
Núm: 05/10 

Data: 4 de novembre de 2010 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 18:40 

Assistents: 

Alcalde: 
 Ramon Cabra i Malaret (CiU) 
Regidors: 
 Albert Sanjuan i Saló (CiU) 
 Joan A. Segado Arcos (CiU) 
 Sílvia Torner i Bernardo (CiU) 

Secretari: 
  Ramon Xandri i Badia 

Regidors que han excusat l’assistència: 
 Adrià Solé i Giralt (CiU) 

El Sr. president declara oberta la sessió i es tracten els afers compresos 
a 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. 

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. 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL 
PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010



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 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 2011 i següents. 

Segon.  Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2011  i  següents  la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

Ordenança fiscal núm. 8  reguladora  de  la  taxa  de  recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries. 

Ordenança fiscal núm. 11  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de 
documents administratius 

Ordenança fiscal núm. 17  reguladora  de  la  taxa  per  la  prestació 
del  servei  de  teleassistència  i  banc 
d’ajuts tècnics 

Les modificacions de les tarifes es concreten de la següent manera:



* Ordenança núm. 8. Les tarifes que s’estableixen són les següents: 
Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 

Per habitatge disseminat agrícola/ramader 

98,90 

54,24 

Quota en euros 
Epígraf primer. Despatxos professionals 
Per cada  despatx professional  135,52 

Epígraf segon. Allotjaments 
A)Hotels,  motels,  hotelsapartaments  de  cinc  i  quatre 
estrelles, fins a 60 places comensals 
B)  Hotels,  motels,  hotelsapartaments  de  cinc  i  quatre 
estrelles, de més de 60 places comensals 

366,16 

596,84 

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

366,16 

596,84 

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

366,16 

596,84 

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 

135,52 
366,16 
596,84 
16,32 

1.424,22 
2.015,18 
3.022,74 
230,90 
96,20 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació 
A) Supermercats, economats i cooperatives 
B) Supermercats fins a 500 m 2 
C) Supermercats de més de 500 m 2 

203,34 
366,16 

1.376,20 

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

596,84 
366,16 

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

203,34 
162,62 

Epígraf quart. Establiments de restauració 

A)  Restaurants fins a 60 places comensals 

B)  Restaurants de més de 60 places comensals 

366,16 
596,84 

C)  Cafeteries, bars fins a 40 m 2 
D)  Cafeteries, bars de més de 40 m 2 
E)  Whisqueries, pub i tavernes 

203,34 
366,16 
366,16



Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 
A) Cinemes i teatres  162,62 
B) Sales de festes,  discoteques, bingo  596,84 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis 
A) Centres oficials  135,52 
B) Oficines bancàries  135,52 
C) Grans magatzems  596,84 

* Ordenança núm. 11. S’incorporen les següents tarifes: 
 Per qualsevol tràmit on es requereixi informe d’arquitecte 
o advocat assessor externs .....................................................  450,00 € 
 Per l’ús del telecentre: 

* A partir de la primera hora d’ús, que serà gratuïta, 
es pagarà per cada mitja hora ......................................  0,50 € 

* Ordenança núm. 17. Es modifiquen  les  tarifes, d’acord amb model aprovat 
pel Consell Comarcal del Berguedà 

Tercer  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 29 de setembre de 2010: 

Ordenança fiscal núm. 11  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de 
documents administratius 

Quart  Indicar  que  el  text  de  l’  Ordenança núm.  8,  reguladora  de  la  taxa  de 
recollida,  tractament  i  eliminació  d’escombraries  i  de  l’Ordenança  núm.17, 
reguladora  de  la  taxa  per  la  prestació  dels  servei  de  teleassistència  i  banc 
d’ajuts  tècnics  coincideixen  en  tot  allò  que  constitueix  prescripció  legal 
d’obligatòria  i  general  aplicació  amb  el model  proposat  pel  Consell  Comarcal 
del Berguedà, aprovat en data 3/11/2010 i que serà publicat properament en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

Cinquè Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2011, 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 29 de setembre de



2010, es farà públic 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. 11  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de 

documents administratius 

Sisè.  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  presentarhi  les  reclamacions  que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haverse 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

2  –  DELEGACIÓ  DE  COMPETÈNCIES  CORRESPONENTS  A  LA  GESTIÓ 
DELS SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DEL TERME MUNICIPAL DE 
CASTELLAR DEL RIU AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

Considerant  que  actualment  l’Ajuntament  de  Castellar  del  Riu  està 
promovent  les obres perquè es pugui disposar del sistema de sanejament en 
alta del nucli d’Espinalbet, en el municipi de Castellar del Riu. 

