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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL 

DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 

 

Núm. de la sessió:  12/2015 

DIA: 29 d’octubre de 2015 

HORARI: De les 20:30 h a les 21:05 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa– ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente– ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Manel Parreño Jiménez - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu - CIU 

Sra. Montserrat Bach  i Pujol, secretària 

 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:  

En Marc Torras Simon - CIU 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

El Ple, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

2.- CONSTITUCIÓ COMISSIÓ MUNICIPAL DELIMITACIÓ TERME 

Atès el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 

regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

descentralitzades, i de les mancomunitats de Catalunya. 

Vista la necessitat de designar els membres que han de constituir la Comissió de 

delimitació del terme, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Establir la composició de la Comissió municipal de delimitació de terme 

següent: 

TITULAR  SUPLENT 

Josep Candàliga Freixa, Alcalde Ernest Clotet Berenguer, regidor 

Òscar Vilarasau Clotet, regidor Enric Forcada Valiente, regidor 

Manel Parreño Jiménez, regidor Marc Torras Simon, regidor 

Pere Pajerols Casas, arquitecte 

municipal 

Joan Grau Fargas, arquitecte tècnic 

municipal 

Montserrat Bach Pujol, secretària Funcionari que la substitueixi 

Segon.- Donar trasllat del present acord als interessats, a la Direcció General 

d’Administració Local i als Ajuntaments limítrofs (Avinyó, Sallent, Calders i Sant 

Fruitós de Bages) 
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El Ple de la Corporació, aprova l’anterior acord per unanimitat i amb el quòrum 

qualificat de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS REGULADORES 

DELS TRIBUTS MUNICIPALS. EXERCICI 2016 

El regidor n’Israel Falcó Martínez dóna lectura a la proposta que diu: 

Relatiu a l’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals 

reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2016. 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 

dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 

text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 

dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  

la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 

locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 

i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 

que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  

una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 

l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
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previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 

24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple 

l’adopció dels següents A C O R D S 

Primer.-  APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 

de regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu  text refós. 

Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2016 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el 

seu text refós: 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns immobles 

Article 1.- Fet imposable  

1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat 

dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles 

de característiques especials: 

 

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 

públics que es trobin afectes. 

b) D'un dret real de superfície. 

c) D'un dret real d'usdefruit. 

d) Del dret de propietat. 

2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 

anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble 

urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu. 

Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, 

excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no 

exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet 

imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una 

concessió. 

3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns 

immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en 

les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

4. No estan subjectes a l'impost: 

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 

marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per 

als usuaris. 

b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 

- Els de domini públic afectes a ús públic. 
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- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 

l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a 

tercers mitjançant contraprestació. 

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  

1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 

 a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros. 

 b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 

corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 

euros.  

2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles 

que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 

promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 

titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a 

una bonificació del 80 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es 

tracti tingui un valor cadastral inferior a 50.000 euros i constitueixi l’habitatge 

habitual de la família.  

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu 

en el padró municipal d’habitants.  

4.Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, els béns 

immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 

elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa 

urbanística o les ordenances municipals. 

És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin 

col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració 

competent. 

Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus 

de gravamen.  

2. El tipus de gravamen serà el 0,485 per cent quan es tracti de béns urbans i el 

0,87 per cent quan es tracti de béns rústics. 

3. L’ ajuntament exigirà un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida de l’ impost 

als habitatges que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si es compleixen 

les condicions que es determinin reglamentàriament. Aquest recàrrec, que s’ exigirà 

als subjectes passius d’ aquest impost, es meritarà el 31 de desembre i es liquidarà 

anualment per l’ ajuntament una vegada constatada la desocupació del immoble. 
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4. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 

serà el 0,60 per cent. 

5. A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, 

d’acord amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent 

classificació de béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a 

cadascun dels usos, a partir del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  

Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per 

a cada ús, tingui major valor cadastral.  

Taula annexa 

Ús Codi Tipus Valor cadastral mínim 

Industrial I 0,550 200.000 

6. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 

bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  

Article 8 

Normes de gestió 

1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 

 

1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), es requerirà 

que el subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions 

adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits 

exigibles per a l’aplicació de l’exempció.  

1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és 

acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, 

construcció i promoció immobiliària).  

Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 

d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  

2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:  

2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels 

apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.  

L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 

relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 

municipi d’imposició.  

2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del 

període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a 

l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres 

d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui 

excedir de tres períodes impositius.  
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Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de sol·licitar-la, 

acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits:  

a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i 

promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  

b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de 

l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la 

Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de 

l’Impost sobre Societats.  

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se 

fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud 

davant l’Ajuntament.  

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 

identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa 

la referència cadastral.  

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ 

urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  

f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.  

g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del 

començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig 

o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi 

professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats 

documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, 

abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.  

h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà 

acreditar  l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es 

realitzin obres d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat 

corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot 

cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.  

2.3. Titulars de família nombrosa.  

Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la 

següent documentació:  

- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.  

- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera 

indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de 

vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les 

circumstàncies familiars.  

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.  
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Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 

abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.  

En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en 

el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies 

nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el 

reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar 

novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.  

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos 

copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de 

famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat 

que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família 

nombrosa. 

2.4. Bonificació per energia solar. 

Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar 

davant la hisenda municipal la següent documentació:  

- Cèdula d'habitabilitat.  

- Certificat d'homologació dels col·lectors. 

- Llicència d’obres per la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o 

elèctric de l’energia solar.  

- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, 

el qual ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric 

de l'energia solar. 

- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera 

indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

Aquesta bonificació es concedirà per un període de 3 anys i es mantindrà mentre no 

variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. 

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 

abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.  

2.5. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies 

per a poder gaudir de més d'una bonificació de les previstes a l'article 5 d'aquesta 

ordenança, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir de la de major quantia, 

que serà incompatible amb les altres. 

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Activitats 

econòmiques 

Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori 

1. Estan exempts de l'impost: 
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A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 

autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les 

Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 

B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori 

espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es 

dugui a terme l’activitat.  

Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de 

nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives 

des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici 

quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit 

anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en 

els casos de: 

- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 

- Transformació de societats. 

- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova 

entitat. 

C) Els següents subjectes passius: 

- Les persones físiques. 

- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats 

de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de 

negoci inferior a 1.000.000 EUR. 

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció 

només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, 

sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR. 

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en 

compte les següents regles: 

1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text 

refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 

1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la 

prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes 

les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el 

valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de 

negoci. 

