proposta d’acord de la Presidència a la CSR d’aprovació de l’informe d’avaluació 
normativa. 
h) Trasllat de l’informe a l’Alcaldia per l’Oficina de Suport perquè es doni compte al 
ple municipal a la primera sessió que tingui lloc. 
I)Publicació en el perfil de transparència de l’Ajuntament. 
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4. OBJECTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA 2020 

L’objecte de l’Informe d’Avaluació Normativa de 2022 és la revisió de la normativa  municipal 
(ordenances i reglaments) dels anys 2020 i 2021, d’acord amb els seus plans normatius i/o la seva 
tramitació,  per tal de  comprovar si s’adapten als principis de la bona regulació, si les normes 
aprovades han assolit els objectius previstos (eficàcia), si  han comportat una millora en el servei 
(eficiència),  si estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues imposades 
(sostenibilitat); així com incorporar totes les recomanacions que correspongui respecte de les normes 
avaluades com a conseqüència de les conclusions i a l’efecte de  la simplificació i millora de la 
regulació de la normativa en general. 
 
Els paràmetres que s’avaluen a l’Informe són els que es detallen a continuació: 
 

1. EFICÀCIA: Si s’han assolit els objectius previstos amb l’aprovació de la norma o de la seva 
modificació.  
 

2. EFICIÈNCIA: La valoració de l’impacte en la millora del servei públic. 
 

3. SOSTENIBILITAT:  Si afecta a despeses o ingressos, avaluació de la correcta quantificació, 
repercussió econòmico-financera.  Es tracta d’avaluar  quin ha estat l’impacte des del 
vessant pressupostari i econòmic en general.  És a dir, si  des del punt de vista del 
pressupost afecta a les despeses o ingressos. Quant al vessant econòmic, si la norma té un 
efecte indirecte sobre l’economia en el sentit de si afecta a la competència (mercat) i si 
redueix o incorpora càrregues administratives a la ciutadania i/o a les empreses.  
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Normativa municipal  aprovada i/o programada durant  període  2020 i 2021 

 
Àrea  Denominació norma programada o aprovada 

1 Alcaldia-Presidència Modificació del Reglament Orgànic del Ple  

2 Alcaldia-Presidència Modificació del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana 

3  Alcaldia-Presidència Modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració  

4 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació del Reglament de Quioscos  

5 Convivència, Seguretat i Mobilitat Ordenança condicions d'ocupació espais i vies d’ús públic 

6 Convivència, Seguretat i Mobilitat Ordenança restricció circulació (ampliació moratòria vehicles) 

7 Convivència, Seguretat i Mobilitat Ordenança restricció circulació vehicles(ampliació  vehicles exempts) 

8 Educació, innovació i cultura Modificació del Reglament de la Xarxa d'Escoles Bressol  

9 Educació, innovació i cultura Modificació Reglament preinscripció d'Escoles Bressol s 

10 Regidoria adjunta Esports Ordenança  utilització instal·lacions esportives municipals 

11 Educació, innovació i cultura Modificació del Reglament utilització  d'equipaments culturals  

12 Educació, innovació i cultura Reglament d'ús de les biblioteques municipals  

13 Equitat, Drets Socials i RRHH Reglament  borsa de treball del personal interí  

14 Equitat, Drets Socials i RRHH Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social  

15 Educació, innovació i cultura Modificació Reglament Escola Municipal de Música-Centre de les Arts  

16 Educació, innovació i cultura Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet  

17 Hisenda, TIC i Atenc. Ciutadana Modificació Ordenança  1.01 l'Impost de Béns Immobles  2020 

18 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança  2.08 Taxa utilització equipaments culturals 

19 Planificació, Territori i E. (EPHUS) Modificació Ordenança 2.11 Taxa aprofitament especial de la via pública 

20 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança  2.12 Taxa per a l'estacionament públic de vehicles  

21 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança  2.13 Taxa  utilització sòl, vol i subsòl via pública 

22 Participació i relacions ciutadanes Modificació Ordenança  2.15 Taxa mercats l i ús domini públic pel comerç 

23 Regidoria adjunta Esports Modificació Ordenança Preus Públics instal·lacions esportives  2020 

24 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança Preus Públics Cultura  (T.Joventut i A.Barradas) 

25 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança Preus Públics Cultura (preus EMMCA i nou grau l) 

26 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança Preus Públics  Servei d'Educació 2020 

27 La Farga  Modificació Ordenança Preus Públics 2020  aparcaments municipals 

28 Hisenda, TIC i atenció ciutadana Modificació Ordenança gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals 

29 Hisenda, TIC i atenció ciutadana Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 

30 Hisenda, TIC i atenció ciutadana Modificació Ordenança Impost d'Activitats Econòmiques 2021 

31 Planificació, Territori i E. (EPHUS) Modificació Ordenança 2.03 Taxa escombraries comerç, indústria i activitats  

32 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança 2.05 Taxa retirada vehicles, contenidors  

33 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança 2.12 Taxa d'estacionament públic de vehicles  

34 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança 2.13 Taxa utilització sòl, vol i subsòl via pública 
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5. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LA NORMATIVA  

La Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, regula la 
participació ciutadana en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i dels reglaments. 
 
L’article 133 de l’esmentada a Llei 39/2015, estableix dos fases de participació ciutadana en 
l’elaboració de lleis i reglaments:  La consulta pública prèvia i l’Audiència i Informació Pública.  
 
La Consulta Pública Prèvia 
 
Amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte normatiu, es realitza el tràmit de 
Consulta Pública Prèvia, que recollirà l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més 
representatives, pel que fa a aquestes iniciatives o projectes, amb l’objectiu de determinar la 
necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius que s’han d’assolir i si n’hi ha solucions 
alternatives viables a la regulació. 
 
No obstant, el paràgraf primer de l'art. 133.4 de la Llei 39/2015 recull l’excepció del tràmit de la 
consulta publica prèvia i estableix que es podrà “prescindir dels tràmits de consulta, audiència i 
informació públiques que preveu aquest article en el cas de normes pressupostàries o organitzatives 
de l'Administració General de l'Estat, l'Administració autonòmica, l'Administració local o de les 
organitzacions dependents o vinculades a aquestes, o quan concorrin raons greus d'interès públic 
que ho justifiquin”. Tanmateix, la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en les seves sentències (ST Sala C-A del TSJC núm. 3630/2020,  9162/2019 i  6477/2019), pel que 
fa a les ordenances fiscals,  acull el contingut de l'Informe emès per la Direcció General de Tributs en 
el sentit que la consulta pública és exclusiva per a les ordenances fiscals noves però no ho és pas 
per a les seves modificacions parcials, perquè aquestes normes  ja han estat  incorporades 
prèviament a l’ordenament jurídic i, per tant, van  poder ésser valorades amb anterioritat pels sectors 
afectats quant a la seva procedència i adequació. 
 
L’Audiència i la Informació Pública 
 
En aquest cas, el tràmit  té per objectiu conèixer l’opinió dels ciutadans, les ciutadanes i les entitats 
que tinguin un interès legítim envers la proposta d’una norma redactada i recollir les aportacions que 
considerin adients en relació a la mateixa.   
 
En aquest punt, cal destacar la importància del Pla Anual Normatiu que permet conèixer a la 
ciutadania, amb caràcter previ a l’inici dels  processos de Consulta Pública Prèvia i d’Audiència i 
Informació Pública, quines seran les matèries que l’administració regularà en el proper exercici.  
 
Pel que fa al nostre Ajuntament, segons informació facilitada pel Servei de Participació, durant el 
bienni 2020-2021, es van fer vuit  Consultes Públiques Prèvies que a continuació es detallen:  

 

Nom de la consulta Àrea 

1. Creació i modificació ordenances fiscals 2021 Àrea d’Hisenda Tic i Atenc. Ciutadana.  

2. Modificació preus públics 2021 Àrea d’Hisenda Tic i Atenc. Ciutadana. 

3. Creació reglament ús biblioteques L’Hospitalet Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

4. Modificació reglament utilització privativa  

equipaments culturals. 
Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

5. Creació i modificació ordenances fiscals 2022 
 

Àrea d’Hisenda Tic i Atenc. Ciutadana. 

6. Modificació preus públics 2022 
 

Àrea d’Hisenda Tic i Atenc. Ciutadana. 

7. Modificació ordenança reguladora impost  
increment valor terrenys naturalesa urbana 

Àrea d’Hisenda Tic i Atenc. Ciutadana. 

8. Modificació reglament servei escola municipal 
de música i centre de les arts (Emmca) 

Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 
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No obstant, durant l’any 2019 es van fer les  consultes prèvies de normes incloses en el PAN 2020 

que s’indiquen a continuació: 

Nom de la consulta Àrea 

a) Modificació del Reglament de Quioscos 
 

Àrea de Convivència i Seguretat 

b) Ordenança restricció circulació vehicles ZBE Àrea de Convivència i Seguretat 

c) Ordenança  utilització instal.lacions esportives 
municipals 

Regidoria adjunta d’Esports 
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6. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ  

A l’apartat tercer del present informe, relatiu al procediment d’avaluació, indicàvem que el projecte 

d’avaluació contenia una fase de participació ciutadana en forma d’enquesta.  

Aquesta fase participativa està expressament prevista a  l’article 48.1  del RODCLH,  el qual 
determina que la presidència de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions (CSR) acordarà l’inici 
del procediment d’avaluació amb l’establiment dels mecanismes adients de participació ciutadana. 
 
En aquest sentit, es va considerar adient, tal i com consta en el projecte, que aquesta participació es 
fes efectiva mitjançant una enquesta d’opinió sobre la normativa aprovada durant el bienni 2020-
2021, per tal que la ciutadania  interessada manifestés si coneixia aquestes normes, si considerava 
suficient la regulació i  fes les aportacions i/o valoracions que consideressin adients. 
 
Tenint en compte el gran nombre de normes aprovades durant el bienni i a fi de què l’extensió, la 
complexitat i el format de l’enquesta no desanimés a la participació, es va circumscriure a nou el 
número de normes a avaluar mitjançant l’enquesta dins les que efectivament, s’havien tramitat, 
considerant les més significatives del període o que podien suscitar major interès.  
 
Les normes incloses a l’enquesta van ser les següents:  
 
 
  

Normativa municipal aprovada durant 2020 i 2021  inclosa a l’enquesta 
d’opinió 

Denominació 

1. Modificació del Reglament de Quioscos 

2. Modificació  ordenança restricció circulació vehicles ZBE 

3. Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet 

4. Modificació per a 2020 de l’Ordenança de l’IBI 

5. Modificació per a 2020 de la Taxa de per a l’estacionament públic de vehicles 

6. Modificació per a 2020  Taxa per a la prestació de serveis en mercats municipals 

7. Modificació per a 2021 de l’Ordenança de l’IBI 

8. Modificació per a 2021 de la Taxa per retirada de vehicles de la via pública 

9. Modificació per a 2021 de la Taxa de per a l’estacionament públic de vehicles 
 
 
La fase de participació en el procediment d’elaboració de l’informe d’avaluació normativa de les 
ordenances i reglaments municipals dels anys 2020 i 2021, va començar amb la resolució de la 
presidenta de la CSR de  26 d’abril de 2022, a partir de la qual el dia 2 de maig de 2022 va ésser 
publicat   el formulari d’enquesta electrònica en versió bilingüe, a la seu electrònica  municipal, 
accessible durant el termini d’un mes des dels enllaços que es van disposar en els  web de 
l’Ajuntament i de la Sindicatura de Greuges.  També es va posar a disposició de la ciutadania 
el formulari d’enquesta en format paper a la seu de l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa 
de la Ciutadania (Ca N’Arús). 
 
Pel que fa a la difusió de l’enquesta d’opinió ciutadana, es va donar coneixement  a través del  twitter 
de la Sindica de Greuges. A més,  també  es va enviar una  comunicació electrònica a totes les 
entitats de la Ciutat perquè n’estiguessin assabentades de l’enquesta i poguessin accedir-hi 
mitjançant l’enllaç des del mateix correu.  
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7. CONCLUSIONS 

 

A. NORMATIVA OBJECTE D’AVALUACIÓ 

S’han avaluat un total de trenta-quatre  normes que corresponen  a  les ordenances i  els 

reglaments municipals que es van aprovar durant els anys 2020 i 2021  o que figuraven previstes en 

el Pla Anual Normatiu (PAN).  

NORMATIVA AVALUADA  2020-2021 PER ÀREES DE GESTIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Totes les àrees municipals sense excepció que han estat impulsores de les normes 

aprovades o programades en el respectiu PAN, han col·laborat en el projecte d’avaluació, 

facilitant a l’Oficina de Suport  la informació demanada que resultava imprescindible a l’hora 

d’elaborar el present informe. Cal fer remarca que  sense el seu suport de totes les àrees 

municipals no hagués estat possible fer l’avaluació, especialment en les qüestions relatives a 

l’eficàcia de les normes, a la seva eficiència i  a la sostenibilitat.   