Vist  que  de  conformitat  amb  el  que  disposa  el  DL  3/2003,  de  4  de 
novembre, pel qual s’aprova el Text  refós de  la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua promou l’agrupació de la gestió de 
les instal∙lacions de sanejament en entitats supramunicipals que actuïn com a 
administracions  actuants  territorials,  amb  estructura  tècnica  i  administrativa 
suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia de l’administració dels 
recursos públics. 

Considerant  que  és  voluntat  de  l’Ajuntament  de  Castellar  del  Riu  el 
traspàs  al  Consell  Comarcal  del  Berguedà  de  les  competències  que  li 
corresponen en relació amb el Sanejament en Alta d’aquest Municipi. 

Considerant  la  disponibilitat  del Consell Comarcal  del Berguedà  com a 
Administració Competent dels sistemes de sanejament en alta per ferse càrrec 
d’aquesta gestió. 

Entenent com a sistemes de sanejament en alta del terme municipal de 
Castellar del Riu, les instal∙lacions públiques formades pels col∙lectors en alta, 
les seves estacions de bombament i les depuradores d’aigües residuals. 

Considerant que  la delegació de competències de  la gestió esmentada 
implica, per la seva correcta execució, l’acceptació de la legislació autonòmica 
aplicable (actualment DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de  la  legislació en matèria d’aigües de Catalunya  i Decret 130/2003, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis públics de sanejament).



Considerant que l’esmentat Reglament regula i atorga les competències 
al  Consell  Comarcal  del  Berguedà  dels  permisos  d’abocament  d’aigües 
residuals per a la utilització directa o indirecta de la xarxa, dels programes de 
reducció de la contaminació, de les prohibicions i limitacions dels abocaments, 
de  la  funció  inspectora  i  del  règim d’infraccions  i  sancions dels  usuaris  en el 
marc de l’esmentada legislació autonòmica. 

Per  tot  l’exposat, el Ple de  la corporació, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, acorda: 
Primer. Delegar les competències de sanejament en alta i la conseqüent gestió 
dels sistemes de sanejament en alta corresponents al municipi de Castellar del 
Riu  al  Consell  Comarcal  del  Berguedà  en  l’exercici  de  les  competències 
d’aquest municipi en matèria de  tractament  d’aigües  residuals establertes per 
l’article  66.3.l,  del Decret  legislatiu  2/2003,  de  28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DL 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text  refós de  la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
de serveis públics de sanejament, atesa la major especialització, infrastructura i 
personal que en aquest àmbit ja disposa el Consell Comarcal. 
Segon.  Adherirse,  en  el  marc  del  que  disposa  la  legislació  autonòmica 
esmentada al punt anterior, que atorga al Consell Comarcal del Berguedà les 
competències  de:  autorització  d’abocament  d’aigües  residuals  directa  o 
indirecta  a  la  xarxa;  prohibicions  i  limitacions  dels  abocaments;  funcions 
d’inspecció,  control  i  sanció  als  usuaris;  i  programes  de  reducció  de  la 
contaminació. 
Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  i  al  Consell 
Comarcal  del  Berguedà  per  al  seu  coneixement  i  l’inici  de  les  tasques 
necessàries per establir les condicions d’un efectiu traspàs de la gestió. 
Quart. Facultar,  tan àmpliament com sigui necessari, a  l’alcalde o persona en 
qui  delegui  perquè,  en  nom  i  representació  de  l’Ajuntament,  subscrigui  la 
documentació oportuna per a l’execució de l’anterior acord. 

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