2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de 

l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no 

residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de 

presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de la meritació de 
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l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats 

a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de 

negoci serà el que correspongui al penúltim any anterior al de la meritació d’aquest 

impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, 

l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any. 

3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de 

les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 

42 del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt 

d’entitats que pertanyin al grup. 

A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o 

indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha 

control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació 

amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les 

situacions següents:  

a) Tingui la majoria dels drets de vot. 

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració. 

c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb 

tercers. 

d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els 

comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En 

particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de 

l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan 

d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per 

aquesta. 

Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 

supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 

s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments 

permanents situats en territori espanyol. 

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 

privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots 

els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats 

Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o 
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d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, 

mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclús si faciliten 

als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja 

pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els 

productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta 

venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 

exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 

F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 

ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 

d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts 

realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades 

finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 

tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 

sosteniment de l’establiment. 

G) La Creu Roja. 

H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats 

o convenis internacionals. 

 

I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 

mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en 

l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat 

específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin 

els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

a) Les fundacions. 

b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 

c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la 

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 

sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 

d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 

e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 

d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 

comitè paralímpic espanyol. 

f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es 

refereixen la lletres anteriors. 

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A),B), D), G) i H) de l’apartat 

1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de 

l’impost. 
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3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 

pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 

4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà 

condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal 

especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les 

societats agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota 

prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 

cooperatives. 

6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la 

secció segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de 

la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del 

segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període 

caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció 

prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 

7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de 

l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta 

divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les 

quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període 

impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el 

local. 

8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de 

l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una 

duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats 

classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una 

reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, 

atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres. 

9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a 

la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst 

en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en 

l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels 

contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i 

inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.  

Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals  

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 

5è d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini 
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específic de presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per 

l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar 

acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis 

sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes 

des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la 

data de meritació del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles 

per al seu gaudiment. 

2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a 

comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan 

competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 

sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.  

Article 9.- Coeficients de situació 

1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 

públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a aquesta 

ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la 

categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans 

esmentat seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més 

baix i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent 

a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i 

la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 

8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 

físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 

coeficients següent: 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 1a 2a 3a 4a 5a ..... 

Coeficient aplicable 1,8 1,7 --- --- --- ..... 

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 

categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 

principal. 

ANNEX: 

Categoria 1a. Carrers 11 de setembre, Arquitecte Gaudí, Bages, Balmes, 

Barcelona, Barquera, Bassa d’en Serola, Batlle, Berga, Bruc, Cabrianes, Callarís, 

Cardoner,Camí dels Horts, Camí de la Vall, Canigó, Carme, Catalunya, pl. 

Catalunya, Celler, Claudi Sala, pg. Diagonal, Doctor Ferrer, Eivissa, Enric Guadayol, 

pl. Església, Fassina, Fassina de Baix, Faura, Fort, pl. Francesc Blancher, Garbí, 
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General Prim, Girona, Gregal, Hospital, Indústria, Jacint Verdaguer, Jardí, Jaume I, 

Joan Maragall, Joan Miró, Josep Gili, Lleida, Llevant, Llobregat, pl. Major, Malla, 

Mallorca, Manresa, Marta Mata, Menorca, Mercè Rodoreda, Mestral, Montseny, 

Montserrat, Montserrat Roig, Les Muralles, Núria, Les Parres, La Paloma, Mestral, 

Migjorn, passatge del Carme, Pau Casals, Pedrera, Pinetar, Pirineu, Pla del Clavari, 

ctra. Prats, Ponent, Progrés, prolongació Malla, Puig de la Ponsa, Raval, Rocafort, 

Ronda del Torrent, Sabadell, ctra. Sabadell, ctra. Sallent, Salvador Dalí, Salvador 

Espriu, Sant Cristòfol, pl. Sant Cristòfol, Sant Llibori, Sant Lluís, Sant Pelegrí, pl. 

Sant Pelegrí, Sant Pere, Sant Víctor, Santiago Rusiñol, Serra del Cadí, Tarragona, 

pl. Telers, Terrassa, Tramuntana, Verge de Fussimanya, La Vinya i Xaloc. 

Categoria 2a. Carrers Padró, del Mig i Roca i els carrers inclosos en el Polígon 

Industrial Santa Maria d’Artés i ampliació del mateix, que són els següents:  carrers 

Anselm Clavé, Can Vila, Casanovas, Diputació, Joan Vila del Solés, Manresa, Narcís 

Monturiol, Prat de la Riba, Sant Antoni Maria Claret, Sant Jordi i la resta de carrers 

inclosos dins el Polígon Industrial sense denominació específica.   

Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana. 

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 

2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de 

la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del 

mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 

mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 

professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es 

manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que 

concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària 

notarial o judicial. 

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 

qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder 

evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a 

satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest 

requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a 

practicar la liquidació tributària corresponent. 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 

empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
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anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior 

als dos anys. 

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 

35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i 

de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de 

no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la 

parella de fet legalment inscrita. 

3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor 

quan la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals 

pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes 

autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat 

Autònoma i de dites entitats locals. 

b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 

les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que 

compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per 

Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 

l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 

mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural 

en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de 

drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es 

podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta 

Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any 

natural previst al paràgraf anterior. 

L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la 

presentació de la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 

c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, 

aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 

d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que 

hi estiguin afectes. 

e) La Creu Roja Espanyola. 

f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en 

tractats o convenis internacionals. 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
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1. Es concedirà una bonificació del 30 per cent de la quota de l’Impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 

gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 

realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de 

primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i 

adoptants.  

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri 

empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el 

caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró 

hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.  

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 

conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al 

mateix edifici o complex urbanístic.  

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 

adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o 

parcialment cedit a tercers.  

Article 8è. Tipus de gravamen i quota 

2. La quota serà el resultat d’ aplicar a la base imposable el tipus del 20 per cent. 

Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres 

Article 6è  

Beneficis fiscals de concessió potestativa  

1. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de 

les obres de reforma i millora de façanes dels edificis en tot el terme municipal. 

2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de 

les obres d’instal·lació d’energies alternatives en tot el terme municipal. 

3. S’aplicarà una bonificació de la quota d’un 90% a les construccions, 

instal·lacions o obres que siguin declarades pel Ple de la Corporació d’especial 

interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 

històric artístiques o de foment de l’ocupació. Per obtenir aquesta bonificació 

s’haurà de presentar memòria justificativa que acrediti l’especial interès o 

utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 

artístiques o de foment de l’ocupació. 