 

2) Cal assenyalar que per part de  l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, 

actualment Àrea d’Hisenda, Tic i atenció ciutadana;  s’ha impulsat el tràmit d’un total 

de 18 normes fiscals i de preus públics, la qual cosa representa el 53% del total de  les 

normes avaluades a l’Informe i el 86% de  les normes aprovades per l’Ajuntament 

durant el bienni. La totalitat d’aquestes normes corresponen a ordenances fiscals 

reguladores de tributs, taxes i d’aprovació de preus públics dels anys 2020 i 2021. El tràmit 

formal de l’aprovació de  les propostes de  modificacions de les ordenances fiscals i de preus 

públics s’atribueix a l’Àrea d’Hisenda, TIC i atenció ciutadana (abans ’Àrea de Planificació 

Estratègica i Econòmica); però el seu impuls real correspon, com no pot ser d’altra manera,  

a cadascuna de les àrees amb competència sobre les respectives  matèries objecte de taxes 

i/o de preus públics.  

 

3) En conseqüència, únicament correspon a l’Àrea d’Hisenda, TIC i atenció ciutadana, 

l’avaluació de les modificacions de quatre  ordenances relatives a impostos municipals, com 

són l’IBI de 2020 i de 2021, l’IAE  i també respecte de  l’ordenança general de gestió, 

inspecció i recaptació de tributs. L’avaluació de la resta d’ordenances fiscals i de fixació de 

preus públics s’han atribuït a les respectives àrees responsables impulsores  que són qui 

millor poden avaluar-les   

 

ÀREES  NORMES 
Àrea Alcaldia-Presidència 3 

Àrea Hisenda, TIC i atenc. Ciutadana  4 

Àrea de Planificació, Territori  i 
Economia (EPHUS)  

2 

Àrea Convivència, Seguretat i 
Mobilitat 

9 

Àrea Equitat, Drets Socials i RRHH 2 

Àrea d'educació, innovació i cultura              10 

Àrea Participació i Relacions 
Ciutadanes 

1 

Regidoria adjunta d’Esports 
 

2 

La Farga  
 

1 

TOTAL               34 
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4) De les trenta-quatre normes  avaluades, n’hi havia  setze que estaven programades  en el 

corresponent PAN de 2020, 2021 i anteriors, la qual cosa representa el  47% del total. El 

53% restant, divuit normes,  no estaven contemplades en el  PAN per tractar-se de 

modificacions d’ordenances fiscals o d’aprovació de preus públics. 

NORMATIVA AVALUADA  2020-2021 PROGRAMADA I NO PROGRAMADA 

 

 

 

 

 

 

 

5) Respecte del total de normes aprovades o programades durant el bienni, s’ha realitzat 

consulta prèvia en un total de vint-i-quatre, vint-i-una durant el bienni 2020-2021 i 3 durant 

l’any 2019.  

Normes avaluades durant 
2020 i 2021 

Nombre Percentatge % 

Amb consulta prèvia  24 71 % 

Sense consulta  10 29 % 

Total  34 100 % 

 

Normes aprovades durant 
2020 i 2021 

Nombre Percentatge % 

Amb consulta prèvia  21 91 % 

Sense consulta   2  9 % 

Total  23 100 % 

 

 

 

 

Tipologia de les normes   programades 
o aprovades 

% Aprovades % 

Ordenances fiscals i de preus 
públics  

18 53% 18   78% 

Resta d’ordenances i reglaments 
 

16  47%         5   22% 

Total  34 100 % 23 100% 

Àrees impulsores de la iniciativa  PAN NO PAN  

Àrea Alcaldia-Presidència 3       0 

Àrea Hisenda, TIC i atenció ciutadana        0        4 

Àrea Planificació, Territori i Economia (EPHUS) 0 2 

Àrea Convivència, Seguretat i Mobilitat 4 5 

Àrea Equitat, Drets Socials i RRHH 2       0 

Àrea d'educació, innovació i cultura 6 4 

Àrea Participació i Relacions Ciutadanes 0 1 

Regidoria adjunta d’Esports 1 1 

La Farga  0 1 

TOTAL  16 18 
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B. GRAU DE COMPLIMENT DE LA PROGRAMACIÓ NORMATIVA (PAN)  

Com a reflexió prèvia, cal assenyalar que el PAN contempla les iniciatives normatives (ordenances i 
reglaments) que l’Ajuntament es proposa aprovar durant l’any següent a la definició del pla. 
L’avaluació normativa, en canvi, tal i com es contempla el RODCLH, es realitza de forma bianual i 
és competència de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, que aprova l’informe 
d’avaluació normativa. 
 
Aquesta discordança en els terminis d’ambdós procediments, el de programació i el d’avaluació, no 
constitueix pas cap dificultat afegida a l’hora d’elaborar l’Informe d’Avaluació Normativa, si no que, 
ans al contrari, l’avaluació bianual contemplada en el RODCLH resulta ser molt adequada tenint en 
compte la complexitat de la tramitació d’algunes normes, la qual cosa implica que  sovint aquestes no 
puguin aprovar-se dins l’exercici de vigència del PAN. És a dir, si en el RODCLH s’hagués optat per 
una valoració amb periodificació anual,  això podria comportar que a l’hora de elaborar l’Informe 
d’Avaluació hi hagués un nombre important de normes que estarien pendents d’aprovació, immerses 
encara en el procés de tramitació i, per tant, no podrien ser avaluades.  
 
Les conclusions sobre el grau d’acompliment de les normes programades en el bienni són les 
següents: 
  

1) De les setze normes previstes en els respectius PAN, solament 5 han estat aprovades durant 

el bienni (31%). 

 

2) Les onze normes restants, malgrat estar previstes en el PAN corresponent, finalment no es 

van arribar aprovar, la qual cosa representa el 69 % sobre el nombre de normes previstes en 

els PAN. 

 

3)  D’aquest percentatge del 69% de normes previstes en els PAN que no s’han arribat a 

aprovar, es pot distingir dues tipologies:  

 

 Un grup de nou normes, que representen el 56 % que s’han ajornat per diferents 

motius i que actualment es troben en fase de tramitació 

 Un segon grup de dos normes, que representen el 13%, en les que s’ha hagut 

d’ajornar la seva tramitació sense que consti prevista encara la seva programació. 

Normes ajornades, actualment en fase de tramitació:  

a. Fitxa 1. Modificació del Reglament Orgànic del Ple.  

La tramitació de la modificació del reglament no ha començat, per que malgrat s'ha 

efectuat el nomenament de la comissió redactora aquesta no ha estat convocada. 

 

b. Fitxa 2. Modificació del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.  

La tramitació de la modificació del reglament no ha començat, per que malgrat s'ha 

efectuat el nomenament de la comissió redactora aquesta no ha estat convocada.  

 

c. Fitxa 5. Ordenança reguladora de les condicions d'ocupació dels espais i vies d’ús públic. 

Pendent fixar per la Comissió d'Estudi l'abast del seu contingut. 

 

d. Fitxa 10. Ordenança General per a la utilització de les instal•lacions esportives 

municipals.  

Prevista en el PAN 2022. Projecte d’Ordenança aprovat per la JGL en data 7.7.2021. 

Pendent de modificacions del text per Secretaria per tramitar la seva aprovació inicial en 

el Ple Municipal. 
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e. Fitxa 11. Modificació del Reglament per a la utilització privativa d'equipaments culturals 

de l'Àrea d'Innovació i Cultura. 

Emès l'informe de la consulta pública en data 12.02.2020 Actualment en tràmit 

29.03.2022. 

 

f. Fitxa 12. Reglament d'ús de les biblioteques municipals.  

Emès l'informe sobre la consulta pública prèvia en data 27/02/2020. Emès l'informe sobre 

la consulta pública prèvia en data 27/02/2022. Actualment en tràmit 29.03.2022. 

 

g. Fitxa 13. Reglament de constitució, gestió i funcionament de la borsa de treball del 

personal interí.  

L'actualització del Reglament de Constitució, gestió i funcionament de les Borses de 

Treball del Personal no permanent de l'Ajuntament no s'ha pogut elaborar durant els 

anys previstos (2020/2021) , donades les causes sobrevingudes per la pandèmia 

Covid19. Durant el darrer trimestre de l'any 2021 es va contractar una assistència tècnica 

de suport a l'elaboració de la proposta i en aquests moments estem a punt d'iniciar tots 

els tràmits pertinents i adequats per a la seva aprovació per a l'òrgan competent. 

 

h. Fitxa 14. Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.  

A través del Catàleg de serveis 2022 de Diputació de Barcelona s'ha sol·licitat, des del 

Servei municipal, un servei d'assistència tècnica per la diferenciació dels ajuts d'urgència 

dels ajuts que deixaran de ser ajuts per passar a ser prestacions. Això vol dir, que 

posteriorment s'estarà en situació per determinar l'instrument jurídic oportú. Aquesta 

sol·licitud s'ha tramitat a l'expedient AJT/6212/2022. Resolució relativa a sol·licitar els 

ajuts i subvencions del Catàleg 2022 del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals 2020-

2023. 

 

i. Fitxa 15. Modificació del Reglament del servei municipal Escola Municipal de Música -

Centre de les Arts.  

Emès l'informe sobre la consulta pública prèvia en data 27/07/2021 Actualment en tràmit 

29.03.2022. 

 

Normes ajornades sense programació futura prevista: 

a. Fitxa 8. Modificació del Reglament de la Xarxa d'Escoles Bressol.  

No s'ha arribat a fer, s'ha considerat posposar per atendre altres temes prioritaris. 

 

b. Fitxa 9. Modificació del Reglament de les normes de preinscripció de l'alumnat d'Escoles 

Bressol sufragades amb fons públics.  

No s'ha arribat a fer, s'ha considerat posposar per atendre altres temes prioritaris 
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NORMATIVA 2020 – 2021 PROGRAMADA, APROVADA, NO APROVADA, EN 

TRÀMIT I AJORNADA SINE DIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀREES  NORMES 

AVALUADES 

NORMES 

APROVADES 

NORMES NO 

APROVADES 

EN TRÀMIT 

ACTUALMENT  

AJORNADES 

SINE DIE 

Àrea Alcaldia-Presidència 
 

3 1 2 2 0 

Àrea Hisenda, TIC i atenció 
ciutadana  

4 4 0 0 0 

Àrea Programació, Territori i 
Economia (EPHUS) 

2 2 0 0 0 

Àrea Convivència, Seguretat 
i Mobilitat 
 

9 8 1 1 0 

Àrea Equitat, Drets Socials i 
RRHH 
 

2 0 2 0 2 

Àrea d'educació, innovació i 
cultura 
 

       10        5         5         5         0 

Àrea Participació i Relacions 
Ciutadanes 

1 1 0 0 0 

Regidoria adjunta d’Esports 
 

2 1 1 1 0 

La Farga  
 

1 1 0 0 0 

TOTAL         34       23       11         9         2 
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C. EFICÀCIA: ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PREVISTOS 

Les àrees proponents de les normes han informat que s’han assolit plenament els objectius en 

vint de les vint-i-tres normes aprovades durant el bienni 2020-2021 (87 %). 

Les excepcions sobre assoliment d’objectius són les següents:  

a. Fitxa 17. Modificació de l'Ordenança fiscal 1.01 per a 2020 de l'Impost de Béns 

Immobles.  

Establir un recàrrec del 50 % sobre la quota líquida de l’IBI d'immobles d'ús 

residencial permanentment desocupats d'acord amb la llei de l’habitatge i amb els 

requisits i mitjans que determina l’art. 11 de l'ordenança.  

Causa: No s’ha aplicat. 

 

b. Fitxa 25. Modificació dels Preus Públics per a 2020 del Serveis Culturals.  

Modificar  els preus públics de 2020 de l’Escola de Música.  

Causa: No hi ha hagut cap canvi. 

 

c. Fitxa 26. Modificació dels Preus Públics per a 2020 del Servei d'Educació.  

Modificar els preus públics de 2020 del servei d’Escoles Bressol.  

Causa: No hi ha hagut cap canvi. 

