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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 19 hores del dia 4 de novembre de 
2011, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar sessió 
extraordinària, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i amb 
l’assistència dels senyors/es regidors/es Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar Aparicio i Ledesma, 
Ana Belén Jara i Martínez i Carme Lledó i Martínez  tots ells i elles adscrits/es al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, 
Eva Llovet i Castelló,  Maria Isabel Garcia i Sansegundo, Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano 
i Arcas, ell i elles adscrit/es al  grup municipal de “Convergència i Unió". 

 

Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 19 hores i 4 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
 
1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS A EFECTES D'1 DE GENER DE L'ANY 2012. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que correspon als Ajuntaments fer les propostes d’aprovació de 
les modificacions de les taxes i ordenances fiscals perquè siguin d’aplicació a 1 de gener de 
l’any vinent. 
 
Indica al respecte que tots els regidors i regidores han  tingut a disposició  la proposta d’acord 
de modificació d’algunes taxes i ordenances que ha fet l’equip de govern i que  les ordenances 
que no es proposen modificar seguiran vigents. 
 
 Manifesta en primer lloc, al respecte de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 
que en aquests dos últims exercicis, el 2010 i el 2011, el tipus de gravamen que s’aplica sobre la 
base imposable que estableix el cadastre, s’ha congelat  0,38 % i per tant diu que aquest any la 
proposta que fan per l’any vinent consisteix en apujar el tipus de gravamen aquest IBI i 
bàsicament és una dècima, del 0,38 % al 0,39 %, comentant que bàsicament l’augment es fa per 
cobrir el cost dels serveis i subministraments en general. 
 
Exposa també,  respecte de l’Impost sobre terrenys de naturalesa rústega, que el coeficient 
d’aquest Impost ja estava al 0,65%, el qual és el màxim establert, però també diu, que aquest 
Impost no genera un padró molt important en quant a quantitat, indicant que a l’exercici 2011 
per aquest padró es va recaptar 2.479 €,  
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A continuació diu que es planteja un petit augment de 3 dècimes en el coeficient de l’Impost 
sobre els vehicles de tracció mecànica, ja que diu el coeficient és el  mateix des de l’exercici 
2009, el qual era de l’1,65, per tal d’ aconseguir bàsicament l’increment aproximat de l’IPC.  
 
Explica al respecte de l’increment de l’IPC que si s’agafa de setembre a setembre, que és el 
període que es té en compte quan es fan  aquestes propostes de modificacions, diu que li sembla 
que la diferència esta al 3,2 sinó s’equivoca, però que han intentat mantenir aquests increments 
aplicant només l’increment de l’IPC anual, és a dir des de gener,  que és de l’1,9  
 
El senyor Alcalde continua dient que en relació a l’Impost sobre l’increment de terrenys de 
naturalesa urbana que la proposta és mantenir-ho al mateix nivell que segueixen tenint des de 
l’exercici 2008, que és el que els permet la Llei i exposa que l’únic canvi que aquí proposen és 
introduir una bonificació del 40% de la quota tributària en les transmissions quan afectin a 
l’habitatge habitual del causant i les transmissions siguin realitzades a títol lucratiu per causa de 
mort a favor del seu descendents, comentant que no tenien aquest percentatge de bonificació 
aprovat i  que considera que és de justícia aplicar aquest percentatge de bonificació per aquests 
casos.  
 
Respecte de la taxa reguladora del subministrament d’aigua, diu que és el que es transcriu és an 
base a l’últim estudi de tarifes que tenien aprovat i vigent, sense que es modifiquin les tarifes, ja 
que es tracta d’adaptar l’articulat de l’ordenança a l’estudi de tarifes únicament des d’un punt de 
vista formal. 
 
Comenta a continuació  que una altra  ordenança que proposen modificar per ajustar-la al que 
com equip de govern creuen necessari, és la taxa per la prestació dels serveis de piscina 
municipal. 
 
Indica que en aquesta taxa, s’unifiquen quotes i s’apliquen alguns augments bàsicament amb els 
abonaments per temporada, amb els matrimonis i fills fins a 14 anys, els adults de més de 14 
anys i després també s’unifica tot el tema  de les entrades dels laborables i festius, les quals en 
aquest sentit les abaixen perquè per una comparativa que han fet a d’altres municipis, la quota 
era desproporcionada.  
 