4. Gaudiran d’una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions o obres que 

afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. La base 

imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent 

exclusivament al cost d’execució material de les obres esmentades. En els casos 

d’adaptació d’habitatges, caldrà aportar el certificat de discapacitat d’algun dels 
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residents de l’habitatge, que acrediti que supera el barem de mobilitat reduïda, 

o que pateix una discapacitat que tingui relació amb les obres que es preveu 

efectuar. 

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 

data de presentació de la sol·licitud.  

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de les taxes per recollida, tractament 

i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 

Article 11 

Quota tributària 

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, 

transport i tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, 

per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí 

dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora de residu, i de 

la categoria del lloc, la plaça o la via pública on estiguin situats. 

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 

OFICINES I SERVEIS   

Oficines petita  146,50 

Oficina mitjana 149,47 

bancs 154,91 

BOTIGUES NO FORM   

Establiment comercial no alimentari petit <120m2 147,49 

Establiment comercial no alimentari mitjà >120m2 189,56 

Establiment comercial no alimentari gran >300m2 244,01 

    

BOTIGUES FORM   

Fruiteria/Floristeria petita 164,81 

garden gran 187,09 

Peixateria  164,81 

Carnisseries i tocineries 167,29 

Menjar preparat  162,34 

forn pastisseria 177,19 

PERRUQUERIES   

Perruqueria i estètica 159,86 

SANITAT   

Farmàcia 157,39 

SUPERMERCATS I CENTRES COMERCIALS   
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Supermercats i similars fins a 250m2 243,08 

Supermercats i similars de 250m2 a 500m2 441,60 

supermercats i similars de més de 500m2 632,70 

BARS, RESTAURANTS, RESIDÈNCIES   

Bar  250,50 

Restaurant fins a 150m2 196,05 

Restaurant mitjà>150m2 <300m2 285,15 

Restaurant gran>300m2 369,30 

Restaurant rural de cap de setmana 223,77 

    

Residència gent gran   

 Fundació Patronat de la vila d’Artés 567,30 

 Residència Sant Víctor 413,85 

CAMPINGS PISCINES /POLIESPORTIUS   

Esport / gimnàs 142,54 

TALLERS I INDÚSTRIES   

Tallers i indústries. =  o < 3 treballadors  158,12 

Tallers i indústries. 3<treballadors<12 185,84 

tallers i indústries 12<treballadors<30 216,53 

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació del servei 

d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials 

S’elimina 

Ordenança Fiscal núm. 38 reguladora del Preu públic per la prestació del 

Servei d’atenció domiciliària 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

1. A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 

article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia 

Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei 

del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a 

Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei 

d’Atenció Domiciliària. 

2. Aquest servei inclou: 
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a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de 

serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els 

serveis relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària. 

b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o 

amb discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be 

que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat 

o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any 

mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el 

suport dels mitjans personals necessaris. 

Article 2.- Concepte 

Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de: 

a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme 

actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en: 

- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, 

prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer 

front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal. 

- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i 

d’altres de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es 

refereix l’apartat anterior. 

b) Servei de teleassistència domiciliària. 

 

Article 3.- Obligats al pagament 

Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o 

aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que 

constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria. 

Article 4.- Indicadors de referència 

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de 

l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el 

Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), 

acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que 

als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, 

l’administració competent fixarà un indicador de referència.  

Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial 

publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la 

sentència de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per 

considerar-se tècnicament adequats després de diversos anys d’implementació 

d’aquest Model de copagament. 

Per a l’exercici 2016, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 
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a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 

b) Servei de Teleassistència - 15,71 EUR/mes. 

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de 

l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.  

Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima 

1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la 

seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada 

amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, 

segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 

29/04/2014).  

2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i 

del capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de 

l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les 

quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues. 

3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques 

competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense 

consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades 

pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, 

de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, 

les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o 

dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de 

convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les 

condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia 

legalment reconeguda. 

4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports 

facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir 

dades d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària 

que aporti els certificats d’ingressos pertinents. 

5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels 

serveis socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la 

següent manera: 

- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per 

trams de renda. 

- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que 

s’adjunta. 

- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de 

renda. 
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- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada 

l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de 

copagament. 

- L’IRSC de l’any 2015 està fixat en 663,98 euros mensuals i 7.967,73 euros 

anuals, als efectes de la present ordenança 

Capacitat Econòmica 

desglossament per trams (euro mes) 

Tipus 

(%) 
Quota Màxima 

de 0 a 1 

IRSC de 0,00 € a 663,98 € 0%     0,00 € 

de 1 a 2 

IRSC de 663,99 € a 1.327,96 € 30% entre 0,01 € i 199,19 € 

de 2 a 3 

IRSC de 1.327,97 € a 1.991,94 € 40% entre 199,20 € i 464,79 € 

de 3 a 4 

IRSC de 1.991,95 € a 2.655,92 € 50% entre 464,80 € i 796,78 € 

de 4 a 5 

IRSC de 2.655,93 € a 3.319,90 € 60% entre 796,79 € i 1.195,16 € 

més de 5 

IRSC més de 3.319,91 €    65% més de 1.195,17 €     

6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, 

caldrà considerar la quota a pagar de forma integral  

7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també 

beneficiària d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, 

caldrà considerar la quota a pagar de forma integral. 

8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també 

beneficiària d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota 

màxima amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del 

centre. 

9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta 

ordenança és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les 

esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser 

destinat al pagament d’aquests serveis. 

Article 6.- Preu públic exigible 

1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili: 

El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, 

fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança. 

2. Servei de Teleassistència: 

El preu públic és de 8,43 EUR/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de 

referència, fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
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3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota 

màxima resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que 

concorrin els supòsits previstos a l’apartat  9 de l’article anterior. 

Article 7.- Meritament 

1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la 

realització de l’activitat que constitueix l’objecte de la present ordenança.  

Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés 

1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i 

el pagament es farà durant els deu primers dies de cada segon mes natural 

transcorregut  el mes en el que s’ha prestat el servei. 

2. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà  a trimestres vençuts, i el 

pagament es farà durant els deus primers dies de cada segon mes natural 

transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el servei, llevat dels casos en què 

l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas en el 

qual es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al 

punt anterior. 

Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació 

bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals. 

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que 

comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.  