Tanmateix,  en dinou  de les normes aprovades  (83 %), que figuren en el quadre següent,  les àrees 

han facilitat informació detallada indicant perquè consideren que s’han assolit els objectius fixats 

(Eficàcia): 

Valoració de l’eficàcia de la normativa aprovada 
 

1. Modificació del Reglament de Quioscos  (Fitxa  4) 

2. Modificació ordenança restricció circulació ZBE, ampliació moratòria vehicles (Fitxa 6) 

3. Modificació ordenança restricció circulació ZBE, ampliació  vehicles exempts (Fitxa 7) 

4. Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet (Fitxa 16) 

5. Modificació Ordenança Taxa utilització equipaments culturals (Fitxa 18) 

6. Modificació Ordenança Taxa aprofitament especial de la via pública (Fitxa 19) 

7. Modificació Ordenança Taxa per a l'estacionament públic de vehicles (Fitxa 20) 

8. Modificació Ordenança Taxa  2020  utilització sòl, vol i subsòl via pública (Fitxa 21) 

9. Modificació Ordenança Taxa mercats municipal i ús domini públic pel comerç (Fitxa 22) 

10. Modificació Ordenança Preus Públics instal·lacions esportives municipals  2020 (Fitxa 23) 

11. Modificació Ordenança Preus Públics Serveis Culturals, T.Joventut i A.Barradas (Fitxa 24) 

12. Modificació Ordenança Preus Públics 2020 aparcaments municipals (Fitxa 27) 

13. Modificació Ordenança gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals (Fitxa 28) 

14. Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 (fitxa 29) 

15. Modificació Ordenança Impost d'Activitats Econòmiques 2021 (Fitxa 30) 

16. Modificació Ordenança Taxa recollida escombraries comerç, indústria i activitats (fitxa 31) 

17. Modificació Ordenança Taxa retirada vehicles, contenidors, immobilització i dipòsit (Fitxa 32) 

18. Modificació Ordenança Taxa d'estacionament públic de vehicles (fitxa 33) 

19. Modificació Ordenança Taxa 2021 utilització privativa sòl, vol i subsòl via pública  (fitxa 34) 

 

Únicament disposen d’indicadors per mesurar l’eficàcia dues de les normes avaluades (  9%):  

1. Fitxa 16. Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet 

2. Fitxa 29. Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 
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D. EFICIÈNCIA: VALORACIÓ DE L’IMPACTE EN LA MILLORA DEL SERVEI PÚBLIC 

A partir de la informació facilita per les àrees, resulta que en divuit de les vint-i-tres normes 

aprovades, l’impacte ha estat favorable envers la millora del servei (78 %). A  continuació es 

detallen les cinc normes aprovades respecte de les quals  les àrees no han facilitat informació 

sobre valoració de l’impacte en la millora del servei (Eficiència);  

Normativa  Fitxa  Causa  

1. Modificació de l'Ordenança fiscal 1.01 per a 2020 
de l'Impost de Béns Immobles 

Fitxa 17 No s’ha 
aplicat  

2. Modificació Ordenança Preus Públics Serveis 
Culturals  (T.Joventut i A.Barradas) 

Fitxa 24 No aporten 
dades 

3. Modificació dels Preus Públics per a 2020 del 
Serveis Culturals 

Fitxa 25 No hi ha 
hagut cap 
canvi  

4. Modificació dels Preus Públics per a 2020 del 
Servei d'Educació 

Fitxa 26 No hi ha 
hagut cap 
canvi 

5. Modificació Ordenança Preus Públics 2020  
aparcaments municipals de gestió directa 

Fitxa 27 No aporten 
dades 

 

En disset de les  normes aprovades (74 %) que a continuació s’indiquen, les àrees han facilitat 

informació de  per què consideren que hi ha hagut un impacte favorable: 

Valoració d’impacte favorable en la millora del serveis  (eficiència)   

1. Modificació del Reglament de Quioscos  (Fitxa  4) 

2. Modificació ordenança restricció circulació ZBE, ampliació moratòria vehicles (Fitxa 6) 

3. Modificació ordenança restricció circulació ZBE, ampliació  vehicles exempts (Fitxa 7) 

4. Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet (Fitxa 16) 

5. Modificació Ordenança Taxa utilització equipaments culturals (Fitxa 18) 

6. Modificació Ordenança Taxa aprofitament especial de la via pública (Fitxa 19) 

7. Modificació Ordenança Taxa per a l'estacionament públic de vehicles (Fitxa 20) 

8. Modificació Ordenança Taxa  2020  utilització sòl, vol i subsòl via pública (Fitxa 21) 

9. Modificació Ordenança Taxa mercats municipal i ús domini públic pel comerç (Fitxa 22) 

10. Modificació Ordenança Preus Públics instal·lacions esportives municipals  2020 (Fitxa 23) 

11. Modificació Ordenança gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals  (fitxa 28) 

12. Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 (fitxa 29) 

13. Modificació Ordenança Impost d'Activitats Econòmiques 2021 (Fitxa 30) 

14. Modificació Ordenança Taxa recollida escombraries comerç, indústria i activitats (fitxa 31) 

15. Modificació Ordenança Taxa retirada vehicles, contenidors, immobilització i dipòsit (Fitxa 32) 

16. Modificació Ordenança Taxa d'estacionament públic de vehicles (fitxa 33) 

17. Modificació Ordenança Taxa 2021 utilització privativa sòl, vol i subsòl via pública  (fitxa 34) 

 

Únicament disposa d’indicadors per mesurar l’eficiència una de les normes avaluades (4 %):  

1. Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 (fitxa 29) 
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E. SOSTENIBILITAT: SI AFECTA A DESPESES O INGRESOS, AVALUACIÓ  DE LA 

CORRECTA QUANTIFICACIÓ I REPERCUSIÓ ECONÒMICO FINANCERA 

De les vint-i-tres  normes aprovades, les àrees promotores han comunicat que en deu d’aquestes 

(43 %), hi ha hagut afectació pel que fa a ingressos o a despeses municipals.   

A continuació es detallen les normes aprovades respecte de les quals  les àrees han aportat 

informació sobre l’afectació d’ingressos o despeses municipals: 

Valoració sobre afectació a ingressos i/o despeses (Sostenibilitat)   

1. Modificació Ordenança Taxa utilització equipaments culturals (Fitxa 18) 

2. Modificació Ordenança Taxa aprofitament especial de la via pública (Fitxa 19) 

3. Modificació Ordenança Taxa  2020  utilització sòl, vol i subsòl via pública (Fitxa 21) 

4. Modificació Ordenança Taxa mercats municipal i ús domini públic pel comerç (Fitxa 22) 

5. Modificació Ordenança Preus Públics instal·lacions esportives municipals  2020 (Fitxa 23) 

6. Modificació Ordenança gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals  (fitxa 28) 

7. Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 (fitxa 29) 

8. Modificació Ordenança Impost d'Activitats Econòmiques 2021 (Fitxa 30) 

9. Modificació Ordenança Taxa recollida escombraries comerç, indústria i activitats (fitxa 31) 

10. Modificació Ordenança Taxa 2021 utilització privativa sòl, vol i subsòl via pública  (fitxa 34) 

 

En tres de les  normes aprovades (13%) que a continuació s’esmenten,  les àrees a banda d’informar 

sobre l’afecció a ingressos i/o despeses, han aportats dades o indicadors sobre l’afectació a 

ingressos i/o despeses: 

1. Modificació Ordenança Preus Públics instal·lacions esportives municipals  2020 (Fitxa 23). 

2. Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 (fitxa 29). 

3. Modificació Ordenança Taxa 2021 utilització privativa sòl, vol i subsòl via pública  (fitxa 34). 
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F. RESULTAT  DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA MITJANÇANT L’ENQUESTA. 

L’enquesta d’opinió es va dissenyar com un mecanisme de participació, d’acord amb el que estableix 

l’article  48.1  del RODCLH, amb l’objectiu de saber si la ciutadania té coneixement de les normes 

més significatives aprovades per l’Ajuntament durant el bienni 2020-2021, si considera suficient la 

regulació i, també,  perquè faci les aportacions i/o valoracions que considerin adients. L’enquesta es 

va realitzar mitjançant la  publicació del formulari electrònic  en versió bilingüe durant el termini d’un 

mes a la seu electrònica municipal a la  que es podia accedir des dels enllaços que es van incorporar 

a les pàgines web de la Sindicatura de Greuges i de l’Ajuntament.  També es va posar a disposició 

de la ciutadania el formulari d’enquesta en format paper a la seu de l’Oficina de Suport als Òrgans de 

Defensa de la Ciutadania (Ca N’Arús). Es va informar de l’inici de l’enquesta a totes les entitats de la 

Ciutat a través d’una comunicació electrònica.  

 

Contingut de l’enquesta : 

 

1. La primera pregunta era binària, amb resposta de Sí o NO, respecte a si coneixien les nou 

normes sobre les quals es consultava a les que podien accedir al seu contingut mitjançant un 

enllaç. 

2. La segona pregunta també era binària, amb resposta de Sí o NO, sobre si consideraven 

suficient o no la norma aprovada o modificada. 

3. Finalment, per a cadascuna de les nou normes, hi havia una pregunta oberta per indicar, 

comentar o valorar  per què consideraven suficient o no la norma aprovada o modificada.  

 
Resultats de l’enquesta de participació: 

 

1. Van respondre a l’enquesta una total de catorze persones. Al tractar-se d’una  mostra 

reduïda,  no es poden extreure conclusions genèriques però sí considerem significatius els 

resultats. 

 

2. La mitjana de temps per a completar-les ha estat de 14:04 minuts. 

 

3. Quant al coneixement de les normes, s’han comptabilitzat 126 respostes i  la mitjana de la 

resposta afirmativa  ha estat de 56,3 %  i la negativa del  43,7 %. 

 

4. Respecte a si  consideren suficient o no la modificació de les normes, hi ha hagut 126 

respostes i la  mitjana afirmativa  ha estat de 43,7 % i la negativa del  56,3%. 

 

5. S’han obtingut un total de 79 respostes a la preguntes obertes formulades per indicar, 

comentar o valorar  perquè consideraven suficient o no les modificacions. Del total,  26 

respostes  s’han considerat valoracions positives, 35 valoracions negatives o neutres i 18 

s’han classificat com a propostes. A continuació, indiquem les divuit respostes formulades a 

les preguntes obertes: 
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LES DIVUIT PROPOSTES FORMULADES A LES PREGUNTES OBERTES 

2.Modificació ordenança restricció circulació vehicles ZBE 

1. La implantació de la ZBE no s'ha acompanyat de millores al sistema de transport públic. 
2. Hauria de ser més restrictiva, per tal de reduir al màxim el trànsit de vehicles contaminants. 
3. La ZBE no s'acompanya d'ajuts per reduir el cost de canvi de vehicles 
4. La moratòria s'hauria d'ampliar més 
5. Es necessiten més ajudes perquè els vehicles elèctrics són caríssims. 

3.Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet 

1. S'hauria d'incloure l'obligatorietat del 25 per cent en castellà de manera expressa. 

4. Modificació per a 2020 de l’Ordenança de l’IBI 

1. Hauria d'incrementar-se la càrrega. 
2. En  immobles desocupats  de grans tenidors no és suficient aquest recàrrec.  
3. S'hauria d'obligar als grans propietaris a donar part dels seus immobles a "fins socials"  per 

ajudar la gent amb problemes d'habitatge  
 

5.Modificació per a 2020 de la Taxa de per a l’estacionament públic de vehicles 

1. Incrementar la consciència de la població. 
2. S'hauria de fer extensiva l'exempció de pagament de 1/2 h a tots els vehicles que portin 

persones amb dificultats de mobilitat i que hagin d'accedir a fer tota mena de gestions. 
3. Hauria d'estar exempta quan són famílies que estan en situació de vulnerabilitat o a l'atur. 

6.Modificació per a 2020  de la Taxa per a la prestació de serveis en mercats municipals 

1. S'hauria d'ampliar el termini atesa la greu situació econòmica. 

7.Modificació per a 2021 de l’Ordenança de l’IBI 

1. Caldria però una major penalització als grans tenedors i a les habitatges buits 
2. Bonificacions per a persones que viuen soles. 
3. A més de les famílies nombroses s'hauria d'incloure a les llars monoparentals 

9.Modificació per a 2021 de la Taxa de per a l’estacionament públic de vehicles 

1. Si es construeix molt i no es destina lloc per a aparcament públic, mai no hi haurà lloc 
suficient. 

2. S'haurien de reduir els imports de les taxes per als ciutadans 
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8. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS 

 

L’entrada en vigor del títol VI la Llei de l’Estat 39/2015, de procediment administratiu comú, que 

regula la iniciativa legislativa i la potestat per a dictar reglaments i d’altres disposicions, va comportar  

un impuls en la millora de la regulació normativa en el nostre país.  

Pel que fa a l’Ajuntament de l’Hospitalet, a partir de les dades consultades i de les aportades per les 

àrees municipals, en aquest segon informe d’avaluació normativa, s’ha pogut copsar  l’esforç de  

l’administració municipal per a implantar la millora en la regulació  que preveu l’esmentat títol VI de la 

Llei 39/2015 (aplicació dels principis de bona regulació,  consultes públiques prèvies,  audiències i 

informació pública dels projectes normatius, programació i avaluació normativa).  

