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INFORME D' IMPACTE PRESSUPOSTARI FISCAL RELATIU A LA PROPOSTA DE

MODIFICACIÓ DEL RÉGIM SANCIONADOR DE L' ORDENANCA SOBRE L' ÚS DE

LES VIES ELS ESPAIS PÚBLICS DE BARCELONA (OUVEP) DE L' ORDENANCA

REGULADORA DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR (ORPS).

Vista la proposta relativa a la modificació del regim sancionador de I' Ordenanca sobre

l' ús de les vies els espais públics de Barcelona (OUVESP) de l' Ordenanca reguladora

del procediment sancionador (ORPS).

Vist el que es disposa a les directrius de técnica 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 analisi de l' impacte

pressupostari fiscal, analisi en la que s' avaluara la repercussió de la disposició en els

recursos materials i personals, les fonts de financament, incloent- hi les repercussions

fiscals.

S' informa:

1 Pel que fa als ingressos 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

suposa l' actualització dels imports de les sancions economiques adaptar l' ordenanca

als límits establerts a l' article 141 de la Llei 7/ 1985, de 2 d' abril, reguladora de les

bases de regim local. S' estableixen els valors maxims a que poden arribar les

corresponents sancions, per tant no té cap repercussió fiscal en els impostos, les

taxes, ni tampoc en els preus públics o les prestacions patrimonials públiques no

tributaries. Pero sí que implica una repercussió fiscal en relació a les sancions que es

poden derivar de les infraccions tipificades com a lleus, greus molt greus. Per poder

realitzar una previsió ajustada del seu impacte recaptatori caldria preveure el nivell

d' infraccions comeses per a cada tipus de tipificació atés que no es pot anticipar el

comportament de la ciutadania no resulta possible quantificar en aquest moment

limpacte de major ingrés per aquesta via.
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2 Pel que fa a les despeses, la repercussió en els recursos materials personals, cal

posar de manifest que no es preveu cap impacte en la despesa de l' Ajuntament

referent a la inclusió d' aquestes modificacions de caracter jurídic en Vaplicació del

regim disciplinari en les bases d' atorgament de la llicencia d' ús comú especial,

l' establiment del procediment disciplinari a aplicar en els casos lincompliment de les

obligacions o les condicions de la concessió llicencia 'exclusió de l' ambit d' aplicació

de les relacions patrimonials. De manera que aquestes modificacions no afectaran

significativament al sistema de control, a la tramitació dels possibles expedients

sancionadors derivats d' una infracciói no suposara un increment de la despesa, doncs

s utilitzaran els mitjans teécnics i de personal ja previstos per l' Ajuntament que formen

part de l' estructura municipal.
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