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades 

de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez a continuació presenta la proposta, explicant 

primer de tot que, atès que en aquests moments no hi ha interventor, el fet de 

buscar números i dades ha estat més complex i que per aquest motiu només es 
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procedirà a la votació de cinc impostos i de la taxa d’escombraries, que és la que 

s’ha de votar amb més urgència. 

Només comenta les modificacions respecte les anteriors, com per exemple en els 

impostos, l’IBI, que passa d’un tipus de gravamen del 0,470 al 0,485 % en els béns 

urbans, tot i aquest canvi la majoria de la població pagarà menys del que està 

pagant en aquest moment ja que en la normativa espanyola ja tenien fins aquest 

moment un gravamen del 0,5, que desapareixerà aquest 2016. El motiu de la puja 

és que si es mantingués el mateix tipus de gravamen es deixarien de recaptar uns 

90.000,00€, aproximadament. Afegeix que aquestes dades són aproximades i 

d’aquests 90.000, uns 75.000,00€ correspondrien a les rendes més altes, les quals 

ara paguen un 0,50 i que passarien a pagar un 0,75% i també cal tenir en compte 

el gravamen dels sòls urbanitzables no urbanitzats que també canviarien de tipus 

de gravamen, que farà que en aquest concepte es deixin de recaptar uns 

26.000,00€. Per tot això, el que es deixaria de recaptar, aproximadament, són uns 

90.000,00€. Per intentar compensar part d’aquesta pèrdua de recaptació, hem 

aprovat augmentar el gravamen a 0,485% quan es tracti de béns urbans i també 

hem aplicat un gravamen diferent per als cadastres que tinguin un ús industrial. 

D’aquesta manera, el 10% dels valors cadastral d’ús industrial que estiguin per 

sobre dels 200.000 € pagaran un gravamen del 0,55%. Amb aquesta mesura de 

caràcter progressiu, preveiem recaptar uns 14.000 € més.   

En aquest impost també s’afegeix alguna altra modificació com és la bonificació que 

podran demanar les famílies nombroses, amb immobles de valor cadastral inferior a 

50.000 euros, que serà del 80%. Aquí, parlant amb l’oposició, hem vist que no n’hi 

havia cap, de modificació, en aquest sentit, i de les altres millores que ens han 

proposat no hem estat a temps d’incorporar-les, tot i que les deixem pendents de 

cara les pròximes ordenances, en les quals creiem que s’hauria d’intentar lligar 

l’IBI, amb els valors cadastrals, amb valors de renda i tipus diferents de 

bonificacions.  

També gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, els béns 

immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 

elèctric de l’energia provinent del sol, per a incentivar les energies renovables. 

Pel que fa al tema de l’IAE,  L’impost sobre activitats econòmiques és l’impost que 

grava l’exercici d’activitats empresarials, professionals o artístiques i que només 

han de pagar les empreses que facturen més d’1 milió d’euros. El coeficient 

aplicable per a aquest impost ha pujat dos punts. Això es tradueix en un augment 

de 25.000€ en la previsió de recaptació -depenent del que facturin les empreses. 
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En relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres ICIO, s’afegeix una 

bonificació nova del 90% per aquelles les construccions, instal·lacions o obres que 

afavoreixin les condicions d’accés i habilitat dels/les discapacitats/des. 

En relació a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(IIVTNU, popularment conegut com a plusvàlues): el valor s’apuja un punt, passant 

de 0,19 a 0,20 %. També s’afegeix una bonificació del 30% a les transmissions de 

terrenys, que afectin als primers habitatges, per causa de mort a favor dels 

descendents (herència). Aquesta bonificació es justifica perquè hi ha molt pisos que 

no experimenten un augment del seu valor, i com que només és un canvi de 

titularitat, no hi ha cap transacció econòmica que permeti obtenir beneficis per 

poder pagar l’impost. 

-En relació a la Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 

residus urbans: Enguany han aplicat algunes modificacions d’aquesta taxa en base 

a la quantitat de residus que genera cada tipus d’usuari. La taxa només pretén 

cobrir la despesa que es genera en el servei. Així doncs ara es diferenciarà, per 

exemple, entre bars i restaurants segons la superfícies que ocupen o entre els 

diferents tipus de comerços. En molts casos, la taxa anirà pujant progressivament 

fins a que cada usuari pagui per cobrir el servei que utilitza i tenint sempre en 

compte que el servei no sigui deficitari globalment. No obstant, es preveu que la 

taxa de les famílies es mantingui en la mateixa xifra, 99 €. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta el treball que ha realitzat el regidor 

d’hisenda, tot i que afegeix que és una llàstima que no hagi pogut ser més extensa 

degut a la falta d’interventor, ja que d’aquesta manera s’haurien pogut ajustar més 

aquestes taxes. Explica però, que tot i això han trobat a faltar algunes coses, com 

en l’Impost de l’ICIO, on veuen que han recollit la iniciativa que va proposar el seu 

grup, però que el fet que no s’hagi definit en el temps i atès que es tracta d’una 

bonificació, creuen que s’hauria d’haver delimitat si seria durant un any o bé durant 

cinc anys, ja que sinó restarà vigent mentre no es modifiqui.  Pel que fa a les 

famílies nombroses, i en el tema cadastral, exposa que considerarien més just una 

bonificació per rendes i que si a la vegada s’hi pot afegir el valor cadastral, molt 

millor. Afegeix que estan bastant contents perquè veuen que s’han reflectit 

bastantes de les aportacions del seu grup, com les dels sistemes tèrmics i elèctrics. 

Diu però que no estan d’acord, però, amb algunes d’aquestes taxes que graven 

bastant i exclusivament a les indústries. Amb el tema de l’IAE estem recaptant 

25.000 euros més però sabem que a Artés no tenim massa indústria, per tant 

estem recaptant bàsicament a dues indústries, a les quals penalitzem amb aquest 
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impost. També demana si les bonificacions que s’han incorporat a l’ICIO, del 90% 

d’aquest impost, s’aprovarien per Ple en relació a les obres d’accessibilitat. 

 

El regidor n’Israel Falcó Martínez assenyala que sí que ho ha dit i reitera el que ha 

dit abans “En relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres ICIO, 

s’afegeix una bonificació nova del 90% per aquelles les construccions, instal·lacions 

o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habilitat dels/les discapacitats/des”. 

