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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 30 minuts del dia 28 
d’octubre de 2016, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar 
una sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias 
i amb l’assistència dels/les senyors/es regidors/es, Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar Aparicio i 
Ledesma, Raquel Todolí Martínez, adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, així com del senyor regidor, Francisco José Moreno i 
Rodríguez, adscrit al  grup municipal de “Convergència i Unió " i els/les senyors/es regidors/es, 
Marta Fabregat i Sintes i Tomàs Toledo i Gonzàlez adscrits al grup municipal “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal”. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
No hi assisteixen els senyors regidors Miguel Largo i Coca, adscrit al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés” i Xavier Guix i Carrera, adscrit al grup 
municipal de “Convergència i Unió”, els quals han excusat prèviament la seva absència a la 
Secretaria Municipal. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 13 hores i 34 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 LA RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAOR DINÀRIA 
DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que es passarà a fer efectiva la part proporcional que falta de la 
paga extraordinària de l’any 2012 tant al personal funcionari com al personal laboral que 
estaven contractats en aquell any, recordant que la primera part ja va ser aprovada pel Ple del 
mes de març de 2015 i que es van recuperar 44 dies de la paga extra de 2012. També vol 
recordar que els càrrecs electes de llavors van renunciar a aquesta paga i que per tant no la 
cobraran. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra l’expedient, la qual transcrita literalment, diu: 

“Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de Castellgalí en sessió ordinària del dia 28 de 
novembre de 2012 es va aprovar, d’acord amb l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i 
l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos de l’Estat per l’exercici 2012, la no disponibilitat 
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dels crèdits pressupostaris del pressupost 2012 a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària. 

Atès que la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 48/2015, de 29 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 ha establert, amb caràcter de bàsic, que cada 
administració pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins l’exercici 2016 una retribució de 
caràcter extraordinari, l’import del qual serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades 
dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Real Decret-Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la 
competitivitat. 
 
Considerant que les quantitats que, en compliment de la disposició addicional dotzena podran 
abonar-se per aquest concepte, sobre l’import deixat de percebre per cada empleat en aplicació 
de l’article 2 del Real Decret Llei 20/2012, seran les equivalents a la part proporcional 
corresponent a 91 dies de paga extraordinària, paga addicional de complement específic i 
pagues addicionals del mes de desembre, i en els casos en els que no s’hagués procedit al 
reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 91 
dies es reduiran proporcionalment al còmput de dies que correspongui.  
 
Tenint en compte que l’article primer apartat 3 de la disposició addicional dotzena disposa que 
cada administració pública podrà aprovar durant 2016 les mesures previstes en aquest article, 
tenint en compte la seva situació econòmica-financera. 
 
Considerant que a les aplicacions pressupostàries 920/120.09 i 920/130.02 del pressupost de 
l’exercici 2016 hi ha consignació adequada i suficient per atendre la despesa. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent, 
 

A C O R D: 

Aprovar, d’acord amb la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 48/2015, de 29 de  
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, l’abonament al personal 
municipal de les quantitats que tot seguit s’indiquen en concepte de recuperació, en la part 
meritada a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, dels imports efectivament deixats de percebre 
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre 
de 2012: 

• Personal funcionari: 5.146,11 € 
• Personal laboral: 7.155,08 € 
 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
El senyor Alcalde pregunta si algun grup municipal desitja fer ús de la paraula, i en no produir-
se cap intervenció, es procedeix a la votació de la proposta d’acord. 
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Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat i per assentiment la seva 
aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el 
qual transcrit literalment diu: 

Aprovar, d’acord amb la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 48/2015, de 29 de  
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, l’abonament al personal 
municipal de les quantitats que tot seguit s’indiquen en concepte de recuperació, en la part 
meritada a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, dels imports efectivament deixats de percebre 
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre 
de 2012: 

• Personal funcionari: 5.146,11 € 
• Personal laboral: 7.155,08 € 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ ALCALDIA-

PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPE DIENT DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES D ELS 
TRIBUTS MUNICIPALS A EFECTES D’1 DE GENER DE L’ANY 2017. 
 

El senyor Alcalde exposa al ple que aquest és el punt que justifica el ple extraordinari i que són 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals a efectes de l’1 de gener de 2017, fa 
saber que no es modificaran la majoria dels impostos, taxes i ordenances fiscals com són l’IBI, 
l’IAE, les llicències d’obra, que com ja saben hi ha comunicades i ambientals, la taxa de 
l’escola bressol, de vehicles de tracció mecànica, l’impost de l’increment dels valors de terrenys 
de naturalesa urbana, les plusvàlues, la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic i d’altres. 
 
Fa saber que on sí hi haurà canvis és en la taxa per la prestació dels serveis de la piscina 
municipal respecte al mal entès de l’any passat, aquest any sí està ben especificada la 
bonificació del 30% per als residents de Castellgalí respecte als no residents. 
 
Destacar que l’únic increment que hi haurà és per la taxa dels serveis de gestió de residus 
municipals, que des de l’Agència Catalana de residus hi ha una proposta d’augment del cànon 
per tona bolcada a l’abocador, que el cost que assumeixen molts Ajuntament és de 19 euros per 
tona bolcada i per l’any 2017 serà de 30 euros, per tant es planteja un augment de la taxa d’un 
3% que a caràcter familiar passa a ser dels 111,40 euros l’any 2016 a 114,99 euros pel proper  
any 2017.  
 
