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MEMÒRIA D’IMPACTE PRESSUPOSTARI I FISCAL RELATIU AL PROJECTE DE 
REGLAMENT DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ PER A LA 
DECLARACIÓ DE PERSONA REPRESALIADA PEL TARDOFRANQUISME 
 

Vist el projecte normatiu i l’informe justificatiu del projecte de Reglament per a la 

creació de la comissió de valoració per a la declaració de persona represaliada pel 

tardofranquisme. 

Vist el que es disposa a les directrius de tècnica normativa sobre la tramitació dels 

expedients per a l’aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets, 

aprovades en data 15 d’abril de 2015 per la Comissió de Govern municipal, de 

conformitat amb les quals les propostes hauran d’anar acompanyades d’una anàlisi de 

l’impacte pressupostari i fiscal, anàlisi en la que s’avaluarà la repercussió de la 

disposició en els recursos materials i personals, les fonts de finançament, incloent-hi 

les repercussions fiscals.  

S’informa:  

1. Pel que fa als ingressos i de conformitat amb el contingut del RDL 2/2004 del 

Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, la disposició sotmesa 

a aprovació no té cap repercussió fiscal ni en els tributs propis, ni tampoc en 

cap altra categoria d’ingrés municipal, ja sigui de naturalesa pública o privada. 

 

2. Pel que fa a la repercussió en els recursos materials i personals, cal posar 

de manifest que el projecte normatiu estableix la creació d’una Junta de 

Valoració (capítol 5è, articles 19 i següents), amb caràcter d’òrgan consultiu 

que té atribuïdes les funcions d’analitzar, valorar i informar les sol·licituds de 

declaració de persona represaliada pel tardofranquisme a l’empara del que 

disposa el propi reglament. En aquest sentit, l’article 28.3 de la proposta 

normativa determina que “les persones que integren la junta de valoració que 

no siguin membres de l’administració municipal tenen dret a percebre dietes 

pels treballs realitzats, a les quals hi poden renunciar”.  

Dels antecedents consultats, no ha estat possible quantificar l’eventual impacte 

pressupostari d’aquesta disposició, sense perjudici de la seva concreció en la 

disposició que la desenvolupi.  

 

 

Barcelona,  25 de setembre de 2018 
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