Una altre ordenança que el senyor Alcalde informa que també proposen modificar és la de la 
prestació del servei de residus municipals, la taxa d’escombraries, comentant al respecte  que 
aquí apliquen un increment de l’1,9 %, afirmant que tot i sent conscients que la pròpia junta de 
sanejament o el propi consorci de residus, han plantejat augments superiors a l’1,9% i per tant, 
tampoc tindria sentit que per voler equilibra-ho al 100%, s’apliquessin augments 
percentualment més elevats, i diu que en aquest sentit diu que plantegen aquest augment, la 
quota per habitatge passarà de 106,88 € a 108,91 €, i que aquest increment percentual s’aplicarà 
i als altres epígrafs: despatxos professionals, d’allotjaments, d’establiments d’alimentació, de 
restauració, de cafeteries o d’altres activitats mercantils o el camp de golf.  
 
El senyor Alcalde exposa al ple, en relació a la taxa reguladora per la prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, que també 
l’han adequada cada any, tindrà l’increment de l’1,9 %. 
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I finalment el senyor Alcalde parla de la modificació de la taxa per la prestació del servei de 
l’escola bressol, la qual proposa aprovar i diu que l’explicació és obvia, i que aquesta ja s’ha 
comentat en algun ple anterior en informar de la reducció d’aportacions de la Generalitat de 
Catalunya, ja que explica que era pel cost del funcionament i la subvenció de les places d’escola 
bressol, passant la quota de l’import de 143 € a 150 € a partir del dia 1 de setembre de 2012 atès 
que el curs actual ja s’ha iniciat i que quan se’ls va comunicar aquesta davallada d’ingressos, els 
alumnes ja estaven pre-inscrits, ja estaven tots matriculats i per tant la informació que tenien les 
famílies era de l’import dels 143€ i escaix, fet pel qual diu que l’equip de govern entén que no 
és correcte plantejar aquest augment ara a partir de l’1 de gener de 2012, a mig curs, sinó que 
indica que el plantejarien i que ja el tindrien aprovat a efectes de la preinscripció i de la 
matriculació del proper curs escolar.  
 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu:  
 
“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. 
 
Vistos els informes tècnics 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. 
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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. 
 
Vista la memòria d’Alcaldia, els informes de la Secretaria i de la Intervenció així com els informes 
tècnics-econòmics justificatius, que obren a l’expedient.  
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la seva 
aprovació, 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 2012 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles: 

 
- 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 0,39 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,650 per cent quan 

es tracti de béns rústics. 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,3 per 

cent.  
4. 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. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 

-  Article 6è. Quota tributària: 
 

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per 
l’aplicació del coeficient del 1,68. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos general de l’Estat. 

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en 
aquest municipi serà el següent: 

 
Potència i classe de vehicle Quota / Euros 

A) Turismes:  
De menys de 8 cavalls fiscals 21,20 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 57,26 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 120,86 
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 150,55 
De 20 cavalls fiscals en endavant 188,16 
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B) Autobusos 
 

De menys de 21 places 139,94 
De 21 a 50 places 199,32 
De més de 50 places 249,14 

C) Camions 
 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 71,03 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 139,94 
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 199,32 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 249,14 
D) Tractors:  
De menys de 16 cavalls fiscals 29,69 
De 16 a 25 cavalls fiscals 46,65 
De més de 25 cavalls fiscals 139,94 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats  per vehicles de tracció mecànica:  
De menys de 1.000 i més de 750 kg. De càrrega útil 29,69 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 46,65 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 139,94 

F) D’Altres vehicles 
 

Ciclomotors 7,43 
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 7,43 
Motocicletes de més de 125 fins 250 centímetres cúbics 12,72 
Motocicletes de més de 250 fins 500 centímetres cúbics 25,45 
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 centímetres cúbics 50,89 
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 101,78 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4  reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana.  
 

-  Article 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
 

1. Es concedirà una bonificació del 40 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.  
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Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de l’article 
11 d’aquesta Ordenança. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 
 

- Article 6. Quota tributària.  
 

1. La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 

  Quota fixa de servei:  
 
  Ús domèstic i comptadors provisionals d’obra:  4,43 €/unitat consum/mes. 
  Ús industrial, hoteler, agrícola i ramader:  4,74 €/unitat consum/mes. 
 
 Euros 
a) Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2059 €/m3 
b) De 6 a 15 m3/unitat consum/mes 0,4649 €/m3 
c) Excés de 15 m3/unitat consum/mes 0,8965 €/m3 
d) Ús industrial, hoteler, agrícola i ramadera 0,7176 €/m3 
e) Comptadors provisionals d’obres 1,0293 €/m3 
f) Conservació de comptadors 0,98 €/ab/mes 
 
Pel que respecta al consum per a ús industrial que sigui superior a 300 m3/dia s’aplicarà la tarifa de 
0,6029 €/m3. 
 