En conseqüència, a proposta de la presidenta, la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, a la 

qual pertoca  l’aprovació de l’Informe d’Avaluació Normativa, d’acord amb que preveu l’art 48 del 

RODCLH; conclou que amb caràcter general, tal i com reflecteixen les dades i les conclusions, 

els resultats del segon Informe d’Avaluació Normativa del bienni 2020-2021 han estat molt 

positius respecte a l’assoliment dels objectius previstos amb l’aprovació de les ordenances i 

reglaments;  sens perjudici de les accions de millora que a continuació es considera adient formular 

a títol  de recomanacions: 

1. Programació anual normativa (PAN).  Vista la informació facilitada per les àrees sobre la 

normativa aprovada i la programada i ateses les conclusions sobre el grau de compliment del 

PAN, es fan les recomanacions següents: 

 
A. Actualització del PAN  

 
El PAN ha de ser considerat un document permanentment actualitzat, és a dir, que 

en cada moment el programa ha de reflectir les normes que efectivament vol 

impulsar l’Ajuntament durant l’exercici. Això significa que sens perjudici de la 

resolució que aprova el PAN per a l’any vinent i que conté la normativa que volen 

endegar les àrees,  també s’hauria d’afegir a la programació durant l’any en curs 

les noves iniciatives no previstes inicialment que s’incorporen durant l’exercici.  

En aquest sentit, veiem que  aquesta bona pràctica ja s’està duent a terme per part 

de l’Ajuntament, tal i com es verifica a l’acord de la JGL de setembre de 2020, que 

incorporava al PAN-2020 la modificació del Reglament Orgànic de Govern i 

Administració. Es conseqüència, es recomana a les àrees que implementin 

aquesta bona pràctica i que quan calgui  endegar durant l’exercici en curs 

iniciatives d’aprovació de noves ordenances i/o reglaments o les seves 

modificacions no incloses en el PAN inicial, es facin les gestions adients per 

modificar la programació i poder incorporar-les al PAN en curs.  

 
B. Grau de compliment dels PAN de 2020 i 2021 

 
Respecte del total de 34 normes avaluades  del bienni, n’hi havia  16 que figuraven 

en els respectius PAN,   de les qual només 5 es van arribar a aprovar. Això 

representa que el grau de compliment dels PAN dels anys 2020 i de 2021 ha 

estat del 31 %. 

 

Aquest baix grau de compliment dels PAN de 2020 i 2021 ha estat degut 

fonamentalment a la  incidència de la pandèmia Covid-19 que va obligar a totes 

les àrees municipals a refer les seves prioritats de treball, centrant-se en 

atendre la urgència del moment i  les necessitats que afectaven a la ciutadania. 
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D’altra banda, la pandèmia també va comportar la necessitat  d’adaptar-se a una 

forma de tramitació electrònica a distància dels procediments administratius, 

tenint en compte que la major part de la plantilla va haver de treballar des de les 

seves llars des del 14 de març de 2020, finalitzant amb caràcter general el teletreball 

degut a la  pandèmia a finals octubre de 2021.  

 

Cal destacar que, en relació a les onze normes programades que no s’han pogut 

implementar, les àrees respectives segueixen compromeses amb el seu impuls 

i  han informat que nou d’elles es troben actualment en tramitació i les dues restants 

es troben ajornades sense data encara d’inici de tràmit.  

 

En aquest sentit, es recomana incloure les normes ajornades en la programació 

del PAN següent. 

 
C. Compliment de les recomanacions del Informe d’Avaluació Normativa 2020. 

 
Es valora positivament la iniciativa del Servei d’Espai Públic, Habitatge, 

Urbanisme i Sostenibilitat, de l’Àrea de Planificació, Territori i Economia que ha 

inclòs en el PAN de 2022 la modificació de l’Ordenança de Sorolls i Vibracions, 

així com la implementació del Mapa de Capacitat Acústica i el Pla d’Acció per a 

la prevenció i control de la contaminació acústica. Confiem que amb l’esmentada 

modificació es pugui atendre la recomanació formulada en l’anterior Informe 

d’Avaluació Normativa de 2020, per tal de fer front a les males pràctiques d’algunes 

empreses que, sense cap necessitat, causen molèsties de soroll a la ciutadania a 

l’hora de comercialitzar al carrer les bombones de butà. 

 

També es valora favorablement la iniciativa del Àrea de Convivència, Seguretat 

i Mobilitat, d’incloure en el PAN de 2022 la modificació de l’Ordenança de 

Mobilitat, amb la qual es vol abordar, entre d’altres prioritats, la regulació del 

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a l’efecte de donar seguretat jurídica a la 

ciutadania i garantir la deguda concordança entre la normativa local i la legislació de 

rang superior. Aquesta era una necessitat que ja es va detectar a l’Informe 

d’Avaluació Normativa de 2020. 

 
 

2. Anàlisi de l’Eficàcia, l’Eficiència i la Sostenibilitat de la normativa aprovada durant el 

bienni. 

 

Dins el procés d’avaluació, es va demanar a les àrees informació sobre l’eficàcia, eficiència i 

sostenibilitat de les normes que havien impulsat, en el ben entès que qui millor podia avaluar 

la norma seria l’àrea que la va impulsar i, en el seu cas, també podria determinar si en el 

futur caldria modificar-la en el cas que  els resultats sobre assoliment d’objectius, impacte o 

afectació als ingressos i/o despeses no fossin els esperats.  A continuació s’indiquen de 

forma resumida els resultats obtinguts a partir de la informació facilitada per les àrees :  

 

A. Eficàcia (assoliments dels objectius). Les  àrees van indicar que en vint de les 

vint-i-tres normes aprovades  (87%), s’havien  assolit els objectius previstos i, 

respecte a les tres normes restants, s’ha justificat per què les modificacions 

realitzades no havien comportat cap canvi. No obstant, únicament s’han aportat 

indicadors d’eficàcia en dues de les normes aprovades (9%). 
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B. Eficiència (impacte en la millora del servei). En divuit de les normes aprovades (78 

%), les àrees van comunicar un  impacte favorable en la millora de servei, 

aportant explicacions en disset d’elles  (74%) i solament en una (4%) es disposa 

d’indicadors per mesurar l’eficiència. 

 

C. Sostenibilitat (afectació a ingressos i/o despeses. De les vint-i-tres normes 

aprovades, les àrees promotores van comunicar que en deu d’aquestes       (43 

%) hi havia hagut afectació pel que fa a ingressos o  despeses municipals i van 

aportar les explicacions adients. No obstant,  solament en tres (13 %) van  aportar 

dades de mesura i/o indicadors. 

A partir de la informació facilitada, podem conèixer quina ha estat la percepció de les àrees 

pel que fa als resultats de les normatives aprovades  però en moltes de les normes 

avaluades aquesta percepció no té el suport d’indicadors que permetin precisar el grau en 

què s’han assolit els objectius, ni en quina mesura l’impacte ha estat favorable o la 

quantificació dels efectes sobre els  ingressos/despeses municipals.  

 

Els indicadors, tenen una funció descriptiva i valorativa sobre els nivells de prestació dels 

serveis públics i serveixen per a fer el diagnòstic objectiu de la situació,  per fixar els objectius 

i prendre decisions, amb la finalitat de millorar-los. Per tant, resulta imprescindible disposar 

d’indicadors per a copsar la magnitud de l’assoliment d’objectius, per  mesurar l’impacte en la 

millora dels serveis o quantificar l’afectació ingressos/despeses.  En aquest sentit, hi ha 

diverses normes que  fonamenten i exigeixen  l’ús d’indicadors en l’avaluació de resultats 

dels serveis públics : 

 

 Art. 211 RDL 2/2004, Llei d’Hisendes Locals, regula les dades que acompanyaran la 

memòria del compte general en municipis de més de cinquanta mil habitants. 

 Annex de l’Ordre  HAP/1781/2013, Instrucció del model de comptabilitat local. on 

s’indica que al compte general s’adjuntarà, entre d’altres, una memòria demostrativa 

del grau en què s’hagin acomplert els objectius programats amb indicació dels 

previstos i els assolits amb el cost dels mateixos. 

 Art. 120  Llei 47/2003, General Pressupostària, indica que la comptabilitat del sector 

públic ha de permetre: 6 Proporcionar informació per a l’exercici dels controls de 

legalitat, financer, d’economia, d’eficiència i eficàcia. 

 Art. 133,  Llei 57/2003, Llei de mesures de modernització del govern local, estableix 

que  la gestió econòmic-financera s’ajustarà als criteris següents: e) la introducció de 

l’exigència del seguiment dels costos dels serveis i f) l’assignació de recursos, 

d’acord als principis d’eficàcia i eficiència, es farà en funció de la definició i el 

compliment dels objectius. 

 Art. 7, 19 i 25 de la Llei 8/1989 de Taxes i preus públics, estableix que les taxes i els 

preus públics tendiran, llevat de les excepcions taxades,  a cobrir el cost del servei o 

activitat. 

 

Per tant, es recomana a les àrees promotores que en l’elaboració de la norma incorporin 

dades de mesura i/o indicadors que facilitin a posteriori l’avaluació el més objectivament 

possible, respecte al grau d’assoliment d’objectius, a l’impacte en la millora del serveis i  a 

l’afectació sobre despeses/Ingressos. 
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3. Enquesta d’opinió ciutadana.   

 

Enguany ha millorat la participació ciutadana en l’enquesta realitzada electrònicament sobre 

nou de les normes aprovades durant el bienni 2020-2021; tot i que s’haurà de continuar 

implementant mecanismes per incrementar la participació en futures enquestes.   

 

Les  catorze  persones que hi van prendre part, van formular un  total 252 respostes a 

preguntes binàries i 79 aportacions a preguntes amb format obert, de les quals 18  s’han 

considerat  propostes que es recullen a l’informe.   

 

Finalment, només resta a la CSR agrair a les àrees municipals la seva col·laboració sense la qual no 

hagués estat possible la redacció d’aquest Informe d’Avaluació Normativa.  

 

 

 

 

 

 
 

Oficina de Suport Òrgans de Defensa de la Ciutadania 

L’Hospitalet de Llobregat,  1 de juliol de 2022 

 

 

 

 

 

 



QUADRE DE DADES I INDICADORS 

Àrea Denominació norma programada o aprovada Programades Aprovades Consulta prèvia Dades àrees Eficàcia Eficiència Sostenibilitat Observacions 

1 Alcaldia-Presidència Modificació del Reglament Orgànic del Ple 1 0 0 1 0 0 0 Nomenada comissió redactora

2 Alcaldia-Presidència Modificació del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana 1 0 0 1 0 0 0 Nomenada comissió redactora

3  Alcaldia-Presidència Modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració 1 1 0 1 0 0 0
4 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació del Reglament de Quioscos 1 1 0 1 1 1 0 consulta prèvia 2019

5 Convivència, Seguretat i Mobilitat Ordenança condicions d'ocupació espais i vies dús públic 1 0 0 1 0 0 0 Pendent fixar abast contingut

6 Convivència, Seguretat i Mobilitat Ordenança restricció circulació ZBE  (ampliació moratòria vehicles) 1 1 0 1 1 1 0 consulta prèvia 2019

7 Convivència, Seguretat i Mobilitat Ordenança restricció circulació vehicles ZBE (ampliació  vehicles exempts) 1 1 0 1 1 1 0 consulta prèvia 2019

8 Educació, innovació i cultura Modificació del Reglament de la Xarxa d'Escoles Bressol 1 0 0 1 0 0 0 S'ha considerat postposar-la 

9 Educació, innovació i cultura Modificació Reglament preinscripció d'Escoles Bressol s 1 0 0 1 0 0 0 S'ha considerat postposar-la 

10 Regidoria adjunta Esports Ordenança  utilització instal.lacions esportives municipals 1 0 0 1 0 0 0 consulta previa 2019, PAN 2020

11 Educació, innovació i cultura Modificació del Reglament utilització  d'equipaments culturals 1 0 1 1 0 0 0 Actualment en  tràmit 2022 

12 Educació, innovació i cultura Reglament d'ús de les bibilioteques municipals 1 0 1 1 0 0 0 Actulament en  tràmit 2022 

13 Equitat, Drets Socials i RRHH Reglament  borsa de treball del personal interí 1 0 0 1 0 0 0 Pendent iniciar tràmit 2022

14 Equitat, Drets Socials i RRHH Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social 1 0 0 1 0 0 0 En tràmit  assist.tècnica DIBA 

15 Educació, innovació i cultura Modificació Reglament Escola Municipal de Música-Centre de les Arts 1 0 1 1 0 0 0 Actulament en  tràmit 2022 

16 Educació, innovació i cultura Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet 1 1 1 1 1 1 0 PAN 2018

17 Hisenda, TIC i atencio´ciutadana Modificació Ordenança  1.01 l'Impost de Béns Immobles  2020 0 1 1 1 0 0 0 No s'ha aplicat 

