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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. 
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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’AAPP. 

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”. 

  

                                               
 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ebapenobert.caib.es/pluginfile.php/4380/mod_resource/content/4/U9.1.3.png&imgrefurl=https://ebapenobert.caib.es/pluginfile.php/4380/mod_resource/content/4/13_procs_de_millora_contnua.html&tbnid=USW_S-baarxjCM&vet=12ahUKEwju9KOx_K7uAhXGgM4BHZ2UAi0QMygmegUIARDhAQ..i&docid=qkwkzDRyiD4zzM&w=345&h=259&q=imatge cercle qualitat&ved=2ahUKEwju9KOx_K7uAhXGgM4BHZ2UAi0QMygmegUIARDhAQ
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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. Planificación normativa. 
1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que 
contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 
aprobación en el año siguiente. 

 
2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la 
Transparència de la Administración Pública correspondiente. 

 
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”. 
 
En l’àmbit del nostre municipi, el ple municipal amb l’aprovació del RODCLH 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. 
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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. 

 
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, 
es 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 8 
d’octubre de 2020 es va iniciar l’expedient de referència  SIN/55/2020 que ha de 
contenir tots els tràmits relatius a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació de 2020. 
Posteriorment,  en data 15 d’octubre, 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 2018 i 2019, 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 1M4571396H3P152I0A9S. D’aquesta resolució se’n va donar compte a la 
CSR en la sessió celebrada el dia  22 d’octubre de 2020.   
 
El Projecte Marc dissenyat per a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació Normativa preveu les 
fases següents : 
 

a) Recopilació i Inventari dels plans normatius i les ordenances i reglaments objecte de 
tramitació 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 part de la presidència de  
la Comissió Suggeriments i Reclamacions, que ha de determinar l’àmbit del 
procediment d’avaluació normativa, referit als plans i normes dels dos exercicis 
anteriors al de l’informe. 

d) Calendari d’actuacions, amb indicació dels procediments de consulta i participació. 
e) Fase d’enquesta d’avaluació a les àrees: 1 mes. 
f) Fase d’enquesta d’opinió de la ciutadania: 1 mes 
g) Elaboració de l’informe per part de l’Oficina de Suport. 
h) Proposta d’acord de la Presidència de la CSR per a l’aprovació, si s’escau, de 

l’Informe d’Avaluació Normativa. 
i) Trasllat per l’Oficina de Suport de l’informe aprovat per la CSR a  l’Alcaldia perquè es 

doni compte al plenari municipal a la primera sessió que tingui lloc 
j) Publicació en el perfil de transparència de l’ajuntament. 

 



 

 
6 

 

 

4. OBJECTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA 2020 

L’objecte de l’Informe d’Avaluació Normativa de 2020 és la revisió de la normativa  
municipal (ordenances i reglaments) dels anys 2018 i 2019, 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 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 o programada durant  període  2018 i 2019 

Denominació norma aprovada o modificada 

                Àrea Alcaldia-Presidència 

1. Ordenança de Transparència  

2. Codi ètic i de conducta  

3. Carta de serveis de  l'ajuntament i els seus ens 

4. Reglament orgànic de participació ciutadana 

5. Modificació del Reglament Orgànic del Ple 

Àrea Planificació Estratègica i Econòmica  

6. Modificació 2018 Ordenança gral. gestió, inspecció y recaptació tributs 

7. Modificació 2018  Ordenança Impost activitats Econòmiques (IAE)                                                 

8. Modificació 2018 Ordenança Impost de vehicles de tracció mecànica 

9. Modificació 2018 Taxa  ús privatiu sol, vol i subsòl via pública  

10. Modificació 2018 Taxa mercats i ocupació domini públic pel comerç 

11. Modificació 2018 taxa  estacionament vehicles 

12. Modificació 2018 Taxa inscripció en proves selectives 

13. Modificació 2018 Ordenança general reguladora preus públics  

14. Modificació 2018 Preus públics serveis d'EPHUS 

15. Modificació 2018 Preus públics instal·lacions esportives municipals 

16. Modificació  2018 Preus públics del servei d’Educació 

17. Modificació 2018 Preus públics dels serveis Funeraris 

18. Modificació  2018 Preus públics serveis aparcaments municipals 

19. Modificació 2019 Impost IBI 

20. Modificació 2019 de l’impost de de vehicles tracció mecànica 

21. Modificació 2019 Taxa servei intervenció en activitats i espectacles 

22. Modificació 2019 Taxa prestació de serveis municipals urbanisme                                                                               

23. Modificació 2019 Taxa actuacions singulars de Guàrdia Urbana                         

24. Modificació 2019 Taxa aprofitament especial de la via pública                   

25. Modificació 2019 Taxa estacionament públic de vehicles 

26. Modificació 2019 Taxa mercats i ocupació domini públic pel comerç 

27. Modificació 2019 Taxa l’elaboració d’informes socials 

28. Modificació 2019 Preus públics dels serveis culturals 

29. Modificació 2019 Preus pública  instal·lacions esportives municipals. 

30. Modificació 2019 Preus públics aparcaments  municipals.  

31. Modificació 2019 Preu públic del servei equipaments Gornal Activa  

32. Modificació 2019 Preu públic del servei equipament CEMFO 

33. Modificació 2019 Preus públics  instal·lacions esportives L’H Nord  

Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat 

34. Ordenança de serveis funeraris 

35. Reglament del registre de sol·licituds habitatge protecció oficial 

36. Reglament general d’habitatge 

37. Ordenança activitats urbanes subjectes a control municipal 

Àrea Convivència i Seguretat  

38. Modificació Ordenança de Convivència i Civisme  

39. Ordenança de Terrasses    

40. Reglament de segona activitat de la Guardia Urbana 

41. Ordenança de restricció de la  circulació de determinats vehicles 

42. Reglament del servei de transport adaptat 

Àrea Equitat, Drets Socials i RRHH 

43. Reglament del Consell  de Serveis Socials 

44. Ordenança de protecció, control i tinença d’animals 

Àrea d'educació, innovació i cultura 

45. Modificació del Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet                                                                                  

Àrea Participació i Relacions Ciutadanes  

46. Modificació del Reglament de Mercats 

Regidoria adjunta d’Esports  

47. Modificació Ordenança ús  instal·lacions esportives 
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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 publica 
regularà en el proper exercici.  
 
Pel que fa al nostre Ajuntament, segons informació facilitada pel Servei de Participació, en 
el període comprès des de novembre de 2016  fins a desembre de 2019, es van 
realitzar un total de vint  Consultes Públiques Prèvies que a continuació es detallen:  
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Nom de la consulta Dates 

1. Consulta prèvia a l’aprovació de l’Ordenança Municipal de 
Terrasses de L'Hospitalet de Llobregat 

15/11/2016 al 06/12/2016 

2. Consulta prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal sobre 
protecció, control i tinença d'animals a la ciutat de L'Hospitalet 

03/11/2016 al 30/11/2016 

3. Consulta prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal sobre 
serveis funeraris 

27/01/2017 al 15/02/2017 

4. Consulta prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal sobre 
sorolls i vibracions 

27/01/2017 al 15/02/2017 

5. Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança municipal del 
Civisme i Convivència 

29/03/2017 al 20/04/2017 

6. Consulta prèvia a l’aprovació de l’Ordenança municipal de 
cales, rases i canalitzacions 

26/06/2017 al 14/07/2017 

7. Consulta prèvia a l’aprovació de l’Ordenança general 
reguladora dels preus públics municipals 2018 

06/07/2017 al 26/07/2017 

8. Modificació del reglament del Consell Educatiu 05/09/2017 al 05/10/2017 

9. Consulta prèvia a l’aprovació de l’Ordenança per a la Taxa per 
a la Inscripció en convocatòries de Recursos Humans de 
l'Ajuntament  de L'Hospitalet de Llobregat 

14/03/2018 al 06/04/2018 

10. Consulta prèvia a l’aprovació a la Modificació del Reglament 
del Consell Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
L'Hospitalet de Llobregat 

16/04/2018 al 27/04/2018 

11. Consulta sobre l’Ordenança general reguladora dels preus 
públics municipals 2019 

30/04/2018 al 14/05/2018 

12. Consulta prèvia Reglament del Servei de Transport Adaptat 
de L'Hospitalet de Llobregat 

07/05/2018 al 21/05/2018 

13. Consulta prèvia a la creació i modificació d'ordenances 
fiscals per a l'exercici 2019 

22/05/2018 al 12/06/2018 

14. Consulta prèvia a l’aprovació de la nova ordenança fiscal per 
a la inspecció d'habitatges buits 

18/10/2018 al 01/11/2018 

15. Consulta prèvia a l’aprovació d’Ordenança de modificació dels 
Preus Públics municipals – Preus públics de les instal.lacions 
esportives municipals 2019 

12/12//2018 al 28/12/2018 

16. Consulta prèvia a l’aprovació de Preus públics municipals 
2020 

20/05/2019 al 31/05/2019 

17. Consulta prèvia a l’aprovació d’Ordenances fiscals de la ciutat 
2020 

20/05/2019 al 31/05/2019 

18. Consulta prèvia a l’aprovació de la nova ordenança 
reguladora de la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les 
Rondes de BCN inclosa dins el terme municipal de 
L'Hospitalet 

02/09/2019 al 16/09/2019 

19. Consulta prèvia a la modificació del Reglament de Quioscos 
de L'Hospitalet 

19/09/2019 al 30/09/2019 

20. Consulta pública prèvia per a la modificació de l'ordenança 
general per a la utilització d'instal·lacions esportives 
municipals.  

25/11//2019 al 09/12/2019 

 

El 60% de les consultes públiques prèvies realitzades corresponen al període 2018-2019 

que s’avalua en aquest informe. 
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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 2018-2019, 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, vam 
circumscriure a nou el número de normes a avaluar 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 de 2018 i 2019  inclosa a l’enquesta d’opinió 

Denominació 

1. Modificació 2018 Ordenança gral. gestió, inspecció y recaptació tributs 

2. Modificació 2018 Ordenança Impost de vehicles de tracció mecànica 

3. Modificació 2018 Taxa  estacionament vehicles 

4. Modificació 2019 de l’impost de de vehicles tracció mecànica 

5. Modificació 2019 Taxa l’elaboració d’informes socials 

6. Ordenança de restricció de la  circulació de determinats vehicles 

7. Reglament del servei de transport adaptat 

8. Ordenança de protecció, control i tinença d’animals 

9. Modificació del Reglament de Mercats 

 
La fase de participació en el procediment d’elaboració de l’informe d’avaluació normativa de 
les ordenances i reglaments municipals dels anys 2018 i 2019, va començar amb la 
resolució de la presidenta de la CSR de 16.12.2020, data a partir de la qual es va publicar 
el formulari d’enquesta electrònica en versió bilingüe, a la pàgina d’inici del portal  
d’internet municipal, accessible durant el termini d’un mes des dels enllaços que es 
van disposar en aquest mateix portal i  a les pàgines web del Servei de Participació 
Ciutadana i de la Sindica 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 inclouré una nota informativa 
al portal municipal sobre el seu contingut, animant a la participació i es va publicar al twitter 
de la Sindica de Greuges. A més, amb el suport del Servei de Participació, 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 quaranta-set  normes que corresponen  a  les ordenances i  els 

reglaments municipals que es van aprovar durant els anys 2018 i 2019 o que figuraven 

previstes en el Pla Anual Normatiu (PAN).  

NORMATIVA AVALUADA  2018-2019 PER ÀREES DE GESTIÓ 

ÀREES  NORMES 
Àrea Alcaldia-Presidència 

 
5 

Àrea Planificació Estratègica i 
Econòmica 

28 

Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme 
i sostenibilitat 

4 

Àrea Convivència i Seguretat 

 
5 

Àrea Equitat, Drets Socials i RRHH 

 
2 

Àrea d'educació, innovació i cultura 
 

1 

Àrea Participació i Relacions 
Ciutadanes 

1 

Regidoria adjunta d’Esports 

 
1 

TOTAL  47 

 

 

 

1) Totes les àrees municipals sense excepció 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; en el ben entès que, sense el 

seu concurs, no hagués estat possible fer l’avaluació, especialment en les qüestions 

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

 

2) Cal assenyalar que el 60% de les normes han estat tramitades per l’Àrea de 

Planificació Estratègica i Econòmica. La totalitat d’aquestes corresponen a 

ordenances fiscals reguladores de tributs, taxes i preus públics dels anys 2018 i 

2019. El tràmit formal de l’aprovació de  les propostes de  modificacions de les  

ordenances fiscals s’atribueix a  l’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. En conseqüència, únicament correspon a l’Àrea de Planificació 

Estratègica i Econòmica, avaluar els resultats de les ordenances relatives a impostos 

municipals com són l’IBI, l’IAE  i també respecte de  l’ordenança general de gestió, 

inspecció i recaptació de tributs municipals o d’altres de caràcter genèric referides a 

taxes o preus públics. Els resultats de la resta d’ordenances fiscals han d’ésser 

avaluats per les respectives àrees que n’han impulsat la modificació.  