 

El regidor en Manel Parreño Jiménez manifesta que són unes ordenances que 

graven sobretot el tema de les indústries. També vol felicitar la tècnica de la 

recollida del porta a porta per la feina que ha fet en l’elaboració d’aquestes taxes, 

les quals han estat molt definides i creuen que molt ben treballades. Per acabar, diu 

que el seu grup s’abstindrà en la votació. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

4.- APROVACIÓ SUBVENCIONS PER A ENTITATS DEL MUNICIPI, EXERCICI 

2015 

L’Àrea de Cultura dóna lectura a l’aprovació d’atorgament de subvencions per a les 

entitats del municipi que diu el següent: 

Vist la convocatòria de subvencions a entitats esportives, culturals, d’educació i de 

cooperació al desenvolupament convocada per aquest Ajuntament corresponent a 

l’exercici 2015. 

Vist les actes de valoració de les sol·licituds de subvencions de les entitats, exercici 

2015, realitzades per les Comissions de valoració de les línies de cultura, 

cooperació, esports i educació.  

Es proposa el següent  A C O R D : 
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Primer.- Aprovar la concessió de subvencions per l’exercici 2015 a la relació 

d’entitats esportives, culturals, d’educació i de cooperació al desenvolupament que 

es detallen tot seguit: 

ESPORTIVES: 

Subvenció destinada a entitats esportives: 16.150,00 € 

CONVOCATÒRIA 1:                                10.000,00 € 

CONVOCATÒRIA 2:                                  6.150,00 € 

ROMANENT:                       11,60 € 

 

CONVOCATÒRIA 1 

Entitats 

 

Projecte 

 Convocatòria 

1 

 2015 

Futbol Club Artés 

 

TEMPORADA FUTBOL 2015 4.849,40 € 

Club Bàsquet Artés 

 

ESCOLA DE BÀSQUET 5.150,60 € 

TOTAL...............................................................................10.000,00 € 

CONVOCATÒRIA 2 

Entitats 

 

Projecte 

 Convocatòria 

2 

 2015 

CLUB TENNIS ARTÉS 

 

ESCOLA DE TENNIS I TORNEJOS 471,50 € 

AMICS DE LA CURSA 

 

XV CROS 1 DE MAIG 446,90 € 

AMICS DE LA CURSA 

 

XXV PEDALADA 446,90 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS 

 

AQUAGYM, ZUMBA I WATERPOLO 315,70 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS 

 

CURSETS I ESCOLA DE NATACIÓ 434,60 € 

CLUB NATACIÓ ARTÉS 

 

ACTIVITATS LÚDIQUES 300,00 € 

FUTBOL CLUB ARTÉS 

 

CAMPUS DE FUTBOL 451,00 € 

FUTBOL CLUB ARTÉS 

 

TORNEJOS 2015 742,10 € 
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CENTRE EXCURSIONISTA 

 

PROMOCIÓ DE L’EXCURSIONISME 401,80 € 

CENTRE EXCURSIONISTA 

 

CAMINADA POPULAR 414,10 € 

CENTRE EXCURSIONISTA 

 

TRAVESSA NOCTURNA 287,00 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS 

 

3 X 3 319,80 € 

CLUB BÀSQUET ARTÉS 

 

CAMPUS RAFA MARTÍNEZ 475,60 € 

CLUB PETANCA ARTÉS 

 

LLIGA FEDERADA 307,50 € 

CLUB PETANCA ARTÉS 

 

TORNEIG INTERCOMARCAL 323,90 € 

TOTAL........................................................................................6.138,40 € 

EDUCACIÓ: 

Subvenció destinada a entitats educatives:  6.800,00 € 

ROMANENT:             0,01 € 

Entitat Projecte Import 

2015 

AMPA ESCOLA BRESSOL Col·laboració amb l’Escola 694,62 € 

AMPA ESCOLA BRESSOL Festes durant el curs 542,29 € 

AMPA ESCOLA DR 

FERRER 

Extraescolars i acollides 920,07 € 

AMPA ESCOLA DR 

FERRER 

Festes escola 828,67 € 

AMPA ESCOLA DR 

FERRER 

Socialització Llibres 853,05 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Extraescolars  810,39 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Festa Primavera 737,28 € 

AMPA ESCOLA VEDRUNA Programa de millora de l’anglès 615,41 € 

AMPA INSTITUT Festa de Sant Jordi 2014 - 2015 402,15 € 

AMPA ESCOLA DE 

MÚSICA 

Foment orquestra i conjunts corals 396,06 € 

                                                     TOTAL............................6.799,99 EUROS 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: 

Subvenció destinada a entitats cooperació:  8.500,00 € 

ROMANENT:       4.500,00 €   
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Entitat Import subvenció 

Agermanament sense fronteres 2.000,00 € 

Acció Internacional 2.000,00 € 

TOTAL 4.000,00 € 

CULTURALS: 

Subvenció destinada a entitats culturals:   19.000,00 € 

ROMANENT:                            44,38 € 

Entitats Projectes 

Subvenci

ó 

Esbart Dansaire i 

Bastoners d'Artés BASTONERS D’ARTÉS 800,00 € 

Esplai El Cep ACTIVITATS 2015 697,25 € 

Esplai El Cep  

CURS 2015 i CELEBRACIÓ 10È 

ANIVERSARI 486,15 € 

Esplai El Cep CAMPAMENTS 479,76 € 

Grup Nei Teatre PROJECTES TEATRALS 

1.010,69 

€ 

Grup Nei Teatre CURSOS, TALLERS I FORMACIÓ 290,00 € 

Esplai Artesenc de 

l’Amistat BALLS i CURSOS BALL 818,78 € 

Esplai Artesenc de 

l’Amistat CURSOS FORMACIÓ 800,00 € 

Esplai Artesenc de 

l’Amistat LLEURE I SALUT 946,72 € 

Ateneu Popular la Falç PROJECTE LÚDIC/FESTIU 722,83 € 

Ateneu Popular la Falç PROJECTE POLÍTIC 703,64 € 

Ateneu Popular la Falç 

PROMOCIÓ CULTURA CATALANA I 

ARTESENCA 940,32 € 

Raïm de Poesia VETLLADA RESIDÈNCIA 150,00 € 

Raïm de Poesia VETLLADA ANIVERSARI 640,00 € 

Raïm de Poesia VETLLADES POÈTIQUES 200,00 € 

L'Artesenc REVISTA i ONLINE 857,16 € 

Cor Artesenc 35È CONCERT NADAL 582,10 € 

Associació Cultural 

Femenina FORMACIÓ i FESTES 500,00 € 

Associació Cultural 

Femenina SORTIDES CULTURALS 550,12 € 
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Associació Cultural 

Femenina XERRADES 562,91 € 

Amics de la Sardana 

d'Artés 32è SARAU ARTESENC 

1.093,84 

€ 

Amics de la Sardana 

d'Artés 42a CASTANYADA I AUDICIONS 812,39 € 

Amics de la Sardana 

d'Artés 43è APLEC DE LA SARDANA 972,31 € 

Amics del Ball en línia SORTIDA EN GRUP 415,79 € 

Enramades del Raval i 

Rodalies REVETLLA DEL RAVAL 

1.138,62 

€ 

Picapolls CREACIÓ GRUP GRALLERS 325,00 € 

Picapolls BATEIG DE LA COLLA 837,97 € 

Picapolls ASSAIG I DIADES 621,27 € 

TOTAL........................................................................18.955,62 € 

Segon.- Notificar els imports adjudicats de les subvencions a les entitats 

beneficiàries. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà, 

bàsicament per una qüestió tècnica i és que no han participat en la valoració. 