18 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança  2.08 Taxa utilització equipaments culturals 0 1 1 1 1 1 1
19 EPHUS Modificació Ordenança 2.11 Taxa aprofitament especial de la via pùblica 0 1 1 1 1 1 1
20 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança  2.12 Taxa per a l'estacionament públic de vehicles 0 1 1 1 1 1 0
21 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança  2.13 Taxa  2020  utilització sòl, vol i subsòl via pública 0 1 0 1 1 1 1 Aporten dades i  indicadors

22 Participació i relacions ciutadanes Modificació Ordenança  2.15 Taxa mercats municipal i ús domini públic pel comerç 0 1 1 1 1 1 1
23 Regidoria adjunta Esports Modificació Ordenança Preus Públics instal.lacions esportives municipals  2020 0 1 1 1 1 1 1 Aporten dades i indicadors 

24 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança Preus Públics Serveis Culturals  (T.Joventut i A.Barradas) 0 1 1 1 1 0 0
25 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança Preus Públics  Serveis Culturals  (preus EMMCA i nou grau l) 0 1 1 1 0 0 0
26 Educació, innovació i cultura Modificació Ordenança Preus Públics  Servei d'Educació 2020 0 1 1 1 0 0 0
27 La Farga Modificació Ordenança Preus Públics 2020  aparcaments municipals de gestió directa 0 1 1 1 0 0 0 Aporten explicacions

28 Hisenda, TIC i atencio´ciutadana Modificació Ordenançagestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals 0 1 1 1 1 1 1 Aporten dades i explicacions

29 Hisenda, TIC i atencio´ciutadana Modificació Ordenança Impost de Béns Immobles  2021 0 1 1 1 1 1 1 Aporten dades i indicadors 

30 Hisenda, TIC i atencio´ciutadana Modificació Ordenança Impost d'Activitats Econòmiques 2021 0 1 1 1 1 1 1
31 EPHUS Modificació Ordenança 2.03 Taxa recollida escombreries comerç, indústria i activitats 0 1 1 1 1 1 1 Aporten explicacions

32 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança 2.05 Taxa retirada vehicles, contenidors 0 1 1 1 1 1 0
33 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança 2.12 Taxa d'estacionament públic de vehicles 0 1 1 1 1 1 0
34 Convivència, Seguretat i Mobilitat Modificació Ordenança 2.13 Taxa 2021 utilització privativa sòl, vol i subsòl via pública 0 1 1 1 1 1 1 Aporten dades i  indicadors

TOTAL PREVISTOS EN PAN 2020-2021 I ANTERIORS 16 23 21 34 18 17 10
PAN 2020 I 2021 15
PAN anteriors 1
Ordenances fiscals i de preus públics 18
TOTAL 34
LLEGENDES:

Normes programades PAN:  1 sí i 0 no 

Normes aprovades: 1 sí 0 no 

Normes amb consulta prèvia: 1 sí i 0 no 

Dades aportades per Àrees: 1 sí i 0 no 

Informació aportada sobre eficàcia norma: 1 sí i 0 no 

Informació aportada sobre eficiència: 1 sí i 0 no 

Informació aportada sobre sostenibilitat: 1 sí i 0 no 



* Necessària

ENQUESTA PÚBLICA D'AVALUACIÓ 
2022.
Enquesta pública d’avaluació normativa 2022 corresponent a les normes aprovades per 
l’Ajuntament durant 2020 i 2021.

DADES PERSONALS

Nom * 1.

Primer cognom * 2.

Segon cognom * 3.



Districte I

Districte II

Districte III

Districte IV

Districte V

Districte VI

Districte * 4.

DNI * 5.

Adreça * 6.

E-mail * 7.

Telèfon * 8.



Sí

No

Autoritzo 
(Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades 
s’incloguin als fitxers de protecció de dades de titularitat municipal, amb 
l’única finalitat que sigui em tramesa informació relativa a les activitats de 
la pròpia enquesta.) * 

9.



1. Modificació del Reglament de Quioscos.
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/RQuioscos 
Es modifica el Reglament (art.23)  per permetre als titulars de les concessions exhibir publicitat en 
els panells laterals i/o posteriors dels quioscos  i atribuir-los els drets de l'explotació publicitària. 

Sí

No

Coneix la norma? * 10.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 11.

Perquè?12.

https://seuelectronica.l-h.cat/RQuioscos


2. Modificació ordenança restricció circulació vehicles ZBE
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/OVehiclesZBE 
S’amplia  la moratòria a la zona baixes emissions ZBE i es fixen les dates 2021 en que l’ordenança 
produeix efectes a vehicles de categories N1, N2 N3 (transport mercaderies), M2 i M3 (transport 
persones + 8 places) i M1 i L1 (segons ingressos).

Sí

No 

Coneix la norma? * 13.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 14.

Perquè?15.

https://seuelectronica.l-h.cat/OVehiclesZBE


3. Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/RConsellEducatiu 
S’adapta  el reglament  a la legislació vigent i al PAM,  donant resposta a les noves necessitats i 
reptes d’una realitat social i educativa amb noves metodologies i oportunitats educatives

Sí

No 

Coneix la norma? * 16.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 17.

Perquè?18.

https://seuelectronica.l-h.cat/RConsellEducatiu


4. Modificació per a 2020 de l’Ordenança de l’IBI
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/OIBI2020 pag.16 i 17 
S’estableix un recàrrec del 50 % sobre la quota líquida de l’IBI d'immobles permanentment 
desocupats d'acord amb la llei de l’habitatge

Sí

No 

Coneix la norma? * 19.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 20.

Perquè?21.

https://seuelectronica.l-h.cat/OIBI2020


5. Modificació per a 2020 de la Taxa de per a 
l’estacionament públic de vehicles
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/TEPVehicles2020 pag. 20  
S’amplia l’exempció de pagament de la taxa de zones blaves i verdes, als vehicles que fan 
càrrega/descàrrega de mercaderies  de menys de 1/2 hora i als que exhibeixin etiquetes DGT 
“Zero emissions” i “ECO”

Sí

No 

Coneix la norma? * 22.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 23.

Perquè?24.

https://seuelectronica.l-h.cat/TEPVehicles2020


6. Modificació per a 2020  de la Taxa per a la prestació de 
serveis en mercats municipals
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/TMercats pag. 23 
Es modifica la tarifa exclusivament per a 2020, reduint a la meitat els % per canvi de titularitat 
parada, canvi o ampliació d’activitat i  transmissió d’autoritzacions en els mercats setmanals no 
sedentaris.

Sí

No 

Coneix la norma? * 25.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 26.

Perquè?27.

https://seuelectronica.l-h.cat/TMercats


7. Modificació per a 2021 de l’Ordenança de l’IBI
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/OIBI2021 pag. 32 i 33 
Es modifica l’ordenança de l’IBI per fixar el topall màxim del valor cadastral per a  bonificació a 
 famílies nombroses i  establir el valor cadastral mínim  per al tipus de gravamen diferenciat 
d’immobles d’usos industrials i comercials.

Sí

No 

Coneix la norma? * 28.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 29.

Perquè?30.

https://seuelectronica.l-h.cat/OIBI2021


8. Modificació per a 2021 de la Taxa per retirada de vehicles 
de la via pública
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/TRetiradaVehicles pag. 34 i 35 
Modificació de l’ordenança per a fixar els imports de la taxa per a la retirada de vehicles de la via 
pública en horari diürn i dia laborable i en horari nocturn o en dia festiu

Sí

No 

Coneix la norma? * 31.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 32.

Perquè?33.

https://seuelectronica.l-h.cat/TRetiradaVehicles


9. Modificació per a 2021 de la Taxa de per a 
l’estacionament públic de vehicles
Enllaç: https://seuelectronica.l-h.cat/TEPVehicles2021 pag. 35 
Es modifica l’ordenança per a 2021 i es fixen els imports de la taxa per hora de  l’estacionament 
públic de vehicles a la zona blava i també la tarifa general de la zona verda

Sí

No 

Coneix la norma? * 34.

Sí

No

Considera suficient la modificació? * 35.

Perquè?36.

https://seuelectronica.l-h.cat/TEPVehicles2021


Microsoft no ha creat ni aprovat aquest contingut. Les dades que proporcioneu s'enviaran al propietari del
formulari.

Microsoft Forms

Protecció de dades personals
L'Ajuntament de l'Hospitalet, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, informa que les dades que es recullen mitjançant els formularis del 
web municipal, s'inclouran en els fitxers automatitzats específics per poder atendre la seva 
sol·licitud. 
   
L'Ajuntament de l'Hospitalet adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i 
confidencialitat de les dades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals. 
   
L'interessat podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat i oposició, recollits al RGPD, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana (carrer de Girona, 
10, planta baixa]. 



QUADRE DE RESPOSTA ENQUESTA CIUTADANA 

Ordenança/ Objectiu de la norma/

Reglament modificació

6

Modificació per a 2020  de 
la Taxa per a la prestació 
de serveis en mercats 
municipals

Es modifica la tarifa exclusivament per a 2020,
reduint a la meitat els % per canvi de titularitat
parada, canvi o ampliació d’activitat i transmissió
d’autoritzacions en els mercats setmanals no
sedentaris.

7 7 7 7

1 No la conozco 2 Es una medida oportuna para dinamizar los mercados municipales, tanto los sedentarios como los no sedentarios. 3 Resposta als 
problemes derivats de la pandèmia 4 Una ayuda al comercio local siempre es buena 5 Se puede mejorar 6 Porque no la conozco 7 Porque la desconozco 8 
2020??? Estamos en 2022, qué me importa a mí lo que se hizo en 2020? 9 Se debería ampliar el plazo dada la grave situación económica

7
Modificació per a 2021 de 
l’Ordenança de l’IBI

Es modifica l’ordenança de l’IBI per fixar el topall
màxim del valor cadastral per a bonificació a
famílies nombroses i establir el valor cadastral
mínim per al tipus de gravamen diferenciat
d’immobles d’usos industrials i comercials.

9 5 5 9

1 Porque algunas familias son muy vulnerables 2 Caldria però una major penalització als grans tenidors i als habitatges buits 3 Son muy necesarias las 
ayudas a colectivos como FN y Familias monoparentales 4 Siempre se puede pensar en que Hospitalet es una clase obrera 5 Porque no la conozco 6 
Porque la desconozco 7 Familia numerosa no siempre equivale a familia pobre. Por otra parte, las personas que viven solas por qué no tienen 
bonificaciones? No es lo mismo vivir con un sueldo que con dos 8 Además de las familias numerosas se debería incluir a los hogares monoparentales

Percentatges 56,3 43,7 43,7 56,35

Coneix  la 
norma               
SI   NO 

Conidera suficient la modificació?                                                                                                                                                                                                                                                                   
SÍ         NO          Perquè?

1
Modificació del Reglament 
de Quioscos

Es modifica el Reglament (art.23) per permetre als
titulars de les concessions exhibir publicitat en els
panells laterals i/o posteriors dels quioscos i
atribuir-los els drets de l'explotació publicitària.

7 7 9 5

1 Porque es una forma de exponer mejor su trabajo 2 Es una forma de facilitar ingresos extraordinarios a los titulares de las licencias. Me parece adecuado 
en un contexto de descenso de ventas de prensa física. 3 Ajudar al finançament dels quioscs de premsa 4 Es más justo para ellos 5 Siempre se puede 
mejorar 6 Porque no la conozco 7 Porque no la conozco 8 No me afecta 9 Porque ayuda al pequeño comerciante de la ciudad 10 Con internet, pueden 
explotarlo y conseguir más beneficios ya que se vende menos y hacen muchas horas.

Modificació ordenança 
restricció circulació 
vehicles ZBE

S’amplia la moratòria a la zona baixes emissions
ZBE i es fixen les dates 2021 en que l’ordenança
produeix efectes a vehicles de categories N1, N2
N3 (transport mercaderies), M2 i M3 (transport
persones + 8 places) i M1 i L1 (segons ingressos).

11 3 4

Reglament del Consell 
Educatiu de l'Hospitalet

S’adapta el reglament a la legislació vigent i al
PAM, donant resposta a les noves necessitats i
reptes d’una realitat social i educativa amb noves
metodologies i oportunitats educatives.

5 9 4

9 5 6

10

1 Porque el medio ambiente es prioritario 2 No considero que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones haya venido acompañada de las debidas 
mejoras en el sistema de transporte público para facilitar el transporte de las personas. 3 Hauria de ser més restrictiva, per tal de reduir al màxim el trànsit de 
vehicles contaminants. 4 Millorar la salut 5 No se acompaña de ayudas para reducir el coste de cambio de vehículos 6 No está garantizada nada 7 Porque no 
la conozco 8 Porque es considera bajas emisiones o no a poblaciones fiversas 9 Debería elminarse la ZBE. Los sueldos de un trabajador medio no permiten 
cambiarse de coche cada 3 años como sí pueden hacer los concejales, empresarios y demás vividores 10 La moratoria debería ampliarse más 11 Si quieren 
que dejemos de circular con nuestros coches, que nos ofrezcan más ayudas por qué los vehículos eléctricos son carisimos. La moratoria no sirve para nada. 
Al contrario, queremos más moratoria para seguir circulando.