 

 

11% 

60% 

9% 

11% 

4% 
2% 2% 2% 

Àrea Alcaldia-Presidència

Àrea Planificació Estratègica
i Econòmica

Àrea Espai públic, habitatge,
urbanisme i sostenibilitat

Àrea Convivència i
Seguretat

Àrea Equitat, Drets Socials i
RRHH

Àrea d'educació, innovació i
cultura

Àrea Participació i Relacions
Ciutadanes

Regidoria adjunta d’Esports 
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Tipologia de les normes Nombre Percentatge % 

Ordenances fiscal  28 59,6 % 

Resta d’ordenances i reglaments 19 40,4 % 

Total  47 100 % 

 

3) De les quaranta-set normes avaluades, n’hi havia  trenta que estaven programades  

en el corresponent Pla Anual normatiu (PAN-2018), la qual cosa representa el  

seixanta-quatre per cent (64%) del total. El 36% restant no estaven contemplades en 

el  PAN. 

NORMATIVA AVALUADA  2018-2019 PROGRAMADA I NO PROGRAMADA 

 

 

 

 

 

 

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

realitzat consulta prèvia en vint-i-sis, el 55% dels casos.  

 

Normes avaluades durant 2018 i 2019 Nombre Percentatge % 

Amb consulta prèvia  26 55 % 

Sense consulta  21 45 % 

Total  47 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrees impulsores de la iniciativa  PAN NO PAN  

Àrea Alcaldia-Presidència 5  

Àrea Planificació Estratègica i Econòmica 13 15 

Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat 4  

Àrea Convivència i Seguretat 3 2 

Àrea Equitat, Drets Socials i RRHH 2  

Àrea d'educació, innovació i cultura 1  

Àrea Participació i Relacions Ciutadanes 1  

Regidoria adjunta d’Esports 1  

TOTAL  30 17 
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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 força adequada tenint en compte la complexitat de la tramitació d’algunes 
normes, la qual cosa implica, sovint,  que 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,  podrien trobar-nos a l’hora de elaborar l’Informe d’Avaluació amb 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 ell grau d’acompliment de les normes programades en el bienni són 
les següents: 
  

1) Del total de normes avaluades,  n’hi ha  setze (34%)  que,  malgrat estar previstes en 

el PAN corresponent, finalment no s’han arribat a aprovar. 
 

 

NORMATIVA AVALUADA  2018-2019 APROVADA I NO APROVADA 
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ÀREES 

NORMES 
AVALUADES 

APROV. 
NO 
APROV. 

Àrea Alcaldia-
Presidència 

5  5 

Àrea Planificació 
Estratègica i 
Econòmica 

28 26 2 

Àrea Espai públic, 
habitatge, urbanisme i 
sostenibilitat 

4  4 

Àrea Convivència i 
Seguretat 

5 2 3 

Àrea Equitat, Drets 
Socials i RRHH 

2 1 1 

Àrea d'educació, 
innovació i cultura 

1 1  

Àrea Participació i 
Relacions Ciutadanes 

1 1  

Regidoria adjunta 
d’Esports 

1  1 

TOTAL  47 31 16 
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2) D’aquest percentatge del 34% que no s’han arribat a aprovar, es pot distingir dues 

tipologies:  

 

 Un grup de deu normes, que representen el 21,2% que s’han ajornat per 

diferents motius i que actualment es troben en fase de tramitació 

 Un segon grup de sis normes, que representen el 12,8% respecte de les 

quals s’ha desistit de la iniciativa.  

Normes ajornades actualment en fase de tramitació:  

a. Reglament orgànic de participació ciutadana. S’ha ajornat la tramitació al PAN de 

2020 però, a data d’aquest informe, s’ha iniciat ja la tramitació. Els treballs es 

van veure afectats per dificultats afegides i volum de feines derivats del Covid-19  

(Fitxa número   4). 

b. Modificació Ordenança ús d’instal·lacions esportives. S’ha ajornat la tramitació al 

PAN 2020 però a data d’aquest informe, s’ha iniciat ja la tramitació (Fitxa número 

47). 

c. Reglament del Consell  de Serveis Socials. Actualment entraríem en fase 

d’aprovació inicial del projecte per JGL i l’aprovació definitiva es preveu per a 

l’abril 2021 (Fitxa número 43). 

d. Modificació del Reglament Orgànic del Ple. S’ha nomenat la Comissió d’estudis i 

s’ha iniciat el tràmit. El treballs s’han vist afectats per dificultats afegides i volum 

de feines derivats del Covid-19 (Fitxa núm. 5). 

e. Ordenança de serveis funeraris. S’ha creat una comissió redactora (Fitxa  

número 34). 

f. Reglament del registre de sol·licituds d’habitatge de protecció oficial. S’ha creat 

una comissió redactora (Fitxa  número 35). 

g. Reglament general d’habitatge. Pendent de crear la comissió de consulta (Fitxa  

número 36). 

h. Ordenança d’activitats urbanes subjectes a control municipal. Pendent de crear 

la comissió de consulta (Fitxa  número 37) 

i. Ordenança de Terrasses. Pendent d’aprovació inicial per la Comissió de 

competències delegades del Ple l’ordenança de Terrasses, aprovada  per la JGL 

el 15.05.2018 i modificada en sessió de 11-03-2020 (Fitxa número 39). 

j. Reglament de segona activitat de la Guardia Urbana. Es disposa ja de 

l’avantprojecte redactat del Reglament de segona activitat, pendent de ratificació 

(art. 38.3 en relació al 38.7 del TREBEP), properament es convocarà  la Mesa 

General de Negociació a aquest efecte, tràmit previ a l’aprovació per la  JGL. 

(Fitxa número 40). 

 

Normes de les quals s’ha desistit o amb altres alternatives regulatòries  

a. Ordenança de Transparència. S’ha optat per regular la matèria mitjançant una 

Instrucció Interna (Fitxa número 1). 
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b. Codi ètic i de conducta. S’ajorna  la regulació  per la necessitat d’un 

desenvolupament o dissenyar un model d’integritat institucional més enllà de la 

regulació normativa de conductes i comportaments (Fitxa número 2).  

c. Carta de serveis de  l'ajuntament i els seus ens. Es va realitzar una metodologia 

de treball però el procediment d'aprovació d'aquesta carta de serveis va dificultar 

la formalització efectiva de les diferents cartes de serveis, que finalment no es 

van aprovar formalment (Fitxa número 3). 

d. Modificació 2018 Taxa d’inscripció en proves selectives. Va decaure la seva 

tramitació perquè l’Ajuntament va considerar que hi havia raons d’ordre social, 

laboral i econòmic que desaconsellaven l’aprovació (Fitxa número 12). 

e. Modificació 2018 Ordenança general reguladora de preus públics. Es va 

considerar no modificar aquesta ordenança (Fitxa número 13). 

f. Modificació Ordenança de Convivència i Civisme. Es valora fer una nova 

ordenança i no modificar-la,  com inicialment es preveia, perquè l’ordenança de  

tinença d’animals ja aprovada i la prevista de sorolls i vibracions,  afecten el 

contingut de la de convivència i civisme  (Fitxa número 38) 

 

 

NORMATIVA PROGRAMADA, NO APROVADA PER DIVERSES CAUSES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÀREES  

Normes 
Avaluades    

     No 
Aprovades   

Altres 
Alternatives 
desistiment  

En 
tràmit  

Àrea Alcaldia-Presidència 5 5 3 2 

Àrea Planificació Estratègica i Econòmica 28 2 1       1 

Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat 4 4 1 3 

Àrea Convivència i Seguretat 5 3 1 2 

Àrea Equitat, Drets Socials i RRHH 2 1 -- 1 

Àrea d'educació, innovació i cultura 1 -- -- -- 

Àrea Participació i Relacions Ciutadanes 1 -- -- -- 

Regidoria adjunta d’Esports 1 1 -- 1 

TOTAL  47 16 6 10 
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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 (100%) en totes i cadascuna de les trenta-una normes aprovades durant el bienni 

2018-2019. 

Tanmateix,  en les dotze normes (38 %) que figuren en el quadre següent,  les àrees han 

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

fixats (Eficàcia): 

 

Denominació normativa 
 

1. Modificació 2018 Taxa mercats i ocupació domini públic pel comerç (Fitxa norma 10) 

2. Modificació 2018 Preus públics del servei d’Educació                        (Fitxa norma 16) 

3. Modificació 2018 Preus públics serveis aparcaments municipals       (Fitxa norma 18) 

4. Modificació 2019 Taxa mercats i ocupació domini públic pel comerç (Fitxa norma 26) 

5. Modificació 2019 Preus públics aparcaments  municipals.                 (Fitxa norma 30) 

6. Modificació 2019 Preu públic del servei equipaments Gornal Activa  (Fitxa norma 31) 

7. Modificació 2019 Preu públic del servei equipament CEMFO            (Fitxa norma 32) 

8. Ordenança de restricció de la  circulació de determinats vehicles      (Fitxa norma 41) 

9. Reglament del servei de transport adaptat                                          (Fitxa norma 42) 

10. Ordenança de protecció, control i tinença d’animals                           (Fitxa norma 44) 

11. Modificació del Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet         (Fitxa norma 45)                                                                     

12. Modificació del Reglament de Mercats                                                (Fitxa norma 46) 
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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 de les trenta-una normes 

aprovades, en vint-i-vuit l’impacte ha estat favorable envers la millora del servei (90.30 

%). A  continuació es detallen les tres normes aprovades respecte de les quals  les àrees 

han informat que, malgrat haver assolit els objectius fixats, això no ha comportat 

millora en el servei:  

 Denominació norma 
 

1. Modificació 2018 Taxa  estacionament vehicles No hi ha impacte en la millora servei Fitxa norma  11 

2. Modificació 2018 Preus públics serveis d'EPHUS No hi ha impacte en la millora servei Fitxa norma  14 

3. Modificació 2018 Preus públics serveis Funeraris No hi ha impacte en la millora servei Fitxa norma  17 

 

A les divuit normes (58 %) que a continuació s’indiquen, les àrees han facilitat informació del  

perquè consideren que s’ha millorat el servei i solament en una s’ha aportat dades de 

mesura/indicadors justificatives. 

 

Denominació norma 
Dades de mesura i/o 

Indicadors 

1. Modificació 2018 Ordenança gral. gestió, inspecció y 
recaptació tributs 

.. 

2. Modificació 2018  Ordenança Impost activitats 
Econòmiques (IAE)                                                 

.. 

3. Modificació 2018 Ordenança Impost de vehicles de tracció 
mecànica 

.. 

4. Modificació 2018 Taxa mercats i ocupació domini públic 
pel comerç 

.. 

5. Modificació  2018 Preus públics del servei d’Educació Aporta dades mesura/Indicadors  

6. Modificació  2018 Preus públics serveis aparcaments 
municipals 

.. 

7. Modificació 2019 Impost IBI .. 

8. Modificació 2019 de l’impost de de vehicles tracció 
mecànica 

.. 

9. Modificació 2019 Taxa mercats i ocupació domini públic 
pel comerç 

.. 

10. Modificació 2019 Taxa l’elaboració d’informes socials .. 

11. Modificació 2019 Preus públics aparcaments  municipals.  .. 

12. Modificació 2019 Preu públic del servei equipaments 
Gornal Activa  

.. 

13. Modificació 2019 Preu públic del servei equipament 
CEMFO 

.. 

14. Ordenança de restricció de la  circulació de determinats 
vehicles 

.. 