 

Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

 

5.- DONAR COMPTE  INFORME  DE TRESORERIA 3R TRIMESTRE 2015 

A la vista del que disposa l’article quart, apartat tercer, de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’Interventor 

dóna compte de l’informe corresponent al tercer trimestre del 2015 sobre el 
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compliment dels terminis previstos a l’esmentada Llei per al pagament de les 

obligacions de l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple es dóna per assabentat de l’informe trimestral redactat per Intervenció i 

corresponent al tercer trimestre del 2015. 

 

6.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ IMPULSADA PER LA PLATAFORMA 

“AIGUA ÉS VIDA” SOBRE L’EXTERNALITZACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA 

AIGÜES TER LLOBREGAT 

Es dóna lectura a la Moció impulsada per la Plataforma “Aigua és Vida” que diu el 

següent: 

Moció d’adhesió a la petició impulsada per la Plataforma Aigua és Vida 

instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització dels 

serveis que fins ara ha ofert l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 

La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, 

veïnals, ecologistes i solidàries ha presentat a aquest ajuntament la proposta per 

debatre i aprovar la moció que insta a la Generalitat de Catalunya que eviti una 

externalització dels serveis que ha vingut prestant l’empresa pública Aigües Ter 

Llobregat (ATLL) amb el següent text: 

Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública adscrita al Departament de 

Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 

1990, sent responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les 

comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el 

Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATLL és una peça clau 

per tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9 milions de catalans i 

catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. 

Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la 

constitució d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat 

del país i la universalització del servei, establint un clar caràcter públic des què 

l’Estat va proclamar la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent “texto refundido de 

2002”. 

D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre 

d’altres, les competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de 

l'administració hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 

34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament 

Aigües Ter–Llobregat: “La producció i el subministrament d'aigua potable per a 
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l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament Ter–Llobregat, la 

qual és un servei públic d'interès de la Generalitat i, per tant, 

de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels recursos hídrics i 

l'adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i qualitat, la 

planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la gestió i 

l'explotació de les instal·lacions.” 

En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament 

d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació 

específica del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de 

garantir als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua 

potable i el sanejament, independentment del nombre d’habitants. 

El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la 

regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 

2011, pot comportar el desmantellament de les institucions públiques d’aigua 

cabdals per a aquest país. A les seves disposicions addicionals, per 

exemple, determina la prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la 

xarxa Ter-Llobregat, atorga al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i 

l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis públics 

en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat al Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de 

novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de la 

Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per 

l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. 

També determina que es dissolgui l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. 

El seu patrimoni s’incorpora al patrimoni de la Generalitat i es subroga en la posició 

jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als béns, els drets i les 

obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular. 

Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-

Llobregat afectarà negativament el nostre municipi, on els serveis d'abastament en 

alta a hores d'ara són prestats total o parcialment per l'empresa pública Aigües Ter-

Llobregat, mitjançant la signatura del corresponent conveni. 

Una afectació que pot derivar en la pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui 

disposa el nostre municipi en base als motius següents: 

1. Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà i 

configuren un servei públic bàsic com així ho va aprovar l’Assemblea General 

de les Nacions Unides el 2010. La privatització de la gestió introdueix altres 

prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils, de negoci i de 

beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la preservació d’aquest dret 
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bàsic. I l’ajuntament, com administració més propera a la ciutadania i garant 

dels serveis públics, no pot defugir vetllar pels béns comuns i garantir-los. 

2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en 

alta, i la repercussió al rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà de 

recuperar el capital inicial de la inversió (el valor pagat a la Generalitat com 

a conseqüència de la concessió, sinó també pagar el deute actual, eixugar el 

dèficit d’explotació existent, i pagar els beneficis industrials i els dividends. 

Això apart dels generosos sobrecostos generats pel propi concessionari en 

adjudicar obres i serveis de construcció, reparació i manteniment de les 

infraestructures a empreses del seu propi Grup, al marge de concursos i de 

competències, un procediment prou conegut en les privatitzacions i que són 

la part més suculenta, oculta, i descontrolada de les privatitzacions dels 

serveis públics. Es calcula que el sobrecost estimat oscil·la entre els 30 i 50 

M€ anuals i significarà que la tarifa pugui acabar multiplicant-se per 3, és a 

dir, un 300%. 

3. Perquè ATL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels 

municipis i altres entitats locals (que hi han aportat parts importants 

dels seus pressupostos en els darrers anys), no només de la Generalitat. 

ATL disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i ben conservades 

que suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros i d’infraestructures 

pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través dels seus 

impostos, la tarifa, l’aportació directe dels ajuntament connectats, el cànon, 

i amb aportacions del Fons de Cohesió europeu que tenien com objectiu 

finançar “projectes d’inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, 

en cap cas finançar infraestructures per fer-ne una explotació mercantil. 

4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia 

les aportacions que aquests municipis han fet per a la connexió amb el 

sistema Ter-Llobregat. Els municipis són copropietaris de les 

infraestructures, per això és inacceptable que aquest aspecte no hagi estat 

tingut en compte i que, a més a més es pretengui que el cost de l’aigua que 

acabin pagant s’incrementi des del 150% fins al 300% . 

5. Perquè afecta a la governança de l’aigua, doncs el paper de regulació 

que puguin exercir els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics 

privatitzats és nul o extremadament complex, com es va evidenciar durant 

la nevada del març de 2010 on més de 200.000 persones es van quedar 

sense llum, o el recent conflicte al Poblenou de Barcelona amb el gas (Gas 

Natural), l’electricitat (Endesa) i l’Aigua (AGBAR) donant-se els culpes l’una 
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a l’altre i dilatant lamentablement la solució i on s’han vist afectades 4.000 

famílies. 