10

1 Porque la educación está por encima de todo 2 No conec prou la modificació 3 Se sigue apoyando más a la escuela pública que a la concertada. Los 
alumnos y alumnas son todos iguales  4 En el tema Educación estamos demasiado olvidados 5 Porque no la conozco 6 Porque la desconozco 7 Deberían 
tomarse mucho más en serio la educación pública, pero prefieren que los colegios sean un parking de niños, no sea que de ahí salga algún ciudadano con 
espíritu crítico 8 Debería haber incluirse la obligatoriedad del 25 por ciento en castellano de manera expresa

3

2

1 No la conozco 2 Es necesario que se penalice el dejar mal estacionados vehículos en la vía publica. Es una de las lacras recurrentes en nuestra ciudad. 3 
Actualització de taxes 4 Porque no la conozco 5 Porque la desconozco 6 Estaría bien que la Guardia Urbana se dedicara a cosas más productivas que 
retirar vehículos. Qué tal acudir a los avisos por ruidos cuando algunos montan fiestas de madrugada? O cuando se les llama porque se escucha una pelea 
que tiene pinta de acabar mal 7 Desconozo la norma

Modificació per a 2021 de 
la Taxa de per a 
l’estacionament públic de 
vehicles

Es modifica l’ordenança per a 2021 i es fixen els
imports de la taxa per hora de l’estacionament
públic de vehicles a la zona blava i també la tarifa
general de la zona verda.

8 6 6 8

1 Porque sino dónde aparcan? 2 Es una medida que, pese a que a algunos les pueda parecer con afán recaudatorio, es una herramienta para dinamizar el 
espacio de estacionamiento en zonas de la ciudad fuertemente saturadas de vehículos o próximas a otros municipios cuyos vehículos estacionan en los 
barrios de la ciudad debido a que no existían dichas restricciones. 3 Millora la salut 4 Lastimosamente se tiene que concienciar a la población, sino pasarán 
del tema. 5 Porque no la conozco 6 Porque la desconozco 7 S'hauria de fer extensiva l'exempció de pagament de 1/2 h a tots els vehicles que portin 
persones amb dificultats de mobilitat i que hagin d'accedir a fer "gestions"...a Entitats municipals, oficials, bancàries.... 8 Hay demasiadas zonas azules en la 
ciudad 9 Tendria que estar exenta cuando son famiias que estan en situación de vulnerabilidad o en paro.

Modificació per a 2021 de 
la Taxa per retirada de 
vehicles de la via pública

Modificació de l’ordenança per a fixar els imports de
la taxa per a la retirada de vehicles de la via pública
en horari diürn i dia laborable i en horari nocturn o
en dia festiu.

4 10 7

1 Para qué nadie tenga el privilegio de aparcar más tiempo del necesario 2 Actualització 3 Si se construye mucho y no se destina sitio para aparcamiento 
público nunca habrá sitio suficiente. 4 Porque no la conozco 5 Porque la desconozco 6 Se deberían reducir los importes de las tasas para los ciudadanos9

8

5

4

7

8

1 Porqué las viviendas son para vivirlas 2 Me parece bien que se inste a dinamizar el parque de viviendas e intentar reducir la especulación de las mismas 
con el objetivo de obtener mayores plusvalías de su explotación. Considero que la vivienda no es un producto ni un servicio, sino un bien. 3 Hauria 
d'incrementar-se la càrrega. 4 Es un passet per arribar a un parc públic d’habitatge social 5 Es justo, a ver si también lo pagan bancos, immobiliarias, grupos 
inversores, etc 6 No se puede opinar sobre algo desconocido,cada propietario de inmuebles es una historia y la estáis generalizando 7 Porque no la conozco 
8 Porque la desconozco 9 Quan els immobles desocupats són de grans tenidors no és suficient aquest recàrrec. S'hauria d'obligar als grans propietaris 
donar part dels seus immobles a "fins socials" que ajudin a la gent amb problemes d'habitatge 10 Cada uno hace con su casa lo que le da la gana 11 
Muchos de estos locales desocupados están okupados ilegalmente

Modificació per a 2020 de 
la Taxa de per a 
l’estacionament públic de 
vehicles

S’amplia l’exempció de pagament de la taxa de
zones blaves i verdes, als vehicles que fan
càrrega/descàrrega de mercaderies de menys de
1/2 hora i als que exhibeixin etiquetes DGT “Zero
emissions” i “ECO”.

11 3 7 7

Modificació per a 2020 de 
l’Ordenança de l’IBI

S’estableix un recàrrec del 50 % sobre la quota
líquida de l’IBI d'immobles permanentment
desocupats d'acord amb la llei de l’habitatge.



QUADRE DE RESULTATS ENQUESTA 

Ordenança/Reglament

6
Modificació per a 2020  de la Taxa per a la prestació de 
serveis en mercats municipals

7 7 7 7 9 3 33,3 5 55,56 1 11,1

7 Modificació per a 2021 de l’Ordenança de l’IBI 9 5 5 9 8 2 25 3 37,5 3 37,5

56,35 43,651 43,65 56,35 79 26 35 18

2 33,3

3 27,3

3 33,3

0 0

Propostes          
nombre     
%

0 0

5 45,5

1 12,5

36,36

3 33,33

6 75

4

5 71,43

2 33,332 33,3

2 28,6

Aportacions 
negatives/neut
res     nombre             

3 30

4 36,36

1 12,5

4 36,4

3 33,3

6

Aportacio
ns

10

11

8

11

9

7

Aportacions 
positives           
nombre        

7 70

2 18,2

6 8

7 7

7 7

10

6 8

Conidera 
suficient la 
modificació?                                                                                                                                                                                                                                                                   

9 5

4 10

4 10

45 9

Coneix  la 
norma               
SI               NO 

7 7

11 3

3 Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet

8 6

9 5

9
Modificació per a 2021 de la Taxa de per a 
l’estacionament públic de vehicles

4 Modificació per a 2020 de l’Ordenança de l’IBI

5
Modificació per a 2020 de la Taxa de per a 
l’estacionament públic de vehicles

8
Modificació per a 2021 de la Taxa per retirada de 
vehicles de la via pública

11 3

1 Modificació del Reglament de Quioscos

2 Modificació ordenança restricció circulació vehicles ZBE



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

  FITXA 1 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació del Reglament Orgànic del Ple      AJT/7825/2020 

PAN SI Any 2020 
Àrea 
Responsable Àrea d'Alcaldia-Presidència 

Estat de tramitació 
INICI 

Data  
Decret 1402/2020, 6 de febrer 

Data inici del 
procediment   

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Adaptar el  Reglament a la normativa vigent i actualitzar les disposicions generals. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  La tramitació de la modificació del reglament no ha començat, per que malgrat 
 s'ha efectuat el nomenament de la comissió redactora aquesta no ha estat convocada 

Signatura i data 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, ABRIL DE 2022 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

FITXA 2 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana   AJT/7826/2020 

PAN SI Any 2020 
Àrea 
Responsable Àrea d'Alcaldia-Presidència 

Estat de tramitació 
INICI 

Data  
Decret 1401/2020, de 6 de febrer 

Data inici del 
procediment   

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Adaptar el  Reglament a la normativa vigent i actualitzar les disposicions 
relatives a la participació ciutadana. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  
La tramitació de la modificació del reglament no ha començat, per que 
malgrat s'ha efectuat el nomenament de la comissió redactora aquesta no ha 
estat convocada 

Signatura i data 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, ABRIL DE 2022 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA                                                                                                                           

  FITXA 3 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració  

PAN SI Any 2020 
Àrea 
Responsable Àrea d'Alcaldia-Presidència 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
28/12/2020 

Data inici del 
procediment 09/10/2020 

Data d'aprovació inicial 
14/10/2020 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
02/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 
28/12/2020 

Inici de la vigència 
28/12/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Adaptar el Reglament per permetre l’eventual delegació de la gestió dels 
tributs locals a favor dels organismes previstos a l’article 7 del RDL 
2/2004, Llei d’hisendes locals. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

SÍ  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

SÍ  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  

  

Signatura i data 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, ABRIL DE 2022 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

  FITXA 4 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació del Reglament de Quioscos 

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea de Convivència i Seguretat 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
10/03/2021 

Data inici del 
procediment 25/11/2020 

Data d'aprovació inicial 
27/11/2020 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
03/03/2021 

Data publicació B.O.P.B 
10/03/2021 

Inici de la vigència 
10/03/2021 + plazo 65.2 LBRL 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l'art. 23 del Reglament  per permetre titulars de les concesions 
exhibir publicitat en els panells laterals i/o posterior dels quioscos  i atribuir-
los els drets derivats de l'explotació publicitària. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

La modificació comporta la modernització de l'exerici de venda de diaris i 
revistes als quiscos, asegurant la seva competitivitat i adaptació als canvis 
de la demanda en el consum i dels factors econòmics i socials de l'entorn. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

La instal·lació de publicitat beneficia i dona suport al sector en aquests 
moments de crisi, incentivant el seu exercici i millortant el servei que es 
presta als ciutadans. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  

  

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

  FITXA 5 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Ordenança  reguladora de les condicions d'ocupació dels espais i vies d’ús públic 

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea de Convivència i Seguretat 

Estat de tramitació 
EN TRAMIT 

Data  
  

Data inici del 
procediment 22/07/2019 

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Establir el règim jurídic aplicable a l’ocupació dels espais i les vies d’ús públic 
de la ciutat, regulant i simplificant la intervenció administrativa en aquest 
àmbit. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  

Pendent fixar per la Comissió d'Estudi l'abast del seu contingut. 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

  FITXA 6 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Ordenança reguladora de la  restricció de circulació de determinats vehicles per 
millorar qualitat aire 

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea de Convivència i Seguretat 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
19/04/2021 

Data inici del 
procediment 23/12/2020 

Data d'aprovació inicial 
04/01/2021 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
15/04/2021 

Data publicació B.O.P.B 
19/04/2021 

Inici de la vigència 
diverses dates 2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Ampliar la moratòria ZBE i fixar les dates  en que l’ordenança produeix 
efectes a vehicles de categories N1, N2 N3 (transport mercaderies), M2 i M3 
(transport persones + 8 places) i M1 i L1 (segons ingresos). 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

S'ha donat més temps als propietaris i propietàries dels vehicles afectats per 
la moratòria perquè puguin renovar-los. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

Per tal de garantir l'interès general i fer front a la situació d'ùrgència 
sanitària, de crisi social i econòmica a la qual està sotmesa la població, les 
corporacions locals estan obligades a establir mesures extraordinàries 
encaminades a paliar aquest efectes.  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  

  

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

  FITXA 7 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança reguladora de la  restricció de circulació de determinats 
vehicles per millorar qualitat aire (2a modificació) 

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea de Convivència i Seguretat 

Estat de tramitació 
EN TRAMIT 

Data  
  

Data inici del 
procediment 30/06/2021 

Data d'aprovació inicial 
09/07/2021 

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Amplia la llista de vehicles especials que gaudeixen d’una exempció d’accés 
a la ZBE : porta-vehicles, cisterna isoterma, cisterna frigorífica, cistena 
calorífica, extractor de fangs, autobomba i lleva-neus. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

S'ha donat més temps als propietaris i propietàries dels vehicles no recollits 
inicialment a la llista perquè puguin renovar-los. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

Per tal de garantir l'interès general i fer front a la situació d'ùrgència 
sanitària, de crisi social i econòmica a la qual està sotmesa la població, les 
corporacions locals estan obligades a establir mesures extraordinàries 
encaminades a paliar aquest efectes.  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  

No consta publicació de l'aprovació definitiva CIDO. 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

  FITXA 8 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació del Reglament de la Xarxa d'Escoles Bressol  

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
INICI 

Data  
 

Data inici del 
procediment  

Data d'aprovació inicial 
 

Al.legacions 
 

Data aprovació definitiva 
 

Data publicació B.O.P.B 
 

Inici de la vigència 
 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
 

Facilitar  la recollida dels infants a la sortida de l’escola per persona prèviament 
autoritzada per la mare/pare/tutor-a legal, establint els criteris jurídics per a la 
presa de decisions en aquest àmbit per  les direccions dels centres.   