15. Reglament del servei de transport adaptat .. 

16. Ordenança de protecció, control i tinença d’animals .. 

17. Modificació del Reglament del Consell Educatiu de 
l'Hospitalet                                                                                  

.. 

18. Modificació del Reglament de Mercats .. 
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E. SOSTENIBILITAT: SI AFECTA A DESPESES O INGRESOS, AVALUACIÓ  DE 

LA CORRECTA QUANTIFICACIÓ I REPERCUSIÓ ECONÒMICO FINANCERA 

De les trenta-una normes aprovades, les àrees promotores han comunicat que en vint-i-

nou d’aquestes (93.54 %), hi ha hagut afectació pel que fa a ingressos o a despeses 

municipals.   

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

informat que no hi ha hagut afectació d’ingressos o despeses municipals: 

 

Denominació norma 

1. Modificació del Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet                                                                                  

2. Ordenança de protecció, control i tinença d’animals  

 

En les onze normes (35,50 %) que a continuació s’indiquen, les àrees han facilitat 

informació més detallada indicant l’afectació respecte dels ingressos i/o despeses 

municipals i en set han aportat a més dades de mesura i/o indicadors:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominació Dades mesura i/o 
Indicadors 

1. Modificació 2018 Preus públics instal·lacions esportives municipals Aporta indicadors 

2. Modificació  2018 Preus públics del servei d’Educació Aporta indicadors 

3. Modificació  2018 Preus públics serveis aparcaments municipals Aporta indicadors 

4. Modificació 2019 Taxa l’elaboració d’informes socials --- 

5. Modificació 2019 Preus públics  instal·lacions esportives  Aporta indicadors 

6. Modificació 2019 Preus públics aparcaments  municipals.  Aporta indicadors 

7. Modificació 2019 Preu públic del servei equipaments Gornal Activa  Aporta indicadors 

8. Modificació 2019 Preu públic del servei equipament CEMFO --- 

9. Ordenança de restricció de la  circulació de determinats vehicles --- 

10. Reglament del servei de transport adaptat Aporta indicadors 

11. Modificació del Reglament de Mercats       --- 
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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 2018-2019, 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 en el portal  d’internet municipal al 
que també es podia accedir des dels enllaços que es van incorporar a les pàgines web del 
Servei de Participació Ciutadana 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). 
 
En relació al resultat de la participació, cal constatar que no ha estat satisfactori atès que 
només s’ha recollit una enquesta electrònica emplenada per l’entitat  Fesoca (Federació de 
Persones Sordes de Catalunya) i cap en format paper.  
Quant  a la iniciativa participativa endegada, més enllà del resultat, cal valorar altres 
aspectes com són: 
 

1. Des del vessant estrictament tècnic, es considera que l’enquesta ha estat plenament 
reeixida atès que per al seu disseny, tràmit i  comunicació, es va comptar amb el 
suport del Servei de Participació Ciutadana que amb la seva expertesa va permetre 
que s’assolís l’objectiu de fer ’aquesta primera experiència valorativa sobre la 
normativa municipal. També cal fer constar el suport del  Servei d’Informàtica i 
Noves Tecnologies en aquest projecte.  
 

2. Respecte al contingut de l’enquesta, cal reconèixer que aquest  era molt  complex, 
amb remissions a textos de literatura jurídic-administrativa de difícil comprensió per a 
persones no expertes;  amb l’objectiu de cercar l’opinió ciutadana sobre temes ja 
tancats com són les normes aprovades en els dos anys anteriors , les quals  no 
havien de  suscitar  gaire interès per tractar-se d’assumptes que no eren d’actualitat.     
 

3. La difusió de l’enquesta es considera que va ser l’adequada  i habitual tenint en 
compte la referencia a d’altres processos participatius similars. Encara que es 
pogués  millorar la difusió en  futures enquestes,  no creiem que això  comportés 
molta més participació, llevat que es modifiques el contingut,  a fi de fer-lo més 
atractiu i suscitar  major interès.  

 
Finalment, cal assenyalar que la participació de l’Entitat  Fesoca ha estat molt valuosa atès 
que a banda de fer aportacions sobre els problemes d’accessibilitat de les persones amb 
discapacitats sensorials en relació al Reglament del servei de transport adaptat, també les 
han fet amb caràcter general sobre l’accessibilitat d’aquests col·lectius als continguts 
informatius i regulatoris que publica l’Ajuntament. En aquest sentit, per la qualitat i 
significació de les aportacions,  considerem oportú  reproduir-les  íntegrament a continuació: 
 

 “Reglament Servei Transport Públic Adaptat. No contempla l'accessibilitat a la comunicació i a 

l’orientació i mobilitat de les persones amb discapacitat sensorial.  Al no haver una regulació específica 

ni tan sols bàsica sobre aquesta matèria, el servei de transport no queda garantit per a aquests  

col·lectius. En el cas de les persones sordes, les informacions sobre el transport no son accessibles a 

la llengua de signes catalana (LSC) i a més, en el cas de les persones sordcegues, a banda de les 

barreres de comunicació que es troben, el transport, tal i com està regulat al Reglament de referència, 

suposa una greu barrera a l’orientació i mobilitat”. 



 

 
17 

 

 “Accessibilitat als continguts informatius i regulatoris de l’Ajuntament. Aquesta informació  no és 

accessible per a persones sordes. La terminologia emprada és tècnica i carregosa. No s’està garantint 

l’accessibilitat a la informació als webs de l’Ajuntament de l’Hospitalet, matèria regulada i establerta en 

la Directiva 2016/2102 de Parlament Europeu i de Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre accessibilitat 

web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic, transposada des del 23 de 

setembre a l’ordenament jurídic espanyol, i en concret a l'àmbit territorial local. Som conscients que la 

normativa ha entrat en vigor l’últim trimestre de 2020 i que la normativa va se aprovada abans però ara 

que ja està en vigor, des de l’Ajuntament de l’Hospitalet s’ha de garantir l’accessibilitat dels continguts 

web de tots els col·lectius amb discapacitat, i en concret, per l’àmbit que ens ocupa, del col·lectiu de 

persones amb discapacitat sensorial (persones sordes, cegues i sordcegues) en igualtat de condicions 

respecte de la ciutadania i sense establir greuges que comportin una discriminació directa originada en 

una ordenança, reglament o en general, en qualsevol norma municipal. La llengua de signes, la figura 

de l’intèrpret de llengua de signes, la figura del guia-intèrpret de persones sordcegues, la figura del 

mediador comunicatiu i els sistemes de comunicació signats, alfabètics, els sistemes alternatius i 

augmentatius a la comunicació, els formats de lectura i comprensió fàcil, etc han d’estar presents en el 

redactat i presentació de tota normativa municipal”. 
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G. 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, 

ha comportat 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, 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 l’Oficina de Suport als Òrgans de Defensa de la Ciutadania, 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 primer Informe 

d’Avaluació Normativa del bienni 2018-2019 han estat positius respecte a l’assoliment dels 

objectius previstos amb l’aprovació de les ordenances i reglaments i també quant a 

l’impacte en la millora dels serveis municipals, sens perjudici de les accions de millora que 

es considera adient formular a títol  de recomanacions. 

1. Programació anual normativa (PAN).  Vista de  la informació facilitada per les àrees 
de la normativa aprovada i la programada no-aprovada i ateses les conclusions 
sobre el grau de compliment del PAN, es fan les recomanacions següents: 
 

A. 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 es vol  incorporar 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 ’incorpora al PAN-2020 
la modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració. Es 
conseqüència, es recomana a les àrees que quan calgui  endegar durant 
l’exercici en curs iniciatives d’aprovació de noves ordenances i/o reglaments 
o les seves corresponents modificacions no incloses en el PAN inicial, ho 
comuniquin a la Secretaria General a l’efecte de modificar la programació i 
poder incorporar-les al PAN en curs per a coneixement de la ciutadania.  

 
B. Respecte del total de normes avaluades (47 normes),  n’hi ha  setze (34%)  

que, malgrat estar previstes en el PAN corresponent, finalment no s’han 
arribat a aprovar durant el bienni. D’aquestes normes programades i 
finalment no-aprovades, n’hi ha deu  (21,2 %) que estan en procés de tràmit 
o que s’han ajornat per diverses causes però que continuen el seu curs i n’hi 
ha sis (12,8 %) en les que finalment les àrees han considerat desistir per 
diverses raons.  Quant a les normes programades no-aprovades que estiguin 
en tràmit o ajornades,  es recomana d’incloure-les en la nova programació 
del PAN següent. Tanmateix, quant a les normes de les quals s’hagi desistit, 
es recomana que les àrees proponents ho comuniquin a l’Oficina de Suport  
pel tal que resti constància d’aquesta circumstància i de la raó que aconsella 
l’esmentat desistiment a l’hora d’elaborar l’Informe d’Avaluació Normativa. 
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C. Com a darrer aspecte a comentar de la programació anual normativa, cal 
deixar constància que durant el període avaluat es van formular per la  
Sindicatura de Greuges dues propostes de regulació que a hores d’ara 
encara no consten endegades.  Una és la relacionada amb l’expedient 
SIN/50/2018 on es proposa prohibir colpejar les bombones de butà com a 
sistema de promoció de venda del producte a la via pública i també deixar les 
bombones de butà al carrer sense custodia; unes males pràctiques d’algunes 
empreses que, sense cap necessitat, causen molèsties i malestar a la 
ciutadania, tenint en compte que hi ha sistemes eficients per fer la  comanda 
a distància sense necessitat de molestar al veïnat. La segona està 
relacionada amb l’expedient SIN/49/2018, relatiu a la regulació de l’ús de 
bicicletes compartides, qüestió que ara resulta d’especial interès i actualitat 
degut a l’eclosió en els darrers anys dels anomenats vehicles de mobilitat 
personal (VMPl) i  també al desenvolupament de la Xarxa Ciclable a la Ciutat, 
l’aparcament de les bicicletes compartides, etc....  

 
 

2. Respecte de la Eficàcia, l’Eficiència i la Sostenibilitat de la normativa aprovada 
durant el bienni. 
 
Dins el procés d’avaluació, se’ls  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. Les  àrees van indicar que en totes i cadascuna de les normes 
aprovades s’havien  assolit els objectius previstos, encara que solament en 
dotze de les normes (38 %) es va facilitar  informació més detallada indicant 
perquè consideraven que s’havien assolit  aquests objectius. 

B. Eficiència. En vint-i-vuit de les normes aprovades (90,30 %), van comunicar 
un  impacte favorable en la millora de servei però només en dotze  (38 %), es 
va facilitar informació sobre el perquè d’aquesta valoració i solament en un  
cas  (3,2 %), van aportar informació de dades/indicadors de mesura 
(Modificació  2018 Preus públics del servei d’Educació).  

C. Sostenibilitat. De les trenta-una normes aprovades, les àrees promotores van 
comunicar que en vint-i-nou d’aquestes (93.54 %), hi havia hagut afectació 
pel que fa a ingressos o  despeses municipals però només en onze (35,50 %) 
van subministrar  informació indicant l’afectació respecte dels ingressos i/o 
despeses municipals i solament en set (22.60%) van  aportar dades de 
mesura i/o indicadors. 

 
 
Per tant, 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 o certesa no es disposa  del 
suport de dades 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.  
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Els indicadors, tenen una funció descriptiva i valorativa sobre els nivells de prestació 
dels serveis públics i serveixen per a fer el diagnòstic 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 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. 
 

3. Enquesta d’opinió ciutadana.  En futures enquestes per a l’elaboració de l’Informe 
d’Avaluació Normativa, aquesta Comissió es proposa que a més de demanar l’opinió 
sobre les normes aprovades durant el bienni, també  es pregunti a la ciutadania 
sobre  quines matèries susciten interès i/o preocupació i pensen que haurien de ser 
objecte de regulació o d’atenció per part de l’Ajuntament. 

 
Finalment, només resta a la CSR que agrair a les àrees municipals la seva col·laboració 
sense la qual no hagués estat possible la redacció d’aquest Informe d’Avaluació Normativa.  
 