 
Ordenança Fiscal número 12 reguladora  de la taxa per la prestació de serveis en la Piscina 
Municipal. 
 

-  Article 6. Quotes tributàries 
 

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 
 Euros 
1. Abonament per temporada  
- Matrimonis i fills fins a 14 anys 70,00 
- Adults (més de 14 anys) 36,00 
- Menors (menys de 14 anys) 21,00 
2. Entrades   
- Entrades laborables 3,50 
- Entrades festius 4,00 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus 
municipals. 
 

- Article 5. Quota tributària 
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1.  La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la 
via pública on estiguin situats. 

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

 
Habitatges  
 

 

Per cada habitatge 
 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar 

 
 

108,91 € 

 
-  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 del 
residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.  

 
2.  A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents: 

 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 165,57 €
Epígraf segon. Allotjaments 
Residències d’avis 236,04 €
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  
Supermercats, economats, cooperatives i queviures 165,57 €

Epígraf quart. Establiments de restauració 
A) Restaurants 236,01 €
B) Cafeteries, bars 236,01 €

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis. 
A) Perruqueries 162,48 €
B) Camp de Golf 990,32 €
 
 
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 

-  Article 6. Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 

Concepte Euros 
a) Per la concessió dret funerari nínxol nou 

- nínxols (1ª. i 5ª fila) 
- nínxols (2ª. 3ª. i 4ª. fila) 

b) Per la concessió dret funerari nínxols antics 

1.295,73 €
1.425,30 €

429,26 €



                
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 
                Email: castellgali@diba.es 
 
 

 8

Concepte Euros 
c) Lloguer de nínxol de 2 anys 
d) Per la col·locació de làpides 
e) Inhumacions en nínxols de propietat 
f) Inhumacions en nínxol de lloguer 
g) Exhumacions  
h) Conservació nínxols 
i) Permutes i transmissions 
j) Expedició de títols 

73,40 €
3,96 €
8,00 €
6,08 €
7,99 €

15,29 €
24,00 €
4,54 €

 
 
Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
 

-  Article 6è. Quota tributària. 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat Euros 
Escolarització jornada completa 150,00 € 
 
Disposició final: Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Castellgalí, el 4 de novembre 
de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2012 i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
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, Registre 022011023508 de data 29 de setembre de 2011: 
 
- Ordenança Fiscal número  1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats  econòmiques. 
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana. 
- Ordenança Fiscal número 5 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 

via publica. 
- Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic a 

favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
- Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa. 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 

- Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

- Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant i rodatge 
cinematogràfic. 

- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina Municipal. 
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- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
- Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 

municipals. 
- Ordenança Fiscal número 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
- Ordenança Fiscal número 16 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora  de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitat 

comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora  de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública. 
-  Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 

d’equipaments i béns esportius i culturals municipals. 
- Ordenança Fiscal número 20 reguladora  de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
- Ordenança Fiscal número 21 de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia 
o declaració responsable o pels controls posteriors al inici de les activitats. 

 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2012, 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, Registre 022011023508 de data 29 de setembre de 2011, 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 número  1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats  econòmiques. 
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana. 
- Ordenança Fiscal número 5 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 

via publica. 
- Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic a 

favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
- Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa. 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 

- Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

- Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant i rodatge 
cinematogràfic. 

- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina Municipal. 
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- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
- Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans. 
- Ordenança Fiscal número 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius. 
- Ordenança Fiscal número 16 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora  de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitat 

comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora  de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública. 
-  Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 

d’equipaments i béns esportius i culturals municipals. 
- Ordenança Fiscal número 20 reguladora  de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol. 
- Ordenança Fiscal número 21 de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia 
o declaració responsable o pels controls posteriors al inici de les activitats. 

 
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. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 28 d’octubre de 2011. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
A la fase de debat intervé la portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, la senyora 
Eva Llovet i Castelló, qui pregunta en primer lloc si hi haurà la possibilitat de votar les 
modificacions de les  ordenances per separat atès que només hi ha un punt a la proposta d’acord 
i per si presenten al·legacions al respecte d’algunes de les modificacions, responent el senyor 
Alcalde, desprès de consultar-ho al senyor Secretari, que no hi veu inconvenient en que així es 
faci la votació, assentint en el mateix sentit tots els/les regidors/es presents a la sessió.  
 