6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat 

ja que el servei en alta a mans d’una empresa que també sigui distribuïdora 

en baixa significa un clar abús de posició dominant i contradiu l’article 2 de 

la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de Defensa de la Competència d’Espanya, i 

l’article 102 sobre abús de mercat del Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea. 

Atès que la dissolució de l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i la 

posterior privatització del servei d’abastament d’aigua en alta del sistema 

Ter-Llobregat no se sustenta sobre cap document ni argumentari que 

justifiqui el procés d’externalització d’ATLL, sinó que es tracta d’una decisió 

arbitrària i sense cap fonament ni rigor tècnic, ni econòmic, ni social, ni 

ambiental, ja que: 

7. No hi ha cap justificació tècnica. ATL és una empresa eficient que 

subministra anualment un volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment 

del 95,14%. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa pública 

del món per la Global Wàter Awards. 

8. No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament 

viable i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha 

hagut de suportar càrregues de despeses d’inversió que corresponien al 

Govern, com les derivades del greu episodi de la sequera del 2006-2008. 

Malgrat tot, durant aquest període, el volum d’inversió d’ATL va passar de 

25 M€ a més de 100 M€ anuals. Convé recordar que les privatitzacions al 

sector de l’aigua per motius financers acostumen acabar malament. 

9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no 

només no estava al programa electoral de cap força política ni del Parlament 

ni dels municipis, sinó que amb el període que es preveu de la licitació, 50 

anys, constitueix una hipoteca desmesurada per a l’exercici democràtic en el 

futur i evidenciant una clara pèrdua de governança. A més a més, el procés 

pateix un dèficit democràtic i una evident falta de transparència des del seu 

començament perquè els ciutadans no han pogut participar de cap manera 

en una decisió tan transcendental pels seus interessos. 

10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la 

gestió de l’aigua va en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La 

Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix als estats el bon estat de les 

masses d’aigua per al 2015. Una gestió en mans privades no possibilitarà les 

inversions de caràcter mediambiental, de recuperació d’aqüífers, d’aplicació 
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del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, dels Plans d'Espais Fluvials, etc. tant 

necessàries. Difícilment, per exemple, es podrà fer el retorn del Ter previst 

al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de la Generalitat el novembre 

de 2010. 

Atès que cadascun dels 10 motius anteriorment exposats fonamenta, de per sí 

mateix, qualsevol oposició i desacord al procés d’externalització iniciat, pels 

antecedents exposats, la Plataforma Aigua és Vida, formada per les entitats sota-

signants, sol·licitem que al Ple de l’Ajuntament d’Artés s’adoptin els següents 

acords: 

ACORDS 

1. Manifestem i reiterem l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del 

sistema Ter-Llobregat. 

2. Rebutgem que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat sigui transferit a la Generalitat 

de Catalunya. 

3. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits legals 

necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o 

simplement alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) 

4. Demanem que es traslladin els presents acords al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter 

Llobregat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les associacions veïnals i entitats del 

municipi. 

Entitats signants de la Moció: 

Attac-ACORDEM, Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 

l'Administració de Catalunya, Comissions Obreres, Comitè d'empresa d'Aigües Ter – 

Llobregat, Comitè d'empresa de l'Agència Catalana de l'Aigua, Ecologistes en Acció, 

Enginyeria Sense Fronteres, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelona, Gent del Ter, Grup de Defensa del Ter, Intersidindical Alternativa de 

Catalunya, Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura, 

Plataforma d'Oposició als Transvasaments, Plataforma en Defensa de l'Ebre, 

Plataforma Prousal, Unió General de Treballadors, Xarxa Nova Cultura de l'Aigua. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup s’abstindrà, ja que 

no coneixen prou a fons aquest tema, afegeix que els agradaria fer confiança a 

l’anterior govern de la Generalitat que va prendre aquesta decisió, però tampoc 

saben si l’abast d’aquesta era la correcta o no, en funció de tots aquests judicis de 

valor que s’han aportat. Finalment diu que, sense conèixer més profundament el 

tema, la seva posició com a grup serà l’abstenció. 
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Se sotmet a votació l’anterior acord:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Mercè Simó Riba i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 5 abstencions, el Ple de la Corporació aprova 

l’anterior acord. 

 

7.- MOCIÓ SOBRE REBUIG AL PATROCINI D’IBERPOTASH A ACTIVITATS 

AJUNTAMENT D’ARTÉS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si es pot deixar aquest assumpte sobre 

la taula pel pròxim Ple, ja que no han tingut temps d’examinar la Moció alternativa i 

la seva posició pot variar, depenent  de l’esmena introduïda. 

 

Seguidament es procedeix a votar si aquesta Moció es deixa sobre la taula: 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda deixar aquest assumpte sobre la 

taula. 

 

8.- DONAR COMPTE CESSAMENT INTERVENTOR 

Es dóna lectura a l’Acta de data 12 d’octubre de 2015, relativa al cessament del sr. 

Albert Vilajoana Español com a funcionari interí en la categoria d’interventor de 

l’Ajuntament d’Artés. 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’esmentat cessament. 

 

9.- DONAR COMPTE ACUMULACIÓ LLOC DE TREBALL INTERVENCIÓ 

Es dóna compte de l’Acta de data 26 d’octubre de 2015, de presa de possessió de 

la interventora sra. M. Llum Bruno Garcia de l’Agrupació d’intervenció d’Artés-

Navarcles pel termini que duri el procés selectiu per a la provisió d’aquest lloc de 

treball, en virtut de la Resolució de 23 d’octubre de 2015 de la Direcció General 

d’Administració Local. 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’esmentada presa de possessió. 
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10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació, s’inclou el següent 

assumpte en l’ordre del dia: 

10.1 CONVENI URBANITZACIÓ PLAÇA PADRÓ 

Vista la proposta de conveni tramesa per l’Institut Català del Sòl, a subscriure entre 

aquest, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament d’Artés per a portar a terme la urbanització de la plaça Padró, amb 

una aportació de l’Ajuntament d’Artés de 70.000,00 euros. 

Atès que el 4 de juny de 2010 es va aprovar un conveni sobre el mateix assumpte, 

la vigència del qual ha finalitzat i que l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Artés 

era pel mateix import. 

Trobada la minuta del conveni conforme, el Ple per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar la proposta de conveni  a subscriure entre el Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  , l’Institut Català del Sòl  i 

l’Ajuntament d’Artés, relatiu a les obres d’urbanització de la plaça Padró,  en 

aplicació del programa de l’ u per cent cultural, de conformitat amb la minuta 

adjunta. 