L’Hospitalet de Llobregat, febrer de 2021 

 

 

 

Cap de l’Oficina Suport Òrgans de  Defensa de la Ciutadania  
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8. ANNEX 1 QUADRE DE DADES I D’INDICADORS 

Normativa municipal prevista en PAN o tramitada durant  2018 i 2019 Classificació
1
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Denominació norma aprovada o modificada  ---- --- --- --- --- --- --- ---- 

                Àrea Alcaldia-Presidència --- ---    --- --- --- --- --- --- 

1. Ordenança de Transparència  SÍ NO NO SI  ALT ALT  ALT SÍ 

2. Codi ètic i de conducta  SÍ NO NO SÍ ALT ALT ALT SÍ 

3. Carta de serveis de  l'ajuntament i els seus ens SÍ NO NO SÍ ALT ALT  ALT  SÍ 

4. Reglament orgànic de participació ciutadana SÍ NO NO SÍ ALT ALT  ALT  SÍ 

5. Modificació del Reglament Orgànic del Ple SÍ NO NO SÍ ALT  ALT  ALT  SÍ 

Àrea Planificació Estratègica i Econòmica  ---- --- --- --- --- --- --- --- 

6. Modificació 2018 Ordenança gral. gestió, inspecció y recaptació tributs SÍ SI NO SÍ SI SI  SI NO 

7. Modificació 2018  Ordenança Impost activitats Econòmiques (IAE)                                                 SÍ SÍ NO SÍ SI SI  SI  NO 

8. Modificació 2018 Ordenança Impost de vehicles de tracció mecànica SÍ SÍ NO SÍ SI NO SI  NO 

9. Modificació 2018 Taxa  ús privatiu sol, vol i subsòl via pública  SÍ SÍ NO SÍ SI  SI  SI  NO 

10. Modificació 2018 Taxa mercats i ocupació domini públic pel comerç SÍ SÍ NO SI SI  SI  SI  NO 

11. Modificació 2018 Taxa  estacionament vehicles SÍ SÍ NO SÍ SI  NO  SI  NO 

12. Modificació 2018 Taxa inscripció en proves selectives SÍ NO SI SÍ ALT  ALT  ALT SÍ  

13. Modificació 2018 Ordenança general reguladora preus públics  SÍ NO SI SÍ ALT ALT  ALT  SI 

14. Modificació 2018 Preus públics serveis d'EPHUS SÍ SÍ NO SÍ SI  NO SI  NO 

15. Modificació 2018 Preus públics instal·lacions esportives municipals SÍ SÍ NO SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO 

16. Modificació  2018 Preus públics del servei d’Educació SÍ SÍ NO SÍ SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  

17. Modificació 2018 Preus públics dels serveis Funeraris SÍ SÍ NO SÍ SI  NO  SI  NO 

18. Modificació 2018 Preus públics serveis aparcaments municipals SÍ SÍ NO SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO  

19. Modificació 2019 Impost IBI NO SÍ SI SÍ SI  SI  SI  NO 

20. Modificació 2019 de l’impost de de vehicles tracció mecànica NO SÍ SI SÍ SI  SI  SI  NO 

21. Modificació 2019 Taxa servei intervenció en activitats i espectacles NO SÍ SI SÍ SI  SI  SI  NO  

22. Modificació 2019 Taxa prestació de serveis municipals urbanisme                                                                               NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

23. Modificació 2019 Taxa actuacions singulars de Guàrdia Urbana                         NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

24. Modificació 2019 Taxa aprofitament especial de la via pública                   NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

25. Modificació 2019 Taxa estacionament públic de vehicles NO SÍ SI SI SI SI  SI  NO 

26. Modificació 2019 Taxa mercats i ocupació domini públic pel comerç NO SÍ SI SI SI  SI  SI  NO 

27. Modificació 2019 Taxa l’elaboració d’informes socials NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO 

28. Modificació 2019 Preus públics dels serveis culturals NÓ SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ NO  

29. Modificació 2019 Preus pública  instal·lacions esportives municipals. NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO  

30. Modificació 2019 Preus públics aparcaments  municipals.  NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  NO  

31. Modificació 2019 Preu públic del servei equipaments Gornal Activa  NO SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  SÍ  SÍ  

32. Modificació 2019 Preu públic del servei equipament CEMFO NO SÍ SI SÍ SI   SI SI SÍ  

33. Modificació 2019 Preus públics  instal·lacions esportives L’H Nord  NO SÍ SI SI SI SI SI NO 

Àrea Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat --- --- --- --- --- --- --- --- 

34. Ordenança de serveis funeraris SÍ NO SI SÍ ALT  ALT  ALT SI 

35. Reglament del registre de sol·licituds habitatge protecció oficial SÍ NO NO SÍ ALT  ALT  ALT  SI 

36. Reglament general d’habitatge SÍ NO NO SÍ ALT  ALT  ALT  SI 

37. Ordenança activitats urbanes subjectes a control municipal SÍ NO NO SÍ ALT  ALT  ALT  SI 

Àrea Convivència i Seguretat  --- --- --- --- --- --- ---  

38. Modificació Ordenança de Convivència i Civisme  SÍ NO SI SI ALT  ALT ALT SI 

39. Ordenança de Terrasses    SÍ NO SI SÍ ALT ALT  ALT SI 

40. Reglament de segona activitat de la Guardia Urbana SÍ NO NO SÍ ALT  ALT  ALT  SI 

41. Ordenança de restricció de la  circulació de determinats vehicles NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  SI  

42. Reglament del servei de transport adaptat NO SÍ SI SÍ SI SI  SI  NO 

Àrea Equitat, Drets Socials i RRHH --- --- --- --- --- --- ---  

43. Reglament del Consell  de Serveis Socials SÍ NO SI SI  ALT  ALT  ALT  SÍ  

44. Ordenança de protecció, control i tinença d’animals SÍ SÍ SI SÍ SÍ  SÍ  NO NO 

Àrea d'educació, innovació i cultura --- --- --- --- --- --- ---  

45. Modificació del Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet                                                                                  SÍ SÍ SI SÍ SI  SÍ  NO  NO  

Àrea Participació i Relacions Ciutadanes  --- --- --- --- --- --- ---  

46. Modificació del Reglament de Mercats SÍ SÍ NO SI SI SI  SI  NO 

Regidoria adjunta d’Esports  --- --- --- --- --- --- ---  

47. Modificació Ordenança ús  instal·lacions esportives SI NO SI SÍ ALT  ALT  ALT  SÍ  

 

                                                           
1 1.Normativa 2018 i 2019 programada en respectiu  Pla Actuació Normatiu (PAN) /2.Normativa aprovada durant 2018 i 2019:  SÍ  o NO /2. 3.Consulta prèvia realitzada: SÍ o NO / 4.Avaluació facilitada per les Àrees 

proponents: SÍ o NO /5..Eficàcia (Assoliments d’objectius):  SÍ o NO o ALTRES (Positiva, negativa o altres) / 6.. Eficiència (impacte en la millora servei): SÍ o NO O ALTRES (Positiva, negativa o altres) / 7.Sostenibilitat 

(afecta ingressos/despeses): SÍ o NO O ALTRES (positiva, negativa o altres) / 8:Observacions: SÍ o NO  
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9. ANNEX 2 FITXA D’ENQUESTA D’OPINIO CIUTADANA  
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10. ANNEX 2 FITXES D’AVALUACIÓ NORMATIVA  

AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

1. Ordenança de transparència 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Alcaldia-Presidència                             Gerència 

 

Estat de tramitació inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
L’establiment d'unes normes que regulin la transparència de l'activitat municipal, així com 
de l'exercici del dret  d’utilització i accés a la informació publica, establint els mitjans 
necessaris per a aquesta finalitat. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, 

avaluació de la correcta quantificació 

repercussió econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

*Es va considerar més idoni vehicular l’objectiu de l’ordenació de la transparència a través 
d’una instrucció aprovada per Resolució i no d’una ordenança amb rang reglamentari. En 
data 24 de març de 2020 s’aprova per resolució RES/3969/2020 la “Instrucció de gestió del 
Portal de Transparència” 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                         FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

2. Codi ètic i de conducta 

 PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Alcaldia-Presidència                              Gerència  

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
2018 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Aquest Codi té per objecte fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, 

en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han d'observar els seus 

destinataris; i regular el sistema de seguiment i avaluació del Codi per garantir la seva 

eficàcia 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, 

avaluació de la correcta quantificació 

repercussió econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Es va iniciar el procediment per a la redacció i aprovació d’un codi ètic i de conducta per 
part de la Gerència Municipal juntament amb l’Assessoria Jurídica i la Secretaria General 
del Ple. Es va redactar una proposta de text, però finalment no es va poder formalitzar. La 
proposta no es va incloure en Plans Normatius posteriors degut a què es considera que és 
necessari, previ al desenvolupament d’un codi, dissenyar un model d’integritat institucional 
més enllà de la regulació normativa de conductes i comportaments. 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                              FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

3. Carta de serveis de  l'ajuntament i els seus ens 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Alcaldia-Presidència                              Gerència 

 

Estat de tramitació inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Les Cartes de Serveis permeten apropar l’administració municipal a, a les entitats i a les 
empreses per tal que puguin conèixer quins són els objectius i els compromisos contrets 
per l’Ajuntament i la resta d’ens municipals, en relació a  l'oferta de serveis . 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, 

avaluació de la correcta quantificació 

repercussió econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Durant els anys 2017 i 2018 es va realitzar una metodologia de treball per elaborar, d'acord 
amb les exigències de la normativa actual, diferents cartes de servei a l'Ajuntament. No 
obstant això, el procediment d'aprovació d'aquesta carta va dificultar la formalització 
efectiva de les diferents cartes de serveis, que finalment no es van aprovar formalment. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
27 

AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                              FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

4. Reglament orgànic de participació ciutadana 

PAN 

SI 

ANY 

2018 I 2020 

 

Àrea Responsable 

Alcaldia-Presidència                              Secretaria General 

del Ple  

 

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit Sí Finalitzada no 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 24.07.2019 Moció Ple Data d’aprovació inicial ----- 

Al·legacions ------- Data d’aprovació definitiva ------ 

Data de publicació  

BOPB 

------  Inici de la vigència ------- 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

- Adaptació del Reglament a la normativa vigent. 
- Actualització de les disposicions relatives a la participació ciutadana. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del 

servei públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, 

avaluació de la correcta quantificació 

repercussió econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Per Decret 1401/2020, de 6 de febrer, s’incoa expedient per a la redacció del text de modificació 
d’aquest Reglament i actualment està en tramitació. Que el treballs s’han vist afectats per 
dificultats afegides i volum de feines derivats del Covid-19. 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                          FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

5. Modificació del Reglament Orgànic del Ple 

PAN 

SI 

ANY 

2018 i 2020 

 

Àrea 

Responsable 

Alcaldia-Presidència                              Secretaria 

General del Ple 

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit sí Finalitzada No  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 24.07.2019 Moció Ple Data d’aprovació inicial ----- 

Al·legacions ----- Data d’aprovació definitiva ----- 

Data de publicació  

BOPB 

-----  Inici de la vigència ----- 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

- Adaptació del Reglament a la normativa vigent. 
- Actualització de les disposicions generals. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, 

avaluació de la correcta quantificació 

repercussió econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Decret 1402/2020 de 6 de febrer pel qual es nomena la nova comissió d’estudis. Que el 
treballs s’han vist afectats per dificultats afegides i volum de feines derivats del Covid-19. 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

6. Ordenança general de gestió, inspecció y recaptació dels tributs municipals 

(Modificació) 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports 

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva 21.12.2018 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Facilitar compliment obligacions tributàries, modificant apartats 2n i 3r de l’art. 124, de 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals, per permetre 
que  en els deutes en període executiu el fraccionament mensual arribi fins a un màxim de 
24 mesos i per  a casos excepcionals, i de forma suficientment motivada, que es puguin 
concedir terminis de fraccionament diferents fins a  un màxim de 16 trimestres o 48 mesos. 