Comenta en primer lloc la senyora regidora que aquest any es fa molta referència a l’IPC, i que 
l’any passat diu que recorda que es va congelar, com molt bé ha dit el senyor Alcalde, l’Impost 
sobre bens de naturalesa urbana, el qual es va quedar al 0,38 amb l’argument de que era per la 
crisi econòmica,  i comenta la senyora portaveu del grup municipal del grup municipal de 
“Convergència i Unió” que aquest any pensen que és fins i tot pitjor, i diu que aleshores aquest 
argument l’any passat era vàlid, però segons el que ha dit el senyor Alcalde aquest any ja no ho 
és, i també explica que pensa que l’increment d’aquest dècima suposa un augment superior a 
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l’experimentat per l’IPC, perquè suposa un 3% , considerant que l’argument fet servir l’any 
passat per a congelar el tipus de gravamen, doncs aquest any potser encara ho és més, 
preguntant també si hi ha previsió de revisar el cadastre, per saber si podria ser que Castellgalí 
sortís a la baixa, però en qualsevol cas manifesta que s’abstindran en la votació d’aquesta 
ordenança, ja que comenta que l’equip de govern decideix fer aquesta puja del 3%, i que el grup 
de Convergència i Unió no veu clar aquest fet, aquest canvi d’argument en aquest punt en 
concret.  
 
També indica que s’abstindran en la votació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, degut a que aquesta ordenança també puja una mica pel mateix 
motiu de l’IPC, diu que podria ser l’IPC, que podria ser una dècima, o que en podrien ser dues, 
però que l’equip de govern ha decidit tres dècimes, i que aquesta és una taxa que tampoc 
repercuteix amb cap servei especial per part de l’Ajuntament, i que per aquest motiu en la 
votació d’aquesta ordenança també s’abstindran.  
  
En relació a l’ordenança núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valors de terrenys 
de naturalesa urbana,  la portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, la senyora Eva 
Llovet i Castelló indica que hi votaran a favor, afegint que al seu grup li  sembla que aquesta 
inclusió de la bonificació de del 40% va en la línia també del que ells pensen, per tal que el 
canvi de titularitat d’una propietat a favor dels ascendents o descendents de primer grau, doncs  
no suposi, en la situació que es viu en l’actualitat, un pal per aquella família després que ja hi ha 
hagut una defunció, i per aquest motiu diu que ho veuen molt interessant i manifesta que 
votaran a favor d’aquesta ordenança. 
  
En relació a l’ordenança número 11 reguladora de la Taxa pel subministrament de l’aigua diu 
que han vist l’informe i que votaran a favor.  
 
Sobre l’ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, 
comenta que han vist els números, i que han vist que hi ha hagut un dèficit important, però que 
en aquesta ordenança s’està parlant en algun cas d’un augment d’un 50% de la tarifa, per 
exemple en l’abonament familiar, afegint que la comparativa amb altres piscines públiques de la 
comarca també s’hauria de fer respecte de la relació qualitat-preu, respecte de la qual consideren 
que la de Castellgalí està bastant per sota respecte de la resta de les piscines de la comarca. 
 
Explica al respecte  que no és el mateix tenir una piscina de gespa natural i més gran que una de 
gespa  artificial, preguntant si aquest increment del 50%, no podria ser una mica gradual, o 
sigui, si realment els números no surten, ja que passar de pagar l’any passat 45€ per abonament 
familiar a 70€ aquest any ,pel mateix concepte, ho troben una mica brusc, i per aquest motiu el 
Grup de Convergència i Unió votarà en contra d’aquesta modificació.  
  
Sobre l’ordenança reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis de gestió de residus, 
manifesta que el seu grup s’abstindrà, comentant que el senyor Alcalde ha mencionat que 
l’increment que ha experimentat el cost del servei  és molt superior en proporció a l’increment 
de la taxa, la senyora Eva Llovet i Castelló pregunta si no hi haurà una baixa en el servei, 
manifestant que ja hi ha hagut  gent que ha notat que ha baixat el servei, i pensa que serà així si 
ara s’incrementa molt més el que s’haurà de pagar com Ajuntament, i la taxa s’apuja molt poc. 
Diu que en aquesta taxa potser sí que s’hauria de fer una reflexió, pedagogia amb la gent i 
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potser aquí si que s’hauria de fer una puja més important,  si realment el cost d’aquest servei ha 
pujat tant. Per això manifesta que han pres la decisió d’abstenir-se en aquesta modificació.  
 
