
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 08/14 
 
Data: 27 d’octubre de 2014 
Hora d’inici: 21:00 
Hora de finalització: 21:12 
 
Assistents: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) (alcalde) 
- Patrocini Canal i Burniol (SA)  
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU)  
- Santiago Roca i Roig (CiU) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa la inassistència:  
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
 El Sr. alcalde declara oberta la sessió i  es passen a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
 
1 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. 
 
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. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2014 

 



En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran 
d’aprovar 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. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
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 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. 
 
Per tot això, 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 2015 i següents.  
 



Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa de recollida, tractament i 

eliminació d’escombraries 
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

 
Les modificacions de les tarifes es concreten de la següent manera: 
 
Ordenança fiscal núm. 1. 

• Article 7.2 - Es modifica el tipus de gravamen dels béns rústics, que passa a 
ser del 0,60 per cent. 

 
Ordenança fiscal núm. 7 

• Les tarifes seran les que acordi properament el Consell Comarcal del 
Berguedà i que es reproduiran amb l’acta definitiva. 

Les tarifes a què es fa referència són: 
 

Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 
 

112,86 
61,86 

 
 Quota en euros 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 155,32 
Epígraf segon. Allotjaments  
A)Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, fins 
a 60 places comensals 
B) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, de 
més de 60 places comensals 

417,90 
 

681,16 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, fins a 60 places comensals 
D) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, de més de 60 places comensals 

417,90 
 

681,16 

E) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, fins a 
60 places comensals 
F)Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, de 
més de 60 places comensals 

417,90 
 

681,16 

G) Pensions i residències cases de pagès sense menjador 
H) Pensions i residències cases de pagès amb menjadors 
I) Cases de Colònies 
J) Càmping (per parcel·la) 
K) Residències gent gran fins a 80 places 
L) Residències gent gran de més 
M) Hospital 
N) Refugis, cases de pagès de més de 10 llits 
O) Campaments 

155,32 
417,90 
681,16 
18,66 

1.625,44 
2.299,88 
3.449,80 
263,52 
112,06 

  



Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  
A) Supermercats, economats i cooperatives  
B) Supermercats fins a 500 m2 
C) Supermercats de més de 500 m2 

232,06 
417,90 

3.208,92 

D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 
E) Magatzems a l’engròs en general 

 
681,16 
417,90 

F) Peixateries, carnisseries i semblants 
G) Botigues no alimentaries 

232,06 
186,56 

Epígraf quart. Establiments de restauració 
 

A) Restaurants fins a  60 places comensals 
B)  Restaurants de més de 60 places comensals 

417,90 
681,16 

C)  Cafeteries, bars fins a 40 m2 
D)  Cafeteries, bars de més de 40 m2 
E)  Whisqueries, pub i tavernes 

232,06 
417,90 
417,90 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 
 

A) Cinemes i teatres 186,56 
B) Sales de festes,  discoteques, bingo 659,68 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis 
 

A) Centres oficials 155,32 
B) Oficines bancàries 155,32 
C) Grans magatzems 681,16 
D) Altres locals no expressament tarifats 112,06 
 
Ordenança fiscal núm. 12 

• S’adapta el redactat al model proposat per la Diputació de Barcelona, que 
incorpora les modificacions necessàries relatives a l’exclusió de la regulació 
referida a la taxa corresponent a les operadores de telefonia mòbil, 
conforme als criteris derivats dels pronunciaments judicials del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea (Sentència de 12 de juliol de 2012 i 
Interlocutòria de 30 de gener de 2014), i del Tribunal Suprem (Sentència de 
5 d’abril de 2013). 

 
Tercer.-  Enumerar de nou les següents ordenances fiscals, sense modificar el 
seu contingut, perquè, per una errada material, es va duplicat la numeració amb 
dues ordenances existents anteriorment. 
Núm. 
anterior 

Núm. 
actual 

Títol 

20 22 Taxa per serveis d’intervenció administrativa en 
les activitats dels ciutadans i les empreses a 
través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així 
com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, 
els controls periòdics i les revisions periòdiques 
 

21 23 Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals 
 
 



Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

 
Cinquè- Indicar que el text de l’ Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals coincideix en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
proposat pel Consell Comarcal del Berguedà, que s’aprovarà i  publicarà 
properament en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
 
Sisè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2014, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

 
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
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, 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. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
2 – MOCIÓ DE SUPORT A LA SECCIÓ D’INSTITUT SERRA DE NOET 
DEMANANT MILLORES I NOUS ESTUDIS 
 
La Secció d’Institut Serra de Noet és un centre de secundària de Berga que 
acull alumnes del municipi d’Avià, que roman a l’espera de la construcció del 
nou edifici. Les instal·lacions actuals són en mòduls prefabricats i això suposa 
mancances d’espai i incompliment de la normativa. 
 
Des de la direcció del centre es demana al Ple de l’Ajuntament que doni suport 
a les seves demandes de millora en el centre a l’espera de la construcció de 
l’edifici definitiu. 
 
Considerant que les demandes de la Secció d’Institut Serra de Noet són justes i 
adequades, es proposa l’adopció dels següents acords : 
 
Primer. Donar suport a la Secció d’Institut Serra de Noet de Berga en la seva 
petició de que s’ampliï el nombre de mòduls per disposar d’una aula taller 
adequada, espais multifuncionals, una biblioteca escolar i una aula de música. 
 També es dóna suport en la petició de poder impartir estudis post-
obligatoris, Cicles Formatius, per exemple en turisme i Batxillerat. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament a la Catalunya Central i a la direcció de la Secció d’Institut 
Serra de Noet. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
 En el torn de paraules el Sr. alcalde diu que havia estat president de 
l’AMPA i sap que tenen els terrenys on s’hauria d’ubicar el nou edifici, sota el 
camp de futbol i que s’ha solucionat el problema urbanístic que hi havia. 
Actualment el tema és a la teulada de la Generalitat. 
 Surt el comentari de com està el tema de l’ampliació de l’escola d’Avià, 
donant el Sr. alcalde l’opinió de que es pot donar per perduda, perquè el 
projecte que hi ha ja no compliria les normatives actuals i caldria redactar-ne un 
altre, amb  el que passaria un parell d’anys i ara ja no hi veuen la necessitat 
d’abans; per això, les cargoleres hi poden ser tota la vida. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
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