EFICACIA:   Valoració consecució dels 

objectius  

S’han aconseguit els objectius proposats 

EFICIÈNCIA:   Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

Si perquè ha estat una eina d’ajuda que ha facilitat poder fer front als pagaments 
municipals en període executiu davant d’una situació de dificultat econòmica. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Afecta als ingressos municipals 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

7. Ordenances  fiscals reguladores dels impostos municipals de 2018  

Modificació Ordenança fiscal 1.02 de l’Impost activitats Econòmiques (IAE)                                                 
 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i àrees concernides   

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.09.2017 Data d’aprovació inicial 26.09.2017 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 2212.2017 

Data de publicació  

BOPB 

29.12.2017  Inici de la vigència 01.01.2018 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Introduir modificacions a l’ordenança fiscal sobre IAE per determinar imports de 
bonificacions  per nombre de treballadors d’increment. 
 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Es considera que s’han assolit els objectius 

EFICIÈNCIA:   Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

Si.   IAE – perquè es considera adient establir un límit màxim de 14.000 € per a la quantitat 
a  bonificar 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Afecta a els ingressos municipals. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

8. Ordenances  fiscals reguladores dels impostos municipals de 2018  

Modificació Ordenança fiscal 1.05 de l’impost de vehicles de tracció mecànica 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i àrees concernides   

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.09.2017 Data d’aprovació inicial 26.09.2017 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 2212.2017 

Data de publicació  

BOPB 

29.12.2017  Inici de la vigència 01.01.2018 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

 Introduir modificacions en l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 2018, per 
bonificar el 50% de la quota als vehicles menys contaminants (  híbrids o híbrids 
endollables, vehicles tipus camions i autocars i autobusos amb gas natural, GLP, GNC, o 
biogàs EURO 5 o superior, vehicles tipus turismes i furgonetes de gas EURO 5 o superior i 
amb emissions menors de 100 g CO2/km). 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Es considera que s’han assolit els objectius 

EFICIÈNCIA: Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

IVTM – perquè s’ha suprimir la dificultat tècnica d’aplicar aquesta bonificació d’acord amb 
NOx/Km i es calcularà més fàcilment amb la referència al CO2/km 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

SI 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

9. Ordenances fiscals reguladores de les taxes municipals de 2018 
 

Modificació Taxa 2.13  utilització privativa del sol, vol i subsòl de la via pública.  

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i les respectives àrees concernides 

 

Estat de tramitació Final  En tràmit  Finalitzada sí 
Data 

desistiment 
C) Desistiment 

Data inici del procediment 26.09.2017            Data aprovació inicial 26.09.2017               

Al·legacions sí                                                                          Data d’aprovació definitiva 22.12.2017          

Data de publicació  

BOPB 

29.12.17         Inici de la vigència 01.01.18                            

OBJECTIUS  de la norma, segons preàmbul L’objectiu de la modificació és actualitzar les tarifes. 

 

EFICACIA:   Valoració consecució dels 

objectius  

Son taxes que s’actualitzen regularment 

EFICIÈNCIA: Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

No hi ha impacte en la millora del servei 

SOSTENIBILITAT:   Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

L’import de les taxes s’adequa a les tasques que genera a l’Administració 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

10. Ordenances fiscals reguladores de les taxes municipals de 2018  
 

Modificació Taxa  2.15 prestació de serveis en mercats i l’ocupació del domini públic pel 
comerç.  

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i les respectives àrees concernides 

 

Estat de tramitació Final  En tràmit  Finalitzada sí 
Data 

desistiment 
C) Desistiment 

Data inici del procediment a.26.09.2017            Data aprovació inicial a.26.09.2017               

Al·legacions sí                                 Data d’aprovació definitiva a.22.12.2017          

Data de publicació  

BOPB 

a.29.12.17         Inici de la vigència a. 01.01.18                      

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
L’objectiu de la modificació de la taxa 2.15 es actualitzar les tarifes de prestació de serveis 

en mercats i l’ocupació del domini públic pel comerç. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Els objectius han estat plenament complerts:                                                                          

-Es va reduir a la meitat durant 2018, les liquidacions per canvi de titularitat, canvi 

d’activitat de venda, canvi de titularitat i activitat i transmissió de la titularitat,                        

-No es van incrementar les tarifes, ja que es van mantenir les tarifes de l’any anterior.         

-La combinació d’aquests dos factors ha contribuït a donar incentius per a la continuïtat en 

els negocis familiars i de interès de tercers en implementar negocis en els mercats 

municipals. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

En el cas del Mercat del Torrent Gornal, es va proposar un increment de la taxa a 
conseqüència de la denúncia del conveni d’obertura, tancament neteja i manteniment del 
Mercat, per part de l’associació de venedors del mercat de Torrent Gornal,  i que llavors va 
ser assumit per l’Ajuntament. Això no va significar  un increment de la despesa per als 
concessionaris que van deixar de pagar quotes internes a l’associació per aquest mateix 
servei, sinó una equiparació del preu.    
Tanmateix, en el cas del Merca-2 Can Serra es va reajustar a la baixa el preu de la taxa 

com a conseqüència d’una anomalia  en el consum elèctric de l’operador DIA que ho 

estava assumint l’Ajuntament. Un cop regularitzat aquest problema es va procedir a reduir 

les taxes dels concessionaris del mercat. 

SOSTENIBILITAT:   Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

Les taxes cobreixen els costos derivats 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

 

11. Ordenances fiscals reguladores de les taxes municipals de 2018  
 

Modificació ordenança fiscal 2.12 taxa estacionament vehicles. 
 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i les respectives àrees concernides 

 

Estat de tramitació Final  En tràmit  Finalitzada sí 
Data 

desistiment 
C) Desistiment 

Data inici del procediment 22.12.2017              Data aprovació inicial .22.12.2017                            

Al·legacions                                     sí                                   Data d’aprovació definitiva 23.03.2018                         

Data de publicació  

BOPB 

29.03.18                    Inici de la vigència 30.03.18                        

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Es modifica l’art. 4  per afegir dos nous supòsits a) i f), d’exempció del pagament de la taxa 

que són: a) Els vehicles que disposin del distintiu de resident expedit per l’Ajuntament i f) 

els vehicles que efectuïn operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i estacionin a 

les zones grogues senyalitzades per a aquest ús sense sobrepassar el temps màxim de 

mitja hora. Es modifiquen les tarifes especials  per dia, dels vehicles que disposin del 

distintiu de comerç expedit per l’Ajuntament i per a vehicles que disposin del distintiu 

expedit per l’Ajuntament que siguin propietat de familiars de primer grau de consanguinitat 

(pare/mare, fill/filla) dels residents. També  es fixa una tarifa de 0,8 €/hora de tiquet o val, 

en  cas que es formalitzi un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i entitats 

ciutadanes, institucions o organitzacions representatives dels subjectes passius, que 

també serà d’aplicació als   comerciants de l’Hospitalet, a títol individual, i sense la 

necessitat de subscriure convenis de col·laboració. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Son taxes que s’actualitzen regularment. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

No hi ha impacte en la millora del servei. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

L’import de les taxes s’adequa a les tasques que genera a l’Administració. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

 

 

 



 

 
35 

 

 

AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                            FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

12. Ordenances fiscals reguladores de les taxes municipals de 2018  

 
Modificació ordenança fiscal 2.20, taxa inscripció en proves selectives. 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i Equitat, Drets Socials i RRHH 

 

Estat de tramitació Final  En tràmit  Finalitzada sí 
Data 

desistiment 
C) Desistiment 

Data inici del procediment c.22.05.2018 Data aprovació inicial c.22.05.2018 

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva c.-------- 

Data de publicació  

BOPB 

 c.--------     Inici de la vigència c.----- 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

L’objectiu de l’ordenança  és establir taxa per a participar el proves selectives municipals. 

 

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Va decaure la seva tramitació perquè l’Ajuntament va considerar que hi havia raons d’ordre 

social, laboral i econòmic que desaconsellaven l’aprovació. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

13. Ordenança general reguladora dels preus públics municipals      

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  

 

Estat de tramitació Inici   En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Modificació de l’Ordenança 4.00 reguladora dels preus públics que conté  les normes 

comunes aplicables a tots els preus públics que pot establir l’Ajuntament, i, per tant, regula 

l’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Es va considerar no modificar aquesta ordenança 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                             FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

14. Preus públics dels diferents serveis públics de l’exercici 2018     

  
Modificació  de Preus públics per a 2018 dels serveis d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme 
i Sostenibilitat. 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les respectives àrees concernides  

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.09.2017 Data d’aprovació inicial 26.09.2017 

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva 22.12.2017 

Data de publicació  

BOPB 

29.12.2017  Inici de la vigència 01.01.2018 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació dels preus públics per a 2018 dels serveis d'Espai Públic, Habitatge, 
Urbanisme i Sostenibilitat. 

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Els preus públics s’actualitzen regularment. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

No hi ha impacte en la millora del servei. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

L’import de les taxes s’adequa a les tasques que genera a l’Administració. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                             FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació 

15. Preus públics dels diferents serveis públics de l’exercici 2018     

  
Modificació  de Preus públics  de les instal·lacions esportives municipals. 

 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les respectives àrees concernides  

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.09.2017 Data d’aprovació inicial 26.09.2017 

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva 22.12.2017 

Data de publicació  

BOPB 

29.12.2017  Inici de la vigència 01.01.2018 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. Modificació dels preus públics per a 2018 de les instal·lacions esportives municipals. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Positiva  

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Positiva  

SOSTENIBILITAT: Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera  

Preus públics calculats en funció d’estudi de costos: 
Previsió ingressos 2018: 7.269.318,00€ 
Ingressos (drets reconeguts): 8.080.721,99€ 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
39 

AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                             FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

16. Preus públics dels diferents serveis públics de l’exercici 2018     

  
Modificació  de Preus públics del servei d’Educació.  

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les respectives àrees concernides  

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.09.2017 Data d’aprovació inicial 26.09.2017 

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva 22.12.2017 

Data de publicació   BOPB 29.12.2017  Inici de la vigència 01.01.2018 

OBJECTIUS  de la norma,  Modificació dels preus públics per a 2018 del servei d’Educació. 
 

EFICACIA:  Valoració consecució objectius  

Els preus públics en els últims 9 anys (des del curs 2011-2012), només s’han incrementat 
un 2% (curs 2017-2018). Es mantenen vigents des de la seva aprovació l’any 2017 i la 
seva vigència el gener del 2018. Això contribueix a què no s’incrementi l’aportació de les 
famílies al sosteniment de les places escolars públiques, sosteniment al qual han de 
contribuir les administracions públiques (Ajuntament, Diputació de Barcelona fins el curs 
2018-2019 i a partir del curs 2019-2020 la Generalitat de Catalunya amb competència 
exclusiva en l’etapa educativa de l’educació infantil). 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Els preus públics del servei d’educació (quotes escoles bressol municipals), no es 
modificaven des del curs 2011-2012. L’increment, al 2017, ha estat del 2% per a cada una 
de les quotes. Des de la seva aplicació, i en l’actual curs 2020-2021, les quotes no s’han 
modificat des de l’any 2017. Des de la seva aplicació fins a l’actualitat, la mesura té un 
impacte directe sobre l’economia familiar, que no veu incrementades les tarifes pels 
serveis que s’ofereixen en les escoles bressol municipals (escolarització, menjador i 
descans i acollida), fet que afavoreix la igualtat d’accés de les famílies a una plaça escolar 
pública per raons econòmiques. Els preus públics (tarifes) de les escoles bressol 
municipals de l’Hospitalet, a més a més, són (comparat amb la mitjana de preus de les 
escoles bressol municipals de la Província de Barcelona, lleugerament inferiors a aquests 
últims (en escolarització, 108% inferior a la mitjana i, en menjador escolar, un 7,72% 
inferiors a la mitjana de preu de la província de Barcelona: L’Hospitalet: 

2017-2018 a                       

2020-2021 (previsió) 

144,39€ mensuals          122,73€ mensual 

Font: Ordenança municipal de preus públics  

Mitjana de preus de la província de Barcelona 
2017-2018 (preu mitjà) 162€ mensuals 133€ mensual 

Font: Cercle intermunicipal comparació. Diputació de Barcelona, DIBA (2019) 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

L’increment de tarifes l’any 2017 en un 2% suposa un decreixement de l’aportació 
municipal a l’explotació del servei de la mateixa proporció. La gestió de les escoles bressol 
és mitjançant concessió administrativa de serveis. La modalitat prevista en el contracte fa 
que el compte d’explotació es mantingui inalterable, en condicions ordinàries de la 
prestació del servei, per la qual cosa la repercussió econòmico financera és la mateixa 
durant la vigència de l’esmentat contracte, fet que li confereix solvència i sostenibilitat en 
tot el període contractual de gestió. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Si bé les tarifes es mantenen vigents des del 2017, seria convenient revisar a l’alça la 
devolució a famílies d’1’5€ diaris, a partir del tercer dia en què l’infant roman malalt i no pot 
assistir a l’escola i utilitzar el servei de menjador escolar mentre dura la malaltia. D’altra 
banda, també es considera convenient establir un sistema de bonificacions a famílies 
(nombroses, monoparentals, amb dos germans escolaritzats a la mateixa escola, etc) per 
afavorir l’accés i alleugerir la despesa de les famílies d’aquestes i altres categories. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

17. Preus públics dels diferents serveis públics de l’exercici 2018     

  
Modificació  de Preus públics per a 2018 dels serveis Funeraris  
 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les respectives àrees concernides  

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.09.2017 Data d’aprovació inicial 26.09.2017 

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva 22.12.2017 

Data de publicació  

BOPB 

29.12.2017  Inici de la vigència 01.01.2018 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació dels preus públics per a 2018 dels serveis Funeraris. 