Exposa que també s’abstindran en l’ordenança núm. 16 reguladora de la Taxa per prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.  
 
I per últim, en relació a l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servei d’escola 
bressol, comenta que aquesta s’apuja un 4,5%, dient que votaran en contra d’aquesta 
modificació i que tot i que la Generalitat hagi baixa la seva aportació, comentant que l’import de 
l’aportació no sap si és una cosa que s’ha de seguir una norma, o és una cosa discrecional o 
voluntària, però indica que la majoria dels llocs es paga un terç a càrrec del municipi, un terç a 
càrrec de la família i un terç a càrrec de la Generalitat.  
 
Conclou la seva intervenció dient en aquests moments, apujar la quota en  un 4,5% és un 
augment molt important i diu que ja que no arribem a aquest 33% que és un terç de l’aportació 
del cost, i per això explica que no estan d’acord amb aquesta puja. Diu que també potser caldria 
revisar el cost del que l’empresa cobra a l’Ajuntament per aquest servei, perquè indica que si bé 
hi ha un 1,9 d’IPC, també podrien dir que hi ha moltes coses que s’estan revisant a la baixa, 
com bé l’equip de govern sap, sous i hores i  a tot arreu estan parlant d’ajustaments, comenta 
que potser en aquest servei també es podria ajustar una mica a la baixa i així no caldria fer 
aquesta puja del 4,5%. Per aquest motiu manifesta que votaran en contra de la modificació 
d’aquesta ordenança.  
 
Li respon el senyor Alcalde explicant el criteri que han seguit en relació a l’Impost de bens de 
naturalesa urbana, comentant que la crisi de l’any passat continua sent aquest any la mateixa, 
però diu que el que sí que ha canviat respecte aquest any, és la previsió de transferències 
d’aportacions econòmiques procedents d’altres administracions, i explica que aquest és un 
ingrés dels bàsics, amb el que es recapta percentualment en el capítol d’ingressos més per a 
poder fer front a tota l’estructura, a tot el funcionament de molts dels serveis, indicant que 
entenen que és una puja ajustada, en el sentit de que aquí participen tots i és un petit esforç que 
demanen a tothom.  
 
Continua dient que evidentment la situació de la crisi és la mateixa i respecte a la revisió del 
cadastre, el qual es va revisar a l’exercici 2005, i que en tot cas, a no ser que ho demani 
l’Ajuntament o ho aprovi  d’ofici la Gerència Territorial  del cadastre, no hi ha cap altra revisió 
prevista.  
 
El senyor Alcalde exposa també que han seguit el criteri d’intentar no carregar massa la pressió 
i fer escala en aquest impost, i explica que és evident, perquè tingui una referència i perquè la 
tinguin tots els regidors i regidores, respecte del criteri que han seguit des de que va entrar en 
vigència aquesta revisió cadastral, donant com com a exemple que aquest tipus de gravamen, 
que ara han plantejat apujar-lo una dècima, del 0,38 al 0,39 a l’exercici 2007 estava al 0,52%,  i 
per tant, indica que ja han anat fent aquesta adaptació gradual per contenir una mica el que 
suposava aquest canvi de valor cadastral, però continua dient que en aquests moments veuen 
que tots han d’aportar-hi el que sigui necessari.  
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El senyor Alcalde diu que també s’ha fet una comparativa amb els municipis de característiques 
similars de la comarca, observant els  que tenen els coeficients més baixos, com per exemple, 
Balsareny amb un 0,43%,  Callús 0,46%, i Avinyó amb un 0,53 % Avinyó. 
 
Respecte de l’Inpost sobre vehicles de tracció mecànica diu  que sí que hi ha serveis que no són 
directament relacionats amb el que s’ingressa, perquè en definitiva va amb una bossa comú, 
però tot el que fa referència als costos de manteniment de les vies públiques, de les 
senyalitzacions, haurien de  ser proporcionals al que es recapta, i més tenint en compte que pels 
nostres carrers no només hi passen vehicles del nostre municipi sinó també d’altres. 
  
Intervé el senyor Secretari, desprès de sol·licitar la paraula a la Presidència, per tal de 
puntualitzar que es tracta d’un impost i no d’una taxa, i que els impostos venen definits a la 
pròpia Llei General Tributària com aquells tributs sense contraprestació, a diferència de les 
taxes, respecte de les quals sempre s’ha d’intentar equilibrar el cost del servei sense en cap cas 
es pugui superar el que es prevegi recaptar  en concepte de taxa el cost total del servei. Afegeix 
que la proporció en que es pretengui assolir aquest equilibri és un decisió política ja que 
determina quin dèficit es vol assumir. Conclou dient que certament aquest impost ha estat 
objecte de debat per la doctrina al respecte de la seva naturalesa i justificació. 
  