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Observacions  
No s'ha arribat a fer, s'ha considerat postposar  per atendre altres temes 
prioritaris  

Signatura i data 

 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

   FITXA 9 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació  del Reglament  de les normes de preinscripció de l'alumnat d'Escoles Bressol 
sufragades amb fons públics  

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
INICI 

Data  
 

Data inici del 
procediment  

Data d'aprovació inicial 
 

Al.legacions 
 

Data aprovació definitiva 
 

Data publicació B.O.P.B 
 

Inici de la vigència 
 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
 

Adequar el reglament d’acord als criteris complementaris del  Decret 31/2019 
que modifica el Decret 75/2007 regulador del procediment d’admissió de 
l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Observacions  
No s'ha arribat a fer, s'ha considerat postposar per atendre altres temes 
prioritaris 

Signatura i data 

 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA                                                                                                                         

   FITXA 10 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Ordenança General per a la utilització de les instal•lacions esportives municipals 

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea Planificació, Joventut i Esports 

Estat de tramitació 
INICI 

Data  
  

Data inici del 
procediment   

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

 
Actualitzar la regulació de l’ús de les instal·lacions esportives municipals amb la 
finalitat de millorar els serveis i l’operativa administrativa i facilitar els tràmits als 
usuaris. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  
 Prevista en el PAN 2022. Projecte d’Ordenança aprovat per la JGL en data 
7.7.2021. Pendent de modificacions del text per Secretaria per tramitar la seva 
aprovació inicial en el Ple Municipal 

Signatura i data 
 14.03.022. El cap de Servei d’Esports i Joventut 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

 FITXA 11 ANLH 2020-2021   

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació del Reglament per a la utilització privativa d'equipaments culturals de l'Àrea 
d'Innovació i Cultura  

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
EN TRAMIT 

Data  
  

Data inici del 
procediment 20.01.2020 

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Actualitzar el reglament i  facilitar la gestió i el procediment de la cessió  d’espais 
dels equipaments culturals a la ciutadania. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  Emès l'informe de la consulta pública en data 12.02.2020 Actualment en tràmit 

29.03.2022 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

 FITXA 12 ANLH 2020-2021   

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Reglament d'ús de les biblioteques municipals  

PAN 
SI 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
EN TRAMIT 

Data  
  

Data inici del 
procediment 31/01/2020 

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

 
 
Regular l’ús dels serveis que ofereixen les biblioteques municipals i els drets i 
deures dels seus usuaris. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  
Emès l'informe sobre la consulta pública prèvia en data 27/02/2020. Emès 

l'informe sobre la consulta pública prèvia en data 27/02/2022. Actualment en 
tràmit 29.03.2022 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

  FITXA 13 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Reglament de constitució, gestió i funcionament de la borsa de treball del personal interí  

PAN 
SI 

Any 
2021 

Àrea 
Responsable Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

Estat de tramitació 
INICI 

Data  
  

Data inici del 
procediment   

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Regular la selecció de personal temporal per agilitzar-ne el reclutament, 
l’adequació de la selecció del personal interí al lloc de treball a ocupar , establir 
el període de prova i els criteris de la gestió ágil de les llistes d’espera 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  

 L'actualització del Reglament de Constitució, gestió i funcionament de les Borses de Treball del Personal no 

permanent de l'Ajuntament no s'ha pogut el.laborar durant els anys previstos (2020/2021) , donades les 
acuses sobrevingudes per la pandèmia Covid19. Durant el darrer triestre de l'any 2021 es va contractar una 
assitècnia tècnica de suport a l'elaboració de la proposta i en aquests moments estem a punt d'iniciar tots els 
tràmits pertinents i adequats per a la seva aprovació per a l'òrgan competent. 

 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

   FITXA 14 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social  

PAN 
SI 

Any 
2021 

Àrea 
Responsable Àrea d'Equitat, Drets Socials i RRHH 

Estat de tramitació 
INICI 

Data  
  

Data inici del 
procediment   

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Regular les prestacions socials de carácter econòmic  per a atendre les 
situacions de necessitats puntuals, urgents, bàsiques i de subsistencia.  

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  

 A través del Catàleg de serveis 2022 de Diputació de Barcelona s'ha sol·licitat, des del Servei 

municipal, un servei d'assistència tècnica per la diferenciació dels ajuts d'urgència dels ajuts que 
deixaran de ser ajuts per passar a ser prestacions. Això vol dir, que posteriorment s'estarà en 
situació per determinar l'instrument jurídic oportú. Aquesta sol·licitud s'ha tramitat a l'expedient 
AJT/6212/2022. Resolució relativa a sol·licitar els ajuts i subvencions del Catàleg 2022 del Pla de 
Concertació Xarxa Governs Locals 2020-2023. 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

   FITXA 15 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació del  Reglament del servei municipal Escola Municipal de Música -Centre de 
les Arts  

PAN 
SI 

Any 
2021 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
EN TRAMIT 

Data  
  

Data inici del 
procediment 21/06/2021 

Data d'aprovació inicial 
  

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
  

Data publicació B.O.P.B 
  

Inici de la vigència 
  

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Actualitzar el reglament  per adaptar-lo a  l’oferta d’ensenyaments reglats, 
artístics i  professionals, actualitzar la nomenclatura, l’oferta de places i la 
projecció  futura entre d’altres. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  Emès l'informe sobre la consulta pública prèvia en data 27/07/2021 Actualment 

en tràmit 29.03.2022 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                              FITXA 16 ANLH 2020-2021 

Denominació de la norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Reglament Consell Educatiu de l'Hospitalet (PAN 2018)  

PAN SI Any 2018 
Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
22/1/2021 

Data inici del procediment 27/2/2020 
Data d'aprovació 
inicial 11/3/2020 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació 
definitiva 23/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 22/1/2021 Inici de la vigència 23/1/2021 

Objectius de la norma segons preambul 

Indicadors  

Adaptar  el reglament  a la legislació vigent i al PAM ,  donar resposta a les noves necessitats i 
reptes d’una realitat social i educativa amb noves metodologies i oportunitats educatives. 

Eficàcia:Valoració consecució dels objectius  

Disposa 
d'indicadors? 

SI 

Quins? 

Actualització del cos normatiu 
Modificació de l'estructura del reglament, 
incorporant l'organització i funcionament 
del Consell Educatiu. Modificació de 
l'estructura del plenari atenent a la 
proporcionalitat de tots els sectors. 

S'han aconseguit la consecució dels objectius plantejats: S'ha actualitzat el cos normatiu , El 
reglament s'ha organitzat d'una forma clara, cohesionada i coherent amb la legislació i amb 
les línies estratègiques del Pla d’actuació municipal a tal efecte: 
b. S'han corregit els desfasaments existents en l’organització del Consell respecte el cartipàs 
de l’Ajuntament vigent. 
c. S'ha actualitzat la composició del Consell, seguint la proporcionalitat que marca la legislació 
vigent, adequant-lo a la nova realitat social i educativa existent i exercint la seva funció 
d’assessorament, consulta, proposta i informació, sobre les qüestions que li són assignades. 

Eficiència: Valoració impacte en la millora 
del servei públic 

Disposa 
d'indicadors? 

 

Quins?  

Considerem una major eficiència del servei, atès que s'ha millorat l'organització i el 
funcionament d'aquest. La modificació de l'estructura també ha permès una major difusió i 
informació de l'òrgan fet que ha millorat la participació dels diferents vocals. 

Sostenibilitat: Si afecta a despeses o 
ingressos, avaluació de la correcta 
quantificació repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? 

 

Quins?  

Observacions  
 

Signatura i data 
Maria Jose Pérez Triviño, secretària del Consell Educatiu de L'Hospitalet 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

   FITXA 17 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 1.01 per a 2020 de l'Impost de Béns Immobles  

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea Planificació, Joventut i Esports 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
20/12/2019 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Establir un recàrrec del 50 % sobre la quota líquida de l’IBI d'immobles d'ús 
residencial permanentment desocupats d'acord amb la llei de l’habitatge i  amb 
els requisits i  mitjans que determina l’art. 11 de l'ordenança. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  

No s'ha aplicat 

Signatura i data 
Marc Corral 31/03/2022 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA                                                                                                                            

   FITXA 18 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.08 per a 2020 de laTaxa d'utilització privativa o 
aprofitament especial dels  equipaments culturals 

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
20/12/2019 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’article 6  de l’ordenança per fixar les noves tarifes de 2020 de la taxa 
per la utilització privativa o aprofitament especial dels equipaments culturals.  

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

 Hem eliminat dubtes sobre la prestació del servei que donem als interessats i 
interessades d’aquest servei. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

 Clarifica i concreta el servei que inclou la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local dels equipaments culturals. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

 Afecta als ingresos. La taxa va en funció si la utilització de locals dels 
equipaments requereix el servei tècnic o no. 

Observacions  

  

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

   FITXA 19 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.11 per a 2020 de la Taxa aprofitament 
especial de la via pública 

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea d'EPHUS 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
20/12/2019 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar  el quadre de tarifes de la taxa d’aprofitament especial de la 
via publica per crear un nou punt 3, a l’article 9.3, que fixa l’import de la 
reserva d’espai per obres (en el cas de supòsits diferents del punt 2.1). 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?  no 

Quins?   

 Les empreses recullen els sacs, es fan inspeccions 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

 Hi ha un impacte en el canvi de control i gestió  dels sacs de runa.  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

 Sí que afecta als ingresos donat que hi ha una correcta quantificació 
dels dies a la via pública dels sacs. 

Observacions  

  

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

   FITXA 20 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.12 per a 2020 de la Taxa per a l’estacionament 
públic de vehicles  

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea de Convivència i Seguretat 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
20/12/2019 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Ampliar l’exempció de pagament de la taxa de zones blaves i verdes, als 
vehicles que fan càrrega i descàrrega de mercaderies  de menys de mitja 
hora i als que exhibeixin etiquetes  de la DGT “Zero emissions” i “ECO”. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

La mesura contribueix a assolir els objectius ambientals fixats per millorar la 
qualitat de l'aire que son d'obligat compliment al nostre municipi. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

La discriminació positiva dels vehicels més repectuosos amb el media 
ambient és un instrument eficaç al servei de les politíques municipals 
relatives a la mobilitat i el medi ambient. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  

  

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ NORMATIVA 
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   FITXA 21 ANLH 2020-2021 

Denominació de la norma 
objecte de modificació o 
aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.13 per a 2020 de la Taxa per a la utilització 
privativa o aprofitament sòl, vol i subsòl via pública 

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea d'EPHUS 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2019 

Data inici del procediment 
25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
20/12/2019 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’ordenança per fixar la tarifa 2020 amb els imports corresponents a: 
aparells automàtics de venda o serveis, vetlladors, tendals, ombrel.les, 
jardineres, estufes i distribució de  fulletons.   

Eficàcia:Valoració 
consecució dels objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

S'ha portat a efecte la modificació de l'OOFF 2.13 pel que fa als aparells 
automàtics de venda o serveis (caixers automàtics); vetlladors, tendals, 
ombrel.les i similars; elements auxiliars dels vetlladors (jardineres, estufes i altres 
elements); així com la distribució de futlletons publicitaris a mà i realització 
d'entrevistes, enquestes i similars. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

Aquestes mesures contribueixen, per una banda, a la millora de l'interès general 
(regulant l'ocupació de la via pública, adequant les tarifes i clarificant-les pels 
ciutadans, millorant la transparència) i, per altra banda, contribueix a que els 
establiments de restauració puguin donar un milor servei als usuaris de les 
terrasses, donant-los més comoditats amb elements auxiliars (estufes, jardineres, 
etc.). 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

L'actualització de les tarifes, així com l'establiments d'altres de noves, té un 
impacte positiu en els ingressos municipals. Pel que fa als caixers, els ingfressos 
s'han incrementat un 1550%, arribant al 2021 a 84.780,00€. Pel ue fa a la resta 
de atrifes, no es poden cuantificar atès que el seu efecte ha quedat solapat i 
ocultat amb les conseqüències derivades del COVID-19 i la suspensió de les 
tarifes de vetlladors i elements relacionats. 

Observacions  
  

Signatura i data 

  

 



AVALUACIÓ 
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   FITXA 22 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.15 per a 2020 de la Taxa de serveis en mercats 
municipal i ús domini públic pel comerç 

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea Participació i Rel. Ciutadanes 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
20/12/2019 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’ordenança  per fixar la tarifa de 2020 amb reducció a la meitat dels 
percentatges  per canvi de titularitat de parada, canvi o ampliació d’activitat i  
transmissió d’autoritzacions en els mercats setmanals no sedentaris. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

Es considera que aquesta reducció ha afavorit la transmissió de les 
concessions demanials dels mercats municipals, que representen una activitat 
comercial molt arrelada als barris. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

 Aquesta mesura ha evitat el tancament de parades als mercats, milorant la 
imatge del servei públic de mercats. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

Tot i que aparentment aquesta reducció representaría una minoració dels 
ingresos en concepte de canvi de titularitat, aquest fet queda suficientment 
compensat pel fet que, en donar continuïtat a l’activitat de les parades del 
mercats, els seus titulars devenguen les taxes d’aquest servei públic. 