Segon.-  Facultar per al signatura del conveni de referència  al senyor Alcalde-

President de l’Ajuntament d’Artés. 

Tercer.- Traslladar aquest acord  a  l’Institut Català del  Sòl i al Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta la satisfacció del seu grup pel fet que 

finalment s’hagi desencallat aquest assumpte, afegeix que ells ja en tenien 

coneixement des del mes de juliol, moment en què van parlar amb el Secretari de 

l’Habitatge de la Generalitat, sabien que quan es disposes de romanent es tirarien 

endavant. Manifesta que estan satisfets de les gestions efectuades. 

 

11.- DONAR COMPTE  DECRETS I ACORDS  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 

d’abril, sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats 

des de l’última sessió i  fins la Junta de Govern del dia 15 d’octubre de 2015. 

 

12.- PRECS I PREGUNTES 
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El regidor en Roger Genescà Campí demana com s’ha gestionat el tema de les 

campanes de l’església, el qual ha portat molta polèmica al poble. Explica que han 

vist un escrit de l’Alcalde fent referència a la durada i no saben en quins criteris 

s’han basat per fer això. No saben si aquest tema es va comentar en la Junta de 

Govern o quin ha estat el procediment. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que aquest tema es va iniciar a partir 

d’una queixa d’un ciutadà, però nosaltres tenim molt clar on arriben les nostres 

competències com Ajuntament. Aquest tema es va parlar en Junta de Govern i es 

va decidir traslladar un escrit a la persona que ens havia adreçat la instància de 

queixa. La Junta de Govern Local va decidir que les campanes no toquessin de les 

12 de la nit a les 7 del matí i que a partir d’aquesta hora funcionessin com sempre. 

Aquesta mesura va ser comunicada i també es va traslladar a l’empresa que ens fa 

el manteniment del rellotge. La mateixa persona que es queixava del so de les 

campanes també es queixava de l’estona que tocaven les campanes pels 

enterraments. Llavors es va traslladar aquesta queixa al mossèn i aquest va 

interpretar que volíem que es deixés de tocar les campanes pels enterraments. Per 

tot això, vaig parlar amb el mossèn i li vaig aclarir que no hi havia cap problema 

perquè es toquessin. Afegeix que la notícia que va sortir al Regió7 explicava molt 

bé aquest incident.  

 

El regidor en Roger Genescà Campí, respecte al tanatori, demana quins passos 

s’han fet des del Ple del mes passat fins ara. 

 

L’Alcalde explica que no han tingut notícies. Explica que està pendent de parlar amb 

el Director de la competència i que ha de concertar un dia i una hora per parlar-hi, 

però tot i així recorda que no és una cosa que depengui de l’Ajuntament. L’empresa 

està pendent que els surti una resolució de moratòria. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí demana si s’han plantejat alguna alternativa. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa explica que s’ha fet una reunió amb diferents 

col·lectius, amb la intenció de treballar aquest tema a través de la participació per 

tal d’escollir una opció que es pugui dur a terme al municipi. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer manifesta que, atès que la direcció de la 

competència va denunciar el mal servei de Mèmora, seguim buscant una 
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alternativa, ja que l’actual servei no ens satisfà ni com a Ajuntament ni com a 

municipi.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa afegeix que el tribunal de la competència, per 

telèfon, li va comentar que la intenció de l’organisme superior és proposar que les 

sales de vetlles siguin obertes a tots els serveis funeraris que ho demanin. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer diu que mentre s’espera que ens avisin per fer 

aquesta reunió, si hi ha altres maneres, idees, propostes de treball... podem quedar 

per trobar-nos per parlar d’aquest tema. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a la Festa de la Verema, creu que hi 

ha convocada una reunió pel dia 10 de la Junta General. Explica que el seu grup ha 

trobat a faltar la possibilitat de ser a les reunions executives que es fan, que moltes 

vegades ens trobem que les decisions ja venen preses per aquesta Junta. Saben 

que a més de la part política, hi ha altres persones que en formen part i per aquest 

motiu demanen si poden ser-hi amb algun representant. 

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que en principi no hi ha d’haver cap 

problema, que es va d’aquesta manera per treballar més el dia a dia. Hi ha un 

representant de la UBA, un representant dels Cellers, un representant de la DO, el 

tècnic i la regidora de Promoció Econòmica i en alguns casos jo o qui em 

substitueixi. Afegeix que no està tancada a ningú i que, si es vol, hi pot assistir un 

representant de cada grup polític. 

 

El regidor en Josep M. Artigas Feliu explica que els han fet arribar queixes en 

relació a la zona elevada que s’ha fet al c/ Rocafort. Demana què s’ha previst en 

aquella zona per quan plogui.  

 

L’Alcalde en Josep Candàliga Freixa diu que és un treball conjunt de la Diputació i 

dels Serveis Tècnics de l’Àrea d’Urbanisme per prendre algunes mesures. També 

s’ha comunicat als veïns que s’està treballant en algunes solucions alternatives. 

Explica que aquests immobles estan més baixos que la carretera i la vorera, i per 

això s’està estudiant des de l’Àrea d’Urbanisme la col·locació d’unes reixes abans de 

les portes perquè facin de protecció i l’aigua no entri cap a dins.  També s’han fet 

unes millores a la carretera de Sallent amb embornals que engoleixin més aigua. 

Així mateix també s’està estudiant amb càmeres l’estat del clavegueram en la zona 
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dels carrers Sant Cristòfol, Balmes i una part del Rocafort, per mirar que estigui net 

i pugui captar tanta aigua com sigui possible. 

 

El regidor n’Ernest Clotet Berenguer, com a informació, explica que, a partir de 

demà, els serveis socials modificaran el seu actual funcionament. Hi ha una 

desconnexió entre Artés i Avinyó pel que fa al lloc de treball de la Treballadora 

familiar. El servei seguirà funcionant igual, només que deixarà d’existir la figura de 

coordinadora del servei, la qual ja va ser qüestionada temps enrere. Afegeix que 

aquesta decisió s’ha pres conjuntament amb l’Ajuntament d’Avinyó. Explica que la 

proposta va ser de l’Ajuntament d’Avinyó i que el Consell comarcal ja havia 

comentat que era la manera més eficient de treballar en els dos ajuntaments. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta que el seu grup ho celebra perquè 

van presentar una moció en aquest sentit i no es va voler escoltar la seva proposta. 

Estan satisfets que s’hagi pres aquesta decisió. 

 

L’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta 

acta. 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach i Pujol    Josep Candàliga i Freixa 

 