El senyor Alcalde prossegueix dient que en relació a l’Impost sobre l’increment de terrenys de 
naturalesa urbana, han aplicat  aquesta bonificació, ja que diu que fins ara el que s’havien trobat 
és que tot era comprar i vendre, i per tant, era de justícia que qui feia negoci amb això li 
repercutís, però comenta que el que troben injust és pagar sense aquesta bonificació, quan la 
família resideix en el mateix immoble del difunt i la transmissió és per causa de mort. 
 
Afegeix que pel que respecta  a l’ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de servei de 
piscina municipal, tot són observacions, punts de vista, i que evidentment no comparteixen el 
punt de vista exposat per la senyora regidora. 
 
 
En relació a l’ordenança reguladora per la Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus 
municipals, el senyor Alcalde comenta que no creu que hi hagi hagut cap baixa en el servei, i 
pregunta a la portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, si no és així. El senyor 
Alcalde explica que hi poden haver situacions puntuals de queixes o coses que no corresponen, 
però diu que el servei no s’hauria d’haver reduït. 
 
Manifesta que la senyora regidora Eva Llovet ha fet al·lusió a l’increment de les taxes del cànon 
de l’abocador, es a dir, del cànon de les tones que es porten a l’abocador comarcal, i diu que en 
aquest sentit sí que han experimentat uns increments importants i també en tot el que és la 
recollida selectiva i la recollida orgànica, informa de que aquest serà un dels estalvis que tindran 
quan signin el contracte de la nova adjudicació del servei. Afegeix que també es podria 
prescindir del servei de la deixalleria mòbil que presta el Consorci de residus i que factura per 
aquest concepte si s’aconsegueix fer la deixalleria i que són conscients que cal fer un estudi a 
fons de la qüestió. 
  
I en relació a l’ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola Bressol, i 
responent a la intervenció que ha fet anteriorment la Sra. regidora Eva Llovet, el senyor Alcalde 
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li contesta que  no hi ha obligació de que sigui un terç, però explica que el que és evident  
l’impacte de la baixa de la subvenció que ha passat de 1.800 € per alumne a 1.600 € i que  
creuen que la família que pot pagar l’import de 143,48 €, e ha de poder pagar els 150 € que 
proposen aquí.  
 
Finalitza la seva intervenció demanant una mica d’esforç, en alguns casos de manera general i 
en d’altres de manera concreta pels serveis que s’utilitzen i comenta que per tant, entenen que es 
absolutament defensable aquesta proposta perquè, a banda de que hi ha alguns percentatges per 
sobre de l’IPC, entenen que tampoc són increments desmesurats i potser si, trenquen la línia 
d’exercicis anteriors en contenció i manteniment de les taxes, però diu que les circumstàncies 
són les quines són i que els toca prendre decisions, encara que en aquest sentit puguin ser en 
algun moment impopulars.  
 
Pren la paraula la portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, la senyora Eva Llovet 
i Castelló per acabar de puntualitzar una cosa, sobre els dos punts que creu  més importants, el 
primer dels quals és en relació a l’increment de la taxa per l’escola bressol d’un 4,5 % en 
considerar que es tracta d’una puja molt important, i en relació a la taxa per la recollida de 
residus sòlids urbans, indica que potser s’hauria d’explicar per part de l’Ajuntament el que es 
paga  per tona no reciclada i que si s’ha de pujar més la quota la gent ho hauria entès, no com en 
el cas de l’increment de la quota de la taxa de l’escola bressol. 
 
Es procedeix acte seguit a la votació de la modificació de les ordenances fiscals de forma 
desglossada pels diferents tributs que consten al segon dels acords que conté la proposta d’acord 
i amb el resultat que s’indica a continuació: 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
1.Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles: 
 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable dels cinc 
regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre 
abstencions que es corresponen als quatre regidors/es adscrits als del grup municipal de 
“Convergència i Unió” i en conseqüència, i pel mateix quòrum, aprovar la  modificació de 
l’article 7 de l’ordenança en els termes que es transcriuen literalment a continuació: 

 
“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 0,39 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,650 per cent quan es 
tracti de béns rústics. 
3.El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,3 per cent.  
4.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. 