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Els preus públics s’actualitzen regularment. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

No hi ha impacte en la millora del servei. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

L’import de les taxes s’adequa a les tasques que genera a l’Administració. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                             FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació 

18. Preus públics dels diferents serveis públics de l’exercici 2018     

 Modificació  de Preus públics dels serveis vinculats a aparcaments municipals.  

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les respectives àrees concernides  

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.09.2017 Data d’aprovació inicial 26.09.2017 

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva 22.12.2017 

Data de publicació  

BOPB 

29.12.2017  Inici de la vigència 01.01.2018 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. Modificació dels preus públics per a 2018 dels serveis vinculats a aparcaments municipals. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Els objectius a l’hora de fixar els preus era adaptar a la realitat del mercat els preus 
d’utilització de les places d’aparcament de titularitat municipal i gestió directa per tal de 
poder potenciar-la. S’han aconseguit havent arribat a finals de l’exercici 2018 i 2019 a 
taxes d’ocupació del  95,10% i 97,61% respectivament. 

EFICIÈNCIA:  Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

L’establiment dels preus vigents al 2018 i 2019 venen del 2016 i van permetre actualitzar 
les tarifes que aplicava la desapareguda Societat Municipal “L’H 2010”, totalment 
desfasades respecte de l’economia real de la ciutadania de L’Hospitalet. Prova que van 
suposar una millora en la prestació del servei són les altes taxes d’ocupació obtingudes 
amb la implementació dels preus públics del 2018 i 2019. 

SOSTENIBILITAT: Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

La taxa d’autofinançament del cost del servei gestionat des de La Farga comptant tant 
despeses directes com indirectes arriba aproximadament al 106% al 2018 i al 109% al 
2019. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                          FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

19. Modificació ordenances fiscals d’impostos de 2019:                             

Modificació Ordenança fiscal núm. 1.01 reguladora de l’IBI                                              

 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i àrees concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2018 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Modificar  el tipus de l’IBI que serà amb caràcter general, el 0,8213 % per als béns de 
naturalesa urbana, possibilitat d’acordar el fraccionament en cas de domiciliació del 
pagament en entitats de crèdit segons els terminis previstos en el calendari del contribuent. 
 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

S’han aconseguit els objectius proposats. 

EFICIÈNCIA:  Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

SI .   IBI – Per una part, es va considerar rebaixar el tipus de gravamen i per l’altre, es va 
establir  una eina d’ajuda que ha facilitat poder fer front als pagaments de l’IBI davant d’una 
situació de dificultat econòmica. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Afecta als ingressos municipals. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                          FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

20. Modificació d’ordenances fiscals d’impostos de 2019:     

                          

Modificació Ordenança fiscal núm. 1.05 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i Àrea Convivència i Seguretat  NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2018 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Establir en l’impost de vehicles de tracció mecànica  els  vehicles gaudiran de les següents 
bonificacions de la quota de l’impost, durant els primers 8 períodes impositius a comptar 
des de la data de la matriculació: 
a) Bonificació del 75% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental “zero 
emissions”. 
b) Bonificació del 50% de la quota als vehicles que disposin del distintiu ambiental “eco”. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

S’han aconseguit els objectius proposats. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Sí. IVTM – Adaptació de la bonificació als distintius ambientals d’acord amb la normativa 
vigent de la Prefectura de Trànsit la qual cosa ha facilitat la gestió. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Afecta als ingressos municipals. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

21. Modificació ordenances fiscals sobre taxes de 2019:                 

Modificació Ordenança fiscal 2.01 taxa per a la prestació del servei d’intervenció 

sobre les activitats i els espectacles públics                                                                                               

      
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les àrees respectivament concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2019 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Ordenança fiscal 2.01 taxa per a la prestació del servei d’intervenció sobre les 
activitats i els espectacles públics S’estableix el percentatge a aplicar sobre la quota de 

la taxa en els supòsits de   modificacions no substancials dels títols habilitants, en els 
casos  que hi hagi reducció o no de la superfície de l’aforament.         
  

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Taxa 2.01 :Es graven fets que abans no estaven subjectes a taxes i que requereixen de 
tasques de comprovació per part de l’Administració Pública. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Es compensa econòmicament les tasques de comprovació dels fets sobre els que recau, 
alhora que es dissuadeix de ‘incompliment normatiu. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

L’import de la taxa es considera  proporcional a les tasques que comporta a 
l’Administració. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

22.  Modificació ordenances fiscals sobre taxes de 2019:                 

Modificació Ordenança fiscal 2.06 taxa per prestació de serveis municipals d’urbanisme                                                                               

  
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les àrees respectivament concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2019 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Ordenança fiscal 2.06 taxa per prestació de serveis municipals d’urbanisme. Es preveu la 

comprovació de  l’autoliquidació efectuada i si s’escau, es practicarà una liquidació 
complementària que serà notificada a l’obligat tributari que correspongui. I quant a les 
obres iniciades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència i/o haver  fet la comunicació 
prèvia o havent estat objecte d’una ordre d’execució, veuran incrementada la quota en un 
import addicional de 184,31 €, com a conseqüència de la necessitat de revisar la situació 
urbanística anterior a l’inici de les obres.”                                                                                                                                   
 

EFICACIA:   Valoració consecució dels 

objectius  

Taxa 2.06: S’estableix una taxa addicional per compensar les tasques complementàries 

per fer obres sense disposar de títol habilitant. 

EFICIÈNCIA:   Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

Es compensa econòmicament les tasques de comprovació dels fets sobre els que recau, 
alhora que es dissuadeix de l’incompliment normatiu. 

SOSTENIBILITAT:   Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

L’import de la taxa  es considera  proporcional  a les tasques que comporta a 
l’Administració. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

23. Modificació ordenances fiscals sobre taxes de 2019:        

 Modificació Ordenança fiscal 2.07 taxa per actuacions singulars de Guàrdia Urbana                         

  
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les àrees respectivament concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2019 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Ordenança fiscal 2.07 taxa per actuacions singulars de Guàrdia Urbana S’inclouen 

també com a fet imposable de la taxa, l’emissió d’informes, així com els tràmits de les 
targetes d’armes d’aire comprimit. 
 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Repercutir el cost de la tramitació de la taxa al sol·licitant ja que fins la data no hi havia 

cost al servei. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

L’ingrés de la taxa permet una redistribució més equitativa del cost del servei. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Sí afecta a despeses. Els ingressos que s’abonen per les autoritzacions de targetes d’aire 

comprimit sol•licitades equilibren els costos del personal i de la pròpia gestió administrativa 

en el moment del seu atorgament. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

24. Modificació ordenances fiscals sobre taxes de 2019:             

Modificació Ordenança fiscal 2.11 taxa per aprofitament especial de la via pública                   

  
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les àrees respectivament concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2019 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

  

Ordenança fiscal 2.11 taxa per aprofitament especial de la via pública Es fixen les tarifes 
per reserva d’estacionament en la via pública.                            
 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Modificació de la taxa per a 2019..   

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Les taxes  s’actualitzen regularment. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

L’import de la taxa es considera  proporcional a les tasques que comporta a 

l’Administració. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

25. Modificació ordenances fiscals sobre taxes de 2019:                

Modificació Ordenança fiscal.2.12 taxa per l’estacionament públic de vehicles                                                                                        

  
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les àrees respectivament concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2019 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

5.Ordenança fiscal.2.12 taxa per l’estacionament públic de vehicles Es declara 

l’exempció de pagament de la taxa dels vehicles que disposin de l’etiqueta ambiental 0 
“Zero emissions” emesa per la Direcció General de Trànsit (DGT) i la portin visible al 
parabrises del vehicle.                                                                       

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Modificació de la taxa per a 2019 en determinats supòsits.   

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Les taxes  s’actualitzen regularment. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

L’import de la taxa es considera  proporcional a les tasques que comporta a l’Administració 

i afavoreix l’ús de vehicles no-contaminants. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

26. Modificació ordenances fiscals sobre taxes de 2019:                                   

Modificació Ordenança fiscal 2.15 taxa per la prestació de serveis en els mercats 

municipals i per l’ocupació del domini públic per l’exercici del comerç                                                                          

  
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les àrees respectivament concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2019 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

 
Ordenança fiscal 2.15 taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals i per 
l’ocupació del domini públic per l’exercici del comerç Es redueixen a la meitat durant 

2019, les liquidacions per canvi de titularitat, canvi d’activitat de venda, canvi de titularitat i 
activitat i transmissió de la titularitat.         

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Els objectius han estat plenament complerts:                                                                           

-Es va mantenir la reducció  del 50% proposada el 2018, de les liquidacions per canvi de 

titularitat, canvi d’activitat de venda, canvi de titularitat i activitat i transmissió de la 

titularitat.                                                                                                                                   

-No es van incrementar les tarifes, ja que es van mantenir les tarifes de l’any anterior.       

La combinació d’aquests dos factors ha contribuït a donar incentius per facilitar les 

transmissions entre particulars de les concessions administratives, per manca de 

continuïtat en els negocis familiars i de interès de tercers en implementar negocis en el 

format comercial dels mercats municipals, per la qual cosa es va proposar continuar un any 

mes amb aquestes  disposició transitòria. 

EFICIÈNCIA:    Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

Les esmentades mesures van tenir una bona acollida per part del col·lectiu afectat. 

SOSTENIBILITAT:     Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

Les taxes cobreixen els costos derivats 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

27. Modificació ordenances fiscals sobre taxes de 2019:                 

Modificació Ordenança fiscal 2.18 taxa per l’elaboració d’informes d’arrelament social, 

d’integració social, de reagrupament familiar i renovació del permís de residència                

  
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  i les àrees respectivament concernides NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 21.12.2019 

Data de publicació  

BOPB 

31.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

7.Ordenança fiscal 2.18 taxa per l’elaboració d’informes d’arrelament social, 
d’integració  social, de reagrupament familiar i renovació del permís de residencia. 

Es modifica el fet imposable de la taxa que passa a denominar-se “Elaboració dels 
documents proposta d’informes d’arrelament i integració social   i d’adequació de 
l’habitatge per a reagrupament familiar, el primer amb tarifa de 37€  i el segon de 55€ que 
s’autoliquiden en el moment de fer la sol·licitud. S’estableix que el subjecte passiu són les 
persones físiques i jurídiques que els demanin així com les entitats que sol·licitin l’activitat 
dels informes proposta. El subjecte passiu no estarà subjecte al pagament de la taxa 
d’emissió d’un nou document proposta de l’informe d’arrelament o d’integració social, quan 
s’hagi emès un document proposta amb resultat positiu a la ciutat de L’Hospitalet dins del 
termini d’1 any des de la data de l’emissió del primer document proposta. 

EFICACIA:  Valoració consecució dels 

objectius  

Tal i com marcava l’objectiu, l’aplicació de la nova ordenança va entrar en vigor el 01 de 
gener de 2019 i així es manté fins a l’actualitat sense cap tipus de modificació, per tant 
l’objectiu està plenament consolidat. 

EFICIÈNCIA:  Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

La disminució del preu de les taxes que ha suposat aquesta ordenança ha tingut un 
impacte positiu en l’accés al servei, a més d’equiparar la taxa municipal a la taxa mitjana 
d’altres municipis. D’altra banda, el fet de no haver de tornar a pagar la taxa si l’informe era 
favorable i per qualsevol motiu s’ha de tornar a demanar al llarg d’un any, també ha tingut 
un impacte favorable, doncs donada la dificultat dels tràmits d’estrangeria, aquesta era una 
casuística força comú i en la majoria de casos la responsabilitat no requeia en el ciutadà 
sinó en les pròpies administracions competents. 