Observacions  

  

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA                                                                                                                            

  FITXA 23 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de Preus Públics per a 2020 de les instal•lacions esportives municipals  

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea Planificació, Joventut i Esports 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
23/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
25/09/2019 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
27/11/2019 

Data publicació B.O.P.B 
23/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar  els preus públics 2020 de les instal•lacions esportives municipals que 
han d’abonar les persones usuàries. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

 POSTIVIA 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? 

 

Quins?   

 POSITIVA  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

Preus públics calculas en funció d’estudi  de costos.  
Previsió d’ingressos 2020: 8.365.501,46 €  
Ingressos (drets reconeguts): 3.641.932.14€. 

Observacions  

 Greu afectacio´en matèria d’ingressos per la pandèmia del Covid-19. 

Signatura i data 
 14.03.2022. El cap de Servei d’Esports i Joventut 

 



AVALUACIÓ 
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   FITXA 24 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació Preus Públics per a 2020 dels Serveis Culturals  

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
23/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
26/11/2019 

Data publicació B.O.P.B 
23/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar els preus públics 2020 de catàlegs del Centre d’Art Tecla Sala i 
bonificar un 25% les entrades al Teatre Joventut i Auditori Barrades  a persones 
pertanyents a entitats amb conveni amb l’Ajuntament. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

 Canvi títol III….. Centre d’Art Tecla Sala// canvi títol IV….Museu de L’Hospitalet 
// Canvi títol VI.Apartats c) i d) incloent a entitats que prèviament hagin subscrit 
un acord amb l’Ajuntament.  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

  

Observacions  

  

Signatura i data 
 29/03/2022 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA                                                                                                                            

   FITXA 25 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació Preus Públics per a 2020 dels Serveis Culturals  

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
23/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
26/11/2019 

Data publicació B.O.P.B 
23/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar  els preus públics de 2020 de l’Escola de Música i crear un nou preu 
públic de Grau professional. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  

 No hi ha hagut cap canvi 

Signatura i data 
  

 



AVALUACIÓ 
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FITXA 26 ANLH 2020-2021   

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació dels Preus Públics per a 2020 del Servei d'Educació 

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea d'Educació, Innovació i Cultura 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
23/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/9/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/9/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
26/11/2019 

Data publicació B.O.P.B 
23/12/2019 

Inici de la vigència 
1/1/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
 

Modificar  els preus públics de 2020 del servei d’Escoles Bressol,  

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors?  

Quins?  

 

Observacions  No hi ha hagut cap canvi 

Signatura i data 

 

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA                                                                                                                           

  FITXA 27 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació Preus Públics per a 2020 vinculats de determinats aparcaments municipals 
de gestió directa 

PAN 
NO 

Any 
2019 

Àrea 
Responsable Àrea Planificació, Joventut i Esports 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
23/12/2019 

Data inici del 
procediment 25/09/2019 

Data d'aprovació inicial 
26/09/2019 

Al.legacions 
NO 

Data aprovació definitiva 
26/11/2019 

Data publicació B.O.P.B 
23/12/2019 

Inici de la vigència 
01/01/2020 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar  els preus públics de 2020 d’adquisició del dret d’ús individualitzat i 
exclusiu d’aparcaments en funció dels anys que resten a cada aparcament fins 
arribar als 50 anys de la seva posada en funcionament. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?  NO 

Quins?   

No són modificacions del preu sinó adaptacions al fet que la venda del dret d’ús 
inicial era a cinquanta anys i cada any es redueix de manera proporcional al 
temps que quedi des de que es va iniciar el comptatge de cinquanta anys. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

  

Observacions  

Aquest preu d’accés al servei d’aparcaments municpals no es fa servir 
habitualment per la ciutadania, ja que la major part del pac actual de places 
d’aparcament ja te venut el dret d’ús. De fet, només han hagut tres vendes 
entre els exercicis 2016 i 2018. Gestiona La Farga Gestió d'Equipament SA 

Signatura i data 
 Signat  21.04.2022  

 



AVALUACIÓ 
NORMATIVA 2020                                                                                                                           

FITXA 28 ANLH 2020-2021   

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 0.00 de gestió, inspecció i recaptació dels tributs 
municipals 

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea Planificació, Joventut i Esports 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2020 

Data inici del 
procediment 09/10/2020 

Data d'aprovació inicial 
14/10/2020 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
23/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2020 

Inici de la vigència 
01/01/2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’art. 108.3 de l’ordenança que ara incorpora els requisits, el termini i 
els efectes en cas que alguna de les entitats col•laboradores vulgui renunciar a 
l’autorització  per a actuar com a col•laboradores en la recaptació. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

El 2021 es va realitzar el contracte de servei de caixa per un màxim de quatre 
entitats financeres (RES 1298/2021 de 01/03/2021) 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

El 2021 es va realitzar una reducció del contracte del 50% com a conseqüència del 
conveni de col·laboració amb la DIBA (RES 13100/2021 de 21/12/2021) 

Observacions  

  

Signatura i data 
Fernando González-Santacana 31/03/2022 
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  FITXA 29 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 1.01 per a 2021 de l'Impost de Béns Immobles  

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea Planificació, Joventut i Esports 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2020 

Data inici del 
procediment 09/10/2020 

Data d'aprovació inicial 
14/10/2020 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
23/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2020 

Inici de la vigència 
01/01/2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’ordenança de l’IBI per fixar el topall màxim del valor cadastral per a 
la  bonificació a les famílies nombroses i  establir el valor cadastral mínim  per al 
tipus de gravamen diferenciat. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? SI 

Quins? Altres. Descriu a la valoració 

La modificació del valor cadastral va suposar un increment de bonificacions a les 
famílies nombroses 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? SI 

Quins? Altres. Descriu a la valoració 

Un total d'11 famílies que havien perdut la bonificació el 2019 i 2020, la van 
recuperar. Va suposar un increment de les bonificacions per aquest concepte de 
3.329,99€  

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? SI 

Quins? Altres. Descriu a la valoració 

Afecta als ingressos, en tant que s'ha incrementat l'import de les bonificacions 
per aquest concepte en 3.329,99€ 

Observacions  

  

Signatura i data 
Marc Corral 31/03/2022 
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  FITXA 30 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 1.02 per a 2021 de l'Impost d'Activitats Econòmiques  

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea Planificació, Joventut i Esports 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2020 

Data inici del 
procediment 09/10/2020 

Data d'aprovació inicial 
14/10/2020 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
23/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2020 

Inici de la vigència 
01/01/2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’art. 11 de l’Ordenança de l’IAE  amb una nova redacció per establir 
que en  la  comprovació del tribut, les infraccions i les sancions s’estarà al que 
disposa la Llei general tributària i normes que la desenvolupen. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

Aquesta modificació va ser conseqüència del traspàs de la gestió i la inspecció 
de l'IAE a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Encara 
no disposem de dades per valorar els resultats. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

Hauria de suposar una millora en la capacitat d'inspecció i per tant en la gestió 
de l'IAE, tot i que a data d'avui encara no podem fer una valoració 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

En el futur hauria de suposar un increment d'ingressos com a conseqüència de 
la inspecció que es deriva. 

Observacions  

  

Signatura i data 
Marc Corral 31/03/2022 
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 FITXA 31 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.03 per a 2021 de laTaxa per recollida 
d’escombraries del comerç, indústria i activitats professionals  

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea d'EPHUS 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2020 

Data inici del 
procediment 09/10/2020 

Data d'aprovació inicial 
14/10/2020 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
23/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2020 

Inici de la vigència 
01/01/2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Fixar els imports 2021 de la taxa de recollida d’escombraries de parades interiors 
i locals comercials dels mercats i de la recollida de brossa  industrial, comercial i 
professional (imports menors que en 2020). 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

 No correspon a l’Àrea EPHUS la valoració de la consecusió dels objectius, 
entemem que és una mesura covid per ajudar als comerciants. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors?  no 

Quins?   

 No hi ha impacte en la millora. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació repercussió 
econòmico financera 

Disposa 
d'indicadors?   

Quins?   

 L’import del servei de la recollida de les escombraries del comerç, la indústica i 
les activitats professionals l’any 2021 respecte del 2020 va tenir una disminució 
per no haver d’amortitzar-se el cost dels vehicles. 

Observacions  
 Una correcta determinació de la taxa amb hipótesis diferents seria és adequada 
al valor de la taxa  i per tant generaría més ingressos. 

Signatura i data 
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FITXA 32 ANLH 2020-2021  

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.05  per a 2021 de la Taxa per retirada de 
vehicles, contenidors i immobilització i dipòsit 

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable 

Àrea de Convivència i 
Seguretat 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2020 

Data inici del 
procediment 09/10/2020 

Data d'aprovació inicial 
14/10/2020 

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
23/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2020 

Inici de la vigència 
01/01/2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’ordenança per a 2021 i fixar els imports de la taxa per a la 
retirada de vehicles de la via pública en horari diürn i dia laborable i en 
horari nocturn o en dia festiu. 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

L'increment ens apropa més a la cobertura del cost total del servei de 
retirada dels vehicles, repercutint més al conductor que produeix la 
indisciplina.   

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

La modificació compromet al Servei de la Guàrdia Urbana en la recerca 
d'una major eficència en la prestació del servei de retirada de vehicles per la 
grua municipal. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  

  

Signatura i data 
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  FITXA 33 ANLH 2020-2021 

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.12  per a 2021 de la Taxa d'estacionament públic 
de vehicles  

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable 

Àrea de Convivència i 
Seguretat 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
30/12/2020 

Data inici del 
procediment 09/10/2020 

Data d'aprovació inicial 
14/10/2020 

Al.legacions 
  

Data aprovació definitiva 
23/12/2020 

Data publicació B.O.P.B 
30/12/2020 

Inici de la vigència 
01/01/2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Modificar l’ordenança per a 2021 i fixar els imports de la taxa per hora per a 
l’estacionament públic de vehicles en la via pública a la zona blava i també 
la tarifa general de la zona verda.  

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

Per dissuadir de la utilització dels desplaçaments en vehicle privat sempre 
es aconsellable que la taxa per estacionar en una zona regulada sigui més 
elevada que el preu del títol de transport públic. 

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

La modificació ha indicit positivament en la voluntat d'impulsar mesures per 
reduir la mobilitat atreta d'altres municipis que es desplacen a la nostra 
ciutat per motius diversos. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

  

Observacions  

  

Signatura i data 
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FITXA 34 ANLH 2020-2021  

Denominació de la 
norma objecte de 
modificació o aprovació. 

Modificació de l'Ordenança fiscal 2.13  per a 2021 de la Taxa utilització privativa o 
aprofitament sòl, vol i subsòl via pública 

PAN 
NO 

Any 
2020 

Àrea 
Responsable Àrea d'EPHUS 

Estat de tramitació 
FINALITZADA 

Data  
31/03/2021 

Data inici del 
procediment 23/12/2020 

Data d'aprovació inicial 
30/12/2020 

Al.legacions 
SI 

Data aprovació definitiva 
24/03/2021 

Data publicació B.O.P.B 
31/03/2021 

Inici de la vigència 
01/04/2021 

Objectius de la norma 
segons preambul 

Indicadors 
  

Suspendre l’aplicació de tarifes de vetlladors, tendals, ombrel•les, 
marquesines, jardineres, estufes i altres, entre 14.03.2020 i fins 30.06.2021,  
que es meritaran l’1.07.2021, llevat que correspongui una data posterior 

Eficàcia:Valoració 
consecució dels 
objectius  

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

S'ha portat a efecte la suspensió del cobrament de les tarifes des de la data 
del confinament, 14/03/2020, fins al 30/06/2021. a partir de l'1/07/2021 
s'han tornat a cobrar les taxes corresponents a aquestes tarifes.  

Eficiència: Valoració 
impacte en la millora del 
servei públic 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

Per tal de garantir l'interès general i fer front a la situació d'ùrgència 
sanitària, de crisi social i econòmica a la qual està sotmesa la població, les 
corporacions locals estan obligades a establir mesures extraordinàries 
encaminades a paliar aquest efectes. 

Sostenibilitat: Si afecta a 
despeses o ingressos, 
avaluació de la correcta 
quantificació 
repercussió econòmico 
financera 

Disposa 
d'indicadors? NO 

Quins?   

Pel que fa al 2020, aquesta mesura a significat una disminució dels 
ingressos per aquests conceptes de 435.331,70€ aproximadament. 
Pel que fa al 2021, aquesta mesura a significat una disminució dels 
ingressos per aquests conceptes de 317.154,42€ aproximadament. 

Observacions  

  

Signatura i data 
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