 
2. Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 

 



                
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 
                Email: castellgali@diba.es 
 
 

 15

 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable dels cinc 
regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre 
abstencions que es corresponen als quatre regidors/es adscrits als del grup municipal de 
“Convergència i Unió” i en conseqüència, i pel mateix quòrum, aprovar la  modificació de 
l’article 6 de l’ordenança en els termes que es transcriuen literalment a continuació: 

 
  “Article 6è. Quota tributària: 

 
1.Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per 
l’aplicació del coeficient del 1,68. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos general de l’Estat. 
2.Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest 
municipi serà el següent: 
 

Potència i classe de vehicle Quota / Euros 
A) Turismes:  
De menys de 8 cavalls fiscals 21,20 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 57,26 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 120,86 
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 150,55 
De 20 cavalls fiscals en endavant 188,16 

B) Autobusos 
 

De menys de 21 places 139,94 
De 21 a 50 places 199,32 
De més de 50 places 249,14 

C) Camions 
 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 71,03 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 139,94 
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 199,32 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 249,14 
D) Tractors:  
De menys de 16 cavalls fiscals 29,69 
De 16 a 25 cavalls fiscals 46,65 
De més de 25 cavalls fiscals 139,94 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats  per vehicles de tracció mecànica:  
De menys de 1.000 i més de 750 kg. De càrrega útil 29,69 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 46,65 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 139,94 

F) D’Altres vehicles 
 

Ciclomotors 7,43 
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 7,43 
Motocicletes de més de 125 fins 250 centímetres cúbics 12,72 
Motocicletes de més de 250 fins 500 centímetres cúbics 25,45 
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 centímetres cúbics 50,89 
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Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 101,78 
 
 
3. Ordenança Fiscal núm. 4  reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.  
 
 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable de la 
unanimitat del número legal de membres del ple presents a la sessió, i en conseqüència, i pel 
mateix quòrum, aprovar la  modificació de l’article 6 de l’ordenança en els termes que es 
transcriuen literalment a continuació: 

 
 

“  Article 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
 

1. Es concedirà una bonificació del 40 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.  
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de l’article 
11 d’aquesta Ordenança.” 

 
4. Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 
 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable de la 
unanimitat del número legal de membres del ple presents a la sessió, i en conseqüència, i pel 
mateix quòrum, aprovar la  modificació de l’article 6 de l’ordenança en els termes que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
“ 

- Article 6. Quota tributària.  
 

1. La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 

  Quota fixa de servei:  
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  Ús domèstic i comptadors provisionals d’obra:  4,43 €/unitat consum/mes. 
  Ús industrial, hoteler, agrícola i ramader:  4,74 €/unitat consum/mes. 
 
 Euros 
a) Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2059 €/m3 
b) De 6 a 15 m3/unitat consum/mes 0,4649 €/m3 
c) Excés de 15 m3/unitat consum/mes 0,8965 €/m3 
d) Ús industrial, hoteler, agrícola i ramadera 0,7176 €/m3 
e) Comptadors provisionals d’obres 1,0293 €/m3 
f) Conservació de comptadors 0,98 €/ab/mes 
 
Pel que respecta al consum per a ús industrial que sigui superior a 300 m3/dia s’aplicarà la tarifa de 
0,6029 €/m3. 
 
5. Ordenança Fiscal número 12 reguladora  de la taxa per la prestació de serveis en la 
Piscina Municipal. 
 
 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable dels cinc 
regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre 
vots en contra que es corresponen als quatre regidors/es adscrits als del grup municipal de 
“Convergència i Unió” i en conseqüència, i pel mateix quòrum, aprovar la  modificació de 
l’article 6 de l’ordenança en els termes que es transcriuen literalment a continuació: 
 

“-  Article 6. Quotes tributàries 
 

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 
 Euros 
1. Abonament per temporada  
- Matrimonis i fills fins a 14 anys 70,00 
- Adults (més de 14 anys) 36,00 
- Menors (menys de 14 anys) 21,00 
2. Entrades   
- Entrades laborables 3,50 
- Entrades festius 4,00 
 
6. Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de gestió 
de residus municipals. 

 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable dels cinc 
regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre 
abstencions que es corresponen als quatre regidors/es adscrits als del grup municipal de 
“Convergència i Unió” i en conseqüència, i pel mateix quòrum, aprovar la  modificació de 
l’article 5 de l’ordenança en els termes que es transcriuen literalment a continuació: 

 
“- Article 5. Quota tributària 
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1.  La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la 
via pública on estiguin situats. 

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

 
Habitatges  
 

 

Per cada habitatge 
 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar 

 
 

108,91 € 

 
-  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 del 
residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.  