SOSTENIBILITAT: Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

La repercussió econòmica d’aquest mesura, ha comportat una baixada en la recaptació 
municipal, tot i que l’any 2019 va haver un major nombre de sol·licituds. La diferencia 
entre els ingressos, els assumeix directament l’Ajuntament. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

28. Modificació  de Preus públics per a 2019 

 
Modificació Preus públics dels serveis culturals 

 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 27.11.2018 

Data de publicació  

BOPB 

27.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació dels preus públics per a 2019 dels serveis culturals 

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Posar a l’abast de la ciutadania els catàleg de les exposicions realitzades durant l’any 

anterior i catàlegs antics s’incorporen a un preu simbòlic. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

La ciutadania atreta per l’art contemporani pot adquirir els catàlegs de les exposicions 

d’arts visuals que es programen al Centre d’Art Tecla Sala. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Afecta a ingressos. És un producte adreçat a un públic especialitzat o interessat, és un 

serveis que té un índex baix d’ús.  

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

29. Modificació  de Preus públics per a 2019 

 
Modificació preus públics de les instal·lacions esportives municipals 
 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 27.11.2018 

Data de publicació  

BOPB 

27.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació dels preus públics per a 2019 de les instal·lacions esportives municipals 

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Positiva  

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Positiva  

SOSTENIBILITAT:  Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera  

Preus públics calculats en funció d’estudi de costos: 
Previsió ingressos 2019: 8.265.978,00€ 
Ingressos (drets reconeguts) (30.11.2019): 5.978.259,15€ 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

30.   Modificació  de Preus públics per a 2019 

 
Modificació Preus públics dels serveis vinculats a aparcaments municipals 
 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i àrees concernides  NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 27.11.2018 

Data de publicació  

BOPB 

27.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació dels preus públics per a 2019 dels serveis vinculats a aparcaments municipals 

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Els objectius a l’hora de fixar els preus era adaptar a la realitat del mercat els preus 

d’utilització de les places d’aparcament de titularitat municipal i gestió directa per tal de 

poder potenciar-la. S’han aconseguit havent arribat a finals de l’exercici 2018 i 2019 a 

taxes d’ocupació del  95,10% i 97,61% respectivament. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

L’establiment dels preus vigents al 2018 i 2019 venen del 2016 i van permetre actualitzar 
les tarifes que aplicava la desapareguda Societat Municipal “L’H 2010”, totalment 
desfasades respecte de l’economia real de la ciutadania de L’Hospitalet. Prova que van 
suposar una millora en la prestació del servei són les altes taxes d’ocupació obtingudes 
amb la implementació dels preus públics del 2018 i 2019. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

La taxa d’autofinançament del cost del servei gestionat des de La Farga comptant tant 
despeses directes com indirectes arriba aproximadament al 106% al 2018 i al 109% al 
2019. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació 

31. Modificació  de Preus públics per a 2019 

 
Modificació Preu públic del servei equipament municipal Gornal Activa 

 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i Ocupació, Empresa, Turisme i Economia 

Social 
NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 27.11.2018 

Data de publicació  

BOPB 

27.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons preàmbul 
Modificació dels preus públics per a 2019: 

Preu públic del servei equipament municipal Gornal Activa 
 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Gornal Activa: des de l’aprovació de la normativa, la demanda de reserves d’aquest 
equipament ha estat força elevada. Les reserves han vingut tant des de l’àmbit públic 
com del privat. 

EFICIÈNCIA: Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

La normativa ha permès obrir els espais de Gornal Activa a un públic més ampli. 

SOSTENIBILITAT:  Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

Degut a que tots els lloguers s ’han efectuat durant l’horari d’obertura dels equipaments, la 
normativa ha repercutit en ingressos per l’Ajuntament. En el cas de l’equipament Gornal 
Activa, durant l’exercici 2018 es va ingressar 930 € i durant el 2019, 2.330€.  
 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Degut a que tots els lloguers s ’han efectuat durant l’horari d’obertura dels equipaments, la 
normativa ha repercutit únicament en ingrés sos per l’Ajuntament. S’ha de contemplar 
però, com afectaria a la sostenibilitat econòmica de la normativa el cas que es volgués 
llogar els es país fora d’aquest horari d’obertura (horari de nit i dies no hàbils: dissabtes, 
diumenges i dies festius). En aquests  casos l’Ajuntament incorreria en costos derivats de 
la contractació d’hores extres del conserge, tècnic audiovisual, seguretat i neteja. Es 
proposa per tant, incrementar el cost del preu públic de l’ús dels dos equipaments fora del 
seu horari d’obertura. Aquest increment de cost hauria de ser calculat a partir del número 
d’hores extres de conserge, tècnic audiovisual, seguretat requerides, més el cost de la 
neteja addicional. 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                           FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

32.  Modificació  de Preus públics per a 2019 

Modificació Preu públic del servei equipament municipal de l’Àrea de Coordinació, 
Planificació, Desenvolupament econòmic i ocupació (CEMFO) 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports i Ocupació, Empresa, Turisme i Economia 

Social 
NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 25.09.2018 Data d’aprovació inicial 25.09.2018 

Al·legacions Sí Data d’aprovació definitiva 27.11.2018 

Data de publicació  

BOPB 

27.12.2018  Inici de la vigència 01.01.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació dels  preus públics per a 2019: 

Preu públic del servei equipament municipal de l’Àrea de Coordinació, 
Planificació, Desenvolupament econòmic i ocupació 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

S’ha obert la possibilitat d’ús de les instal·lacions  

EFICIÈNCIA:  Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

En el cas de l’equipament de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació, al no fer-se ús d’aquest  servei, no es va incórrer en cap ingrés ni  
despesa. 

SOSTENIBILITAT:   Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

En el cas de l’equipament de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació, al no fer-se ús d’aquest servei, no es va incórrer a cap ingrés ni  
despesa. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Es proposa realitzar un canvi de nom a ‘l “equipament de l’Àrea de Coordinació, 
Planificació, Des envolupament Econòmic i Ocupació”. Tant pel fet que en aquest 
equipament ja no es localitzen diverses de les activitats mencionades, com pel fet que és 
un equipament difícilment reconeixible per aquest nom. És proposa com a nou nom per 
l’equipament: “CEMFO”. 
Degut a que tots els lloguers s ’han efectuat durant l’horari d’obertura dels equipaments, la 
normativa ha repercutit únicament en ingressos per l’Ajuntament. S’ha de contemplar però, 
com afectaria a la sostenibilitat econòmica de la normativa el cas que es volgués llogar els 
espaís fora d’aquest horari d’obertura (horari de nit i dies no hàbils: dissabtes, diumenges i 
dies festius). En aquests casos l’Ajuntament incorreria en costos derivats de la contractació 
d’hores extres del conserge, tècnic audiovisual, seguretat i neteja. Es proposa per tant, 
incrementar el cost del preu públic de l’ús dels dos equipaments forma del seu horari 
d’obertura. Aquest increment de cost hauria de ser calculat a partir del número d’hores 
extres de conserge, tècnic audiovisual, seguretat requerides, més el cost de la neteja 
addicional. 
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AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                             FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

33. Modificació  de Preus públics de les instal·lacions esportives L’H Nord  

PAN  ANY 2019 
Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports  NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.02.2019 Data d’aprovació inicial 26.02.2019 

Al·legacions No  Data d’aprovació definitiva 17.04.2019 

Data de publicació  

BOPB 

22.05.2019  Inici de la vigència 23.05.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Incloure una nova tarifa de preus públics/tarifes del “Complex esportiu  l’Hospitalet Nord”, 
l’aplicació d’un  100% de descompte en l’import de les despeses d’inscripció en els casos 
en que l’abonat/ada presenti el Carnet Jove en el moment de l’alta, descomptes a 
persones usuàries en situació d’atur  i altres bonificacions i descomptes per a supòsits 
específics. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Positiva. Modificació dels preus públics per a 2019 de la instal·lació esportiva.  
 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Positiva  

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Preus públics calculats en funció dels costos.  
 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

34. Ordenança de serveis funeraris 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat 

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
La  regulació dels serveis funeraris que es presten al municipi de L’Hospitalet, a l’empara 
de la normativa vigent. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Es va crear la comissió, es va redactar l’ordenança i actualment estem esperant la  
conformitat d’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament per portar-la a aprovació definitiva. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

35. Reglament del registre de sol·licituds de habitatge  de protecció oficial 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat  

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació del Reglament Municipal del Registre de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció publica,  a l’empara de  la normativa vigent. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Es va crear la Comissió l’any 2019. Actualment es troba en fase de redacció. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

36. Reglament general d’habitatge 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat 

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit No  Finalitzada no 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Establir un Reglament general d’habitatge  

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Pendent creació de la Comissió. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

37. Ordenança reguladora de les activitats de naturalesa urbana subjectes a 

control municipal 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Espai públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat  

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Establir una Ordenança reguladora de les activitats de naturalesa urbana subjectes a 

control municipal 

 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Pendent creació de la Comissió. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

38. Modificació de l’ Ordenança de convivència i civisme 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Convivència i Seguretat 

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. Modificar determinar aspectes de  l’Ordenança de Convivència i Civisme.  

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

L’aprovació de l’Ordenança de Tinença d’animals, per la qual han estat deroga els  articles 

24 a 52 (Títol III), 97, 115.1.1.3, 115.2.2.2. i 122, així com la tramitació de l’Ordenança de 

sorolls i vibracions, que tindrà similar incidència derogatòria, obliguen a repensar si els 

objectius inicials de modificació de la norma han de modificar-se i aprovar una nova 

Ordenança del civisme.   
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

39. Ordenança de Terrasses    

Veure Ordenança fiscal 2.13  taxa utilització o ús privatiu del sòl, vol i subsòl de la via 

pública i veure  també art. 38 sobre condicions generals per instal·lar vetlladors, tendals i 

para-sols  a l’Ordenança de Mobilitat. 

PAN 

SI 

ANY 

   2018   

 

Àrea 

Responsable 
Convivència i Seguretat  

 

Estat de tramitació   En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
L’objecte d’aquesta Ordenança és establir el regim jurídic aplicable a la instal·lació i el 
funcionament de les terrasses en els espais lliures d’us públic, i regular la intervencio 
administrativa en aquest àmbit. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT:  Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

La Junta de Govern Local,  en sessions de 15 de maig de 2018, va aprovar el text del 

projecte de l’Ordenança municipal de Terrasses de l’Hospitalet de Llobregat, que va se 

modificat per acord adoptat en sessió de 11-03-2020, sense que, hores d’ara, l’Ordenança 

hagi estat aprovada inicialment per la Comissió de competències delegades del Ple. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

40. Reglament de segona activitat de la Guardia urbana 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Convivència i Seguretat 

 

Estat de tramitació Inici   En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Regular el passi dels funcionaris del Cos de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet a la situació 
de segona activitat, d’acord amb la normativa vigent. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera  

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

En data 16 de gener de 2020, el grup de treball de Guardià Urbana va signar l’acord relatiu 

a l’avantprojecte del Reglament de segona activitat. Aquest Acord, abans de la seva 

aprovació per la Junta de Govern Local, s’ha de sotmetre al procediment de ratificació que 

preveu l’article 38.3 en relació al 38.7 del TREBEP. Properament es convocarà a la Mesa 

General de Negociació a aquest efecte. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

41. Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a 

la Ciutat amb l’objectiu de presentar i millorar la qualitat de l’aire 

PAN  ANY 2019 
Àrea 

Responsable 
Convivència i Seguretat  

NO 

Estat de tramitació Final  En tràmit  Finalitzada sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 28.07.2019 Data d’aprovació inicial 23.10.2019 

Al·legacions sí Data d’aprovació definitiva 25.02.2020 

Data de publicació  

BOPB 

03.03.2020  Inici de la vigència 03.03.2020 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Establir els criteris de circulació en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit Rondes 
de Barcelona inclosa dins el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, per reduir les 
emissions a l’atmosfera procedents del trànsit rodat, atès que aquest és el major 
contribuïdor als nivells de contaminació d’efecte local de la ciutat i així reduir la 
contaminació ambiental, preservar i 
millorar la qualitat de l’aire i la salut pública, apropar els nivells de contaminació de la ciutat 
als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i acomplir els valors límit de 
qualitat de l’aire legalment establerts. 

