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Núm.: 6/16 
 
Data: 31 d’octubre de 2016 
Hora d’inici: 19:00 
Hora de finalització: 19:10 
 
Assistents: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Carles Navarro i Solsona (SA) 
- Josep Subirana i Jové (ERC) 
- Mai Alsina i Galán (ERC) 
- Adrià Rebolledo i Garcia (ERC) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Justifiquen la inassistència: 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Marc Graus i Ballús (CiU)  
- Francesc Mas i Vidal (CiU) 
 
 La Sra. alcaldessa declara oberta la sessió i  es passa a debatre l’únic 
assumpte a l’ordre del dia: 
 
 
ÚNIC – 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 EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2016 

 



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 2017 i següents, així com el seu text refós. 
 



Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós:  
 
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 

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

instal·lacions i obres 
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la prestació del servei de 

gestió de residus municipals 
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora dels preus públics, en l’apartat 2 

referent a tallers, cursos i activitats similars 
organitzats per l’Ajuntament 

Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per la utilització 
d’instal·lacions municipals 

 
 Les modificacions proposades afecten a les tarifes, que es concreten de 
la següent manera : 
 
Ordenança fiscal núm. 2 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
1.- Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tributària del període 
impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que 
incrementin almenys 5 treballadors la mitjana de la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el 
municipi. 
   L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del 
període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a 
aquell. Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de 
treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han 
estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del 
període, o per 365 dies si és d’un any, amb els següents especialitats: 

a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput 
de les plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de 
les empreses afectades abans i després de l’operació. 

b) No es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja 
formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 

c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre 
equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa. 

Ordenança fiscal núm. 5 
 
Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
1.- Bonificació del 95 % de la quota de l’impost en favor de les obres de nova 
construcció de locals industrials a zones qualificades expressament com 
industrials, sempre que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal. 
   La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 



2.- Bonificació del 95 % en favor de les construccions, instal·lacions i obres a 
les quals s’incorporin sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric provinents d’energies renovables. 
   És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor 
incloguin els equips que disposin de la corresponent homologació de 
l’Administració competent. 
   Correspon aquesta declaració al Ple de la corporació, i amb la sol·licitud 
prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres. 
 
Ordenança fiscal núm. 7 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents 
 

 Quota en euros 
Epígraf primer. Habitatges  

a) Habitatges 113,90 
b) Habitatges disseminats agrícoles o ramaders 62,90 

Epígraf segon. Despatxos professionals  
a) Despatxos professionals 156,90 

Epígraf tercer. Despatxos professionals  
a) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, 

fins a 60 places comensals 
422,10 

b) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, 
de més de 60 places comensals 

687,90 

c) Hotels, motels, hotels-apartaments de tres i dues estrelles, 
fins a 60 places comensals 

422,10 

d) Hotels, motels, hotels-apartaments de tres i dues estrelles, 
de més de 60 places comensals 

687,90 

e) Hotels, motels, hotels-apartaments d’una estrella, fina a 60 
places comensals 

422,10 

f) Hotels, motels, hotels-apartaments d’una estrella, de més 
de 60 places comensals 

687,90 

g) Pensions i residències cases de pagès sense menjador 266,20 
h) Pensions i residències cases de pagès amb menjador 422,10 
i) Cases de colònies 687,90 
j) Càmping  (per parcel.la) 24,90 
k) Residències per a gent gran fins a 80 places 1.641,70 
l) Residències per a gent gran de més de 80 places 2.322,90 
m) Hospitals 3.484,20 
n) Refugis, cases de pagès amb més de 10 llits 266,20 
o) Refugis, cases de pagès fins a 10 llits 156,90 
p) Campaments 266,20 

Epígraf quart. Establiments d’alimentació   
a) Supermercats, economats i cooperatives fins a 249 m2 422,10 
b) Supermercats, economats i cooperatives de 250 a 499 m2 687,95 
c) Supermercats, economats i cooperatives de 500 a 799 1.114,50 
d) Supermercats, economats i cooperatives de 800 m2 o més 3.508,95 
e) Magatzem a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 422,10 
f) Magatzems a l’engròs en general 422,10 
g) Peixateries, carnisseries i semblants 266,20 
h) Botigues no alimentàries 156,90 

Epígraf cinquè. Establiments de restauració  
a) Restaurants fins a 60 places comensals 422,10 
b) Restaurants de més de 60 places comensals 687,90 
c) Cafeteries, bars fins a 40 m2 266,20 
d) Cafeteries, bars de més de 40 m2 422,10 
e) Whisqueries, pubs i tavernes 422,10 



Epígraf sisè. Establiments d’espectacles  
a) Cinemes i teatres 422,10 
b) Sales de festes, discoteques i bingos 422,10 

Epígraf setè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis  
A) Centres oficials 156,90 
B) Oficines bancàries 422,10 
C) Grans magatzems 687,95 
D) Altres locals no expressament tarifats 113,90 

Ordenança fiscal núm. 11.2 
   S’incorporen les següents activitats : 
- Zumba : 20 €/mes 
- Pilates : 20 €/mes 
- Zumba i pilates conjunt: 25 €/mes 
 

 

              Ordenança fiscal núm. 23 
Article 6. Quota tributària 
 
S’incorpora la condició de dipositar una fiança per a la cessió de taules i 
cadires: 
- Per a la cessió de fins a 5 taules i/o 50 cadires, es dipositarà a les oficines 
municipals una fiança de 50 €, que es retornarà una vegada s’hagi comprovat 
el retorn en condicions del material. 
- Per a la cessió de més de 5 taules i/o més de 50 cadires, es dipositarà a les 
oficines municipals una fiança de 100 €, que es retornarà una vegada s’hagi 
comprovat el retorn en condicions del material. 
Tercer.- Imposar el preu públic per a la utilització de les carpes del Consell 
Comarcal del Berguedà, d’acord amb el text aprovat per l’ens comarcal i aprovar 
l’Ordenança reguladora del mateix, amb el número de relació 24.  
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- 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. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 

 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
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