 
2.  A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents: 

 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 165,57 €
Epígraf segon. Allotjaments 
Residències d’avis 236,04 €
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  
Supermercats, economats, cooperatives i queviures 165,57 €

Epígraf quart. Establiments de restauració 
A) Restaurants 236,01 €
B) Cafeteries, bars 236,01 €

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis. 
A) Perruqueries 162,48 €
B) Camp de Golf 990,32 €
 
 
7. Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable dels cinc 
regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre 
abstencions que es corresponen als quatre regidors/es adscrits als del grup municipal de 
“Convergència i Unió” i en conseqüència, i pel mateix quòrum, aprovar la  modificació de 
l’article 5 de l’ordenança en els termes que es transcriuen literalment a continuació: 
 

-  Article 6. Quota tributària 
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 

Concepte Euros 
k) Per la concessió dret funerari nínxol nou 

- nínxols (1ª. i 5ª fila) 
- nínxols (2ª. 3ª. i 4ª. fila) 

l) Per la concessió dret funerari nínxols antics 
m) Lloguer de nínxol de 2 anys 
n) Per la col·locació de làpides 
o) Inhumacions en nínxols de propietat 
p) Inhumacions en nínxol de lloguer 
q) Exhumacions  
r) Conservació nínxols 
s) Permutes i transmissions 
t) Expedició de títols 

1.295,73 €
1.425,30 €

429,26 €
73,40 €
3,96 €
8,00 €
6,08 €
7,99 €

15,29 €
24,00 €
4,54 €

 
 
8. Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol. 
 
S’acorda aprovar la modificació que conté la proposta d’acord amb el vot favorable dels cinc 
regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre 
vots en contra que es corresponen als quatre regidors/es adscrits als del grup municipal de 
“Convergència i Unió” i en conseqüència, i pel mateix quòrum, aprovar la  modificació de 
l’article 6 de l’ordenança i la seva disposició final en els termes que es transcriuen literalment a 
continuació: 
 
“ 

-  Article 6è. Quota tributària. 
 

1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat Euros 
Escolarització jornada completa 150,00 € 
 
Disposició final: Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Castellgalí, el 4 de novembre 
de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2012 i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.” 
 
 
Pel que respecta als acords primer, tercer, quart i cinquè que conté la proposta d’acord el ple n’ 
acorda la seva aprovació amb el vot favorable dels cinc regidors/es adscrits al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre abstencions que es corresponen als 
quatre regidors/es adscrits als del grup municipal de “Convergència i Unió” i en conseqüència, i 
pel mateix quòrum, els esmentats acords en els termes que es transcriuen literalment a 
continuació: 
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“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 2012 i 
següents.  
 
 
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, Registre 022011023508 de data 29 de 
setembre de 2011: 
 
- Ordenança Fiscal número  1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats  econòmiques. 
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana. 
- Ordenança Fiscal número 5 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 

volada de la via publica. 
- Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini 

públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
- Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

- Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 

- Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant i 
rodatge cinematogràfic. 

- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina 

Municipal. 
- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 
- Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals. 
- Ordenança Fiscal número 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents 

administratius. 
- Ordenança Fiscal número 16 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris 

locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora  de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitat comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora  de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
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-  Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament 
especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals. 

- Ordenança Fiscal número 20 reguladora  de la Taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol. 

- Ordenança Fiscal número 21 de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable o pels controls posteriors al inici de 
les activitats. 

 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2012, 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, Registre 022011023508 de data 29 de setembre de 2011, 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 número  1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats  econòmiques. 
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana. 
- Ordenança Fiscal número 5 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 

volada de la via publica. 
- Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini 

públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
- Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

- Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 

- Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant i 
rodatge cinematogràfic. 

- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina 

Municipal. 
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- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres. 

- Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans. 

- Ordenança Fiscal número 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

- Ordenança Fiscal número 16 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 

- Ordenança Fiscal número 17 reguladora  de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitat comunicades en matèria d’urbanisme. 

- Ordenança Fiscal número 18 reguladora  de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 

-  Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament 
especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals. 

- Ordenança Fiscal número 20 reguladora  de la Taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol. 

- Ordenança Fiscal número 21 de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable o pels controls posteriors al inici de 
les activitats. 

 
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.”. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 19 hores i 50 minuts el senyor Alcalde aixeca 
la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, de tot el qual en 
dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 
 
El Secretari: L’Alcalde: 
 
 
 
 
Joan Lluís Obiols i  Suari.   Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
 
 