EFICACIA:   Valoració consecució dels 

objectius  

Es realitza restricció del trànsit sobre el parc de vehicles més contaminants, és a dir, 

aquells que no disposen d’etiqueta energètica de la DGT. Aquest representa un 10% 

aproximadament del parc circulant a la ciutat actualment, però implica un estalvi 

d’emissions superior al 15% de les provocades pel trànsit rodat. 

EFICIÈNCIA:  Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

L’impacte de la mesura és positiu, doncs a part dels efectes directes a nivell de qualitat de 

l’aire, condueix a un canvi de paradigma en la mobilitat cap a altres modes de transport 

més sostenibles. Aquest fet va acompanyat d’una millora en la oferta de vies caminables i 

vies pedalables, que posen en qüestió la necessitat d’utilitzar el cotxe com a mode habitual 

de desplaçament. 

SOSTENIBILITAT:   Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

La despesa econòmica implicada per a aquesta mesura és mínima. El sistema de control 

ha constat de la instal•lació d’unes càmeres de lectura de matrícules en diferents punts de 

la ciutat i de la senyalització corresponent. La gestió de les càmeres es realitza des del 

propi ajuntament, pel que no implica una despesa addicional. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió de 23 de desembre de 2020, 

ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança, la qual es troba en període 

d’exposició pública,  atès  que per motius d’excepcionalitat, interès general i urgència per la 

crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19,  s’ha considerat justificada la 

necessitat modificar l’ordenança amb l’objectiu de minimitzar les repercussions que la 

paralització total de l’activitat econòmica ha provocat en els diferents processos de 

fabricació i comercialització de productes industrials. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

 

42. Reglament del servei de transport adaptat 

PAN 
 

ANY 

2019 

 

Àrea 

Responsable 
Convivència i Seguretat  

NO 

Estat de tramitació Final   En tràmit   Finalitzada sí 
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 26.03.2019 Data d’aprovació inicial 26.03.2019 

Al·legacions No  Data d’aprovació definitiva 01.07.2019 

Data de publicació  

BOPB 

04.09.2019  Inici de la vigència 05.09.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Regular el servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat al municipi de 
L’Hospitalet de Llobregat, per a garantir els seus drets, la inclusió social, la  igualtat  
d’oportunitats i de tracte, l’autonomia i la  no-discriminació. 

EFICACIA:   Valoració consecució dels 

objectius  

S’ha ofert un transport adaptat al grau de necessitat de suport de les persones usuàries, 

per tal de garantir la  seva integració, amb  25.478 serveis de transport individual durant 

l’any 2019 i transport col•lectiu a 158 usuaris, donant cobertura total  la demanda 

manifestada pels ciutadans  de L’Hospitalet 

EFICIÈNCIA:  Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

S’ha garantit l’autonomia personal, l’accessibilitat universal, l’accés a l’ocupació, la inclusió 

a la comunitat, la vida independent i l’eradicació de qualsevol forma de discriminació 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

El cost del servei  a càrrec de l’Ajuntament  durant l’any 2019 ha estat  de 370.485,63 

euros i ha permès garantir la cobertura  l’accessibilitat  als ciutadans que tenen greus 

dificultats per utilitzar el transport públic ordinari. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

43. Reglament del Consell  de Serveis Socials 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Equitat, Drets Socials i RRHH 

 

Estat de tramitació Inici  En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Modificació de determinats aspectes del Reglament del Consell Municipal de Serveis 
Socials que regula la  participació de la ciutadania i dels agents socials vinculats al territori 
de L’Hospitalet en les polítiques socials del municipi.  

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Actualment entraríem en fase d’aprovació inicial del projecte per JGL .L’aprovació definitiva 
seria al Ple Municipal del mes d’abril de 2021. 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

44. Ordenança de protecció, control i tinença d’animals 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Equitat, Drets Socials i RRHH 

 

Estat de tramitació Final   En tràmit  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 23.10.2018 Data d’aprovació inicial 23.10.2018 

Al·legacions Sí  Data d’aprovació definitiva 26.02.2019 

Data de publicació  BOPB 09.05.2019   Inici de la vigència 10.05.2019 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

L’objecte d’aquesta ordenança és regular la protecció, el control i la tinença responsable  
d’animals i la seva convivència amb les persones, d’acord amb el que preveu el  Conveni 
Europeu de Protecció dels Animals de Companyia, ratificat pel Senat el maig de 2017, i en 
vigor des de febrer de 2018 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

S’ha regulat la protecció, el control i la tinença responsable d’animals i la seva convivència 
amb les persones, d’acord amb es objectius establerts. Per a realitzar-ho, s’ha adequat 
aquesta ordenança als objectius de garantir el benestar des animals i fomentar un marc 
legal unificat, reconeixent l’especial vinculació dels animals de companyia amb les 
persones i destacant el valor que aporten a la societat. Aquest objectius es contemplen a 
l’ordenança mitjançant l’atorgament d’una gran rellevància a la consideració dels animals 
com a bé jurídic que cal protegir, d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, 
text refós de la llei de protecció dels animals de Catalunya. Tanmateix, aquesta 
consideració no ha estat impediment per a promoure i preservar la convivència cívica a la 
ciutat així com el correcte ús i manteniment de l’espai públic, compartit per persones i 
animals, mitjançant la incorporació d’articulat específic. L’aprovació d’un text exclusiu que 
regula tant la tinença responsable com els drets i deures dels propietaris i posseïdors, 
adaptat als canvis de mentalitat social sobre el respecte entre les persones i sobre l’ús de 
l’espai comú a les ciutats, ha assolit un document que unifica de forma equilibrada i actual 
els objectius establerts. 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

L’actualització i modernització de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença 
d’animals mitjançant la segregació de l’Ordenança del Civisme i l’elaboració un text 
independent amb una regulació específica, amb la realització d’un procés participatiu en el 
que es van recollir inquietuds dels ciutadans de L’Hospitalet, així com l’agrupació de les 
competències en matèria de tinença d’animals i civisme en relació als mateixos, impacta 
positivament en la millora del servei públic, al dependre el control i aplicació final d’un 
servei únic. L’entrada en vigor de la nova ordenança va implicar una gran campanya de 
comunicació per fer conèixer a la ciutadania els canvis introduïts en la normativa municipal, 
que actua com a integradora de les normatives relacionades amb la tinença d’animals, com 
poden ser el DL 2/2008, la Llei 10/1999 i la Llei 50/1999, permetent al ciutadà disposar 
d’una única referència per conèixer la normativa general d’aplicació en la tinença ciutadana 
d’animals a l’Hospitalet de Llobregat, els seus drets i obligacions. 

SOSTENIBILITAT:  Si afecta a despeses o 

ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 
45. Modificació del Reglament del Consell Educatiu de l'Hospitalet 

 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea Responsable Educació, Innovació i Cultura 

 

Estat de tramitació Inici   En tràmit Sí  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 05.09.2019 

Data 

d’aprovació 

inicial 

26.02.2020 Publicació al 
BOPB i DOGC l’11.03.2020 

Al·legacions 

Període d’al·legacions de l’11 de març al 
10 de juliol (interromput del 14 de març a 
l’1 de juny a causa de la COVID-19) 
Al·legació presentada pel Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya l’11 
de juny de 2020(E/42844/2020) 

Data 

d’aprovació 

definitiva 

Previsió aprovació ple 
Desembre 

Data de publicació  BOPB Segons aprovació Ple   Inici  vigència Segons aprovació Ple  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 

Actualitzar i adaptar Reglament a la legislació vigent, al PAM, i a les noves necessitats 

educatives i socials. Objectius:1. Superar l’àmbit escolar en coherència amb la carta de ciutats 

educadores i PEC 2. Seguiment política educativa de ciutat  3. Generar opinió en l’àmbit de 

l’educació, adreçada a la ciutat i a les institucions. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

A). Hem renovat la composició del Consell Educatiu, seguint la proporcionalitat que marca la 

legislació vigent, per adequar-lo a la nova realitat social i educativa existent i poder exercir la 

seva funció d’assessorament, consulta, proposta i informació, sobre les qüestions que li són 

assignades. Corregir els desfasaments existents en l’organització del Consell respecte el 

cartipàs de l’Ajuntament vigent                                                                                                   

B). Hem incorporat en el reglament del Consell Educatiu, el règim de funcionament dels 

òrgans del Consell i el procés d’elecció dels seus membres que estaven regulats al Reglament 

de Règim Intern per tenir un sol document de referència.                                                         

C). Hem modificat l’estructura del Consell Educatiu, eliminant la comissió permanent del 

Consell Educatiu; Creant les comissions de treball de caràcter permanent o no: Comissió 

permanent de la Formació Professional i les que es considerin i comissions de treball de 

caràcter no permanent, puntuals, per treballar aspectes concrets cada curs escolar.                                                                                                                       

D). Hem revisat les funcions i els objectius del Consell Educatiu 

EFICIÈNCIA: Valoració impacte en la 

millora del servei públic 

Millora en la participació, amb la renovació de la composició dels membres 

Millora en la transparència i en la comunicació del règim de funcionament dels òrgans del 
Consell Educatiu i el procés d’elecció dels seus membres a l’haver –los en el reglament 

Millora de la participació del plenari del Consell a l’eliminar la comissió permanent 

Actualització de les funcions del Consell Educatiu adaptant-les al moment actual 

SOSTENIBILITAT: Si afecta a despeses 

o ingressos, avaluació de la correcta 

quantificació repercussió econòmico 

financera  

La modificació del reglament no afecta a despeses ni a ingressos 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

 

 



 

 
69 

AVALUACIÓ NORMATIVA 2020                                                                                                                              FITXA AMLH 2018-2019 

Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

46. Modificació del Reglament de Mercats 

PAN 

SI 

ANY 

2018 

 

Àrea 

Responsable 
Participació i Relacions Ciutadanes  

 

Estat de tramitació Final  En tràmit No  Finalitzada Sí  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment 27.05.2014 Data d’aprovació inicial 16.07..2014 

Al·legacions No  Data d’aprovació definitiva 13.09.2018 

Data de publicació  

BOPB 

25.09.2018  Inici de la vigència 25.09.2018 

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
Es modifica el Reglament de Mercats Municipals pel que fa a regular el procediment de les  
noves autoritzacions per a ocupar les vacants que es produeixin en qualsevol dels mercats 
no sedentaris. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

Amb aquesta modificació el Reglament de Mercats, pel que respecte als Mercats No 

Sedentaris, es va adequar a les modificació legislatives produïdes en matèria de venda no 

sedentària 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

Aquesta adaptació normativa va suposar una major transparència i imparcialitat en el 

procediment per a l’atorgament de les autoritzacions, així com una major garantia per a 

l’amortització  de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits. 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

Amb el nou procediment establert, les transmissions resten subjectes a la taxa establerta 

en l’Ordenança Fiscal corresponent. Tot i això, els ingressos produïts no han estat 

rellevants, ateses les poques autoritzacions de transmissions autoritzades. 

Les taxes cobreixen els costos derivats. 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 
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Denominació de la norma objecte de 

modificació o aprovació. 

47. Modificació de l’Ordenança d’ instal·lacions esportives                 

(PAN 2020, Ordenança General per a la utilització de les instal·lacions esportives) 

       

SI 

ANY 

2018 i 2020 

 

Àrea 

Responsable 

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i 

Esports. Regidoria Adjunta d’Esports 

 

Estat de tramitació Inici   En tràmit  Finalitzada  
Data 

desistiment 
 

Data inici del procediment  Data d’aprovació inicial  

Al·legacions  Data d’aprovació definitiva  

Data de publicació  

BOPB 

  Inici de la vigència  

OBJECTIUS  de la norma, segons 

preàmbul. 
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. 

EFICACIA: 

Valoració consecució dels objectius  

 

EFICIÈNCIA: 

Valoració impacte en la millora del servei 

públic 

 

SOSTENIBILITAT: 

Si afecta a despeses o ingressos, avaluació 

de la correcta quantificació repercussió 

econòmico financera 

 

Observacions/Altres 

apreciacions/Informacions 

Prevista en el PAN 2020.Fiscalitzada per Intervenció. En espera d’informe d’Assessoria 
Jurídica 

 

 

 

 

 