Igualment indica que a causa d’aquest increment per la taxa de servei de gestió de residus, tots 
aquells veïns que tinguin el rebut domiciliat i en voluntària se li fraccionarà el 50% a primers de 
juny i l’altre 50% a primers de novembre, tal i com es ve fent amb l’IBI a qui ho té domiciliat. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra l’expedient, 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. 
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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. 

 

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 del següent, 
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A C O R D : 
 
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 número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 

- Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,54 per cent que es tracti de béns urbans.  

 
Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitas econòmiques 
 
Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 
 
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per l’Ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per l’Ocupació de terrenys d’us públic 
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i 
altres instal· lacions anàlogues. 
 
Ordenança Fiscal núm. 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 
ambulants i rodatge cinematogràfic.  
 
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 
 
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal.  

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

 Euros 
1. Abonaments per temporada  
- Matrimonis i fills fins a 14 anys 100,00 € 
- Adults ( a partir de 15 anys) 51,43 € 
- Menors (a partir de 4 i fins a 14 anys) 30,00 € 
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Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, Instal· lacions i 
Obres. 
 
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals.  
 

- Article 5. Quota tributària 
 
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.  
 
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 

 
 

114,99 € 

 
- 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.  

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

 
 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada despatx professional 174,81 € 
Epígraf segon. Allotjaments   
Residències d’avis 249,21 € 
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
Supermercats, economats, cooperatives i queviures 174,81 € 
Epígraf quart. Establiments de restauració   
A) Restaurants  249,17 € 
B) Cafeteries, bars 249,17 € 
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis.  

 

A) Perruqueries  171,55 € 
B) Camp de Golf 1.045,54 € 
 
Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
 

- Article 6. Quota tributària.  
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1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes 
següents:  

 
 Euros 

a) Per expedició de fotocòpies a 
particulars:  

- Mida A4 blanc i negre 
- Mida A4 color 
- Mida A3 blanc i negre 
- Mida A3 color 
- Mida A1 blanc i negre 
- Mida A1 color 

b) Certificats, Informes urbanístics. 
c) Altres tipus de certificats. 
d) Per confrontació de documents i 

compulses. 
e) Drets acreditats per a participar en 

processos selectius convocats per 
aquesta Corporació. 

1. Nivell A1 i A2 
2. Nivell C1 i C2 
3. Nivell AP 

f) Atorgament dret connexió o escomesa 
xarxa subministrament aigua potable.  

 

 
 

0,16 € 
0,50 € 
1,00 € 
1,60 € 
5,07 € 
5,07 € 

29,53 € 
1,48 € 

 
1,48 € 

 
 
 

34,28 € 
28,67 € 
28,67 € 

 
150,26 € 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiris. 
 
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.  
 
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària 

serà de:  
 

a) Per a la Construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en edificis ja existents, 
que d’acord amb la legislació sobre l’ordenació de l’edificació, requereixin l’elaboració 
d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial: 166,76 €. 

 
b) Per moviments de terres i explanacions de terrenys: 0,05 €/m3. 

 
c) En les parcel·lacions urbanístiques, la constitució o modificació d’un règim de propietat 

horitzontal, i les operacions jurídiques que comporten un increment del nombre 
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior: 122,08 € / per 
parcel· la o unitat resultant.  

 
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis: 35,02 €. 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

                Av. Montserrat, s/n – 08297 
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 

 email: castellgali@diba.cat       
 

 8 

 
e) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres: 0,05 €/m3. 

 
f) La instal· lació d’hivernacles o instal· lacions similars, llevat que els murs perimetrals 

d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària: 166,76 €. 
 

g) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva: 166,76 €. 
 

h) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals: 166,76 €. 
 

i) La instal· lació de cases prefabricades o instal· lacions similars, ja siguin provisionals o 
permanents: 166,76 €. 

 
j) La instal· lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de 

sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius 
de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de 
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, 
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix: 166,76 €. 

 
k) Els usos i les obres provisionals: 464,56 € 

 
l) Els actes relacionats a continuació, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i 

urbanitzable no delimitat: 166,76 €. 
 

a. Les construccions i instal· lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, 
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions 
i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.  

 
b. La primera utilització i ocupació dels edificis.  

 
c. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.  

 
d. La construcció o la instal· lació de murs i tanques.  

 
e. La col· locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.   

 
f. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un 

règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del 
nombre d’habitatges establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament 
privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística 
anterior.  

 
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 

posterior la quota tributària serà de 30 €. 
 
3. En els supòsits d’atorgament de pròrroga de llicències urbanístiques la quota tributària de 

315,50 €. 
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4. En la tramitació de document acreditatiu d’innecessarietat de parcel·lació, la quota tributària 
tindrà l’import de 166,76 €. 

 
5. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment 

previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, 
les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en els 
apartats anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.  

 
6. La primera utilització i ocupació dels edificis: 35,02 € 
 
Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol.  
 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
El senyor Alcalde pregunta si algun grup municipal desitja fer ús de la paraula, i en no produir-
se cap intervenció, es procedeix a la votació de la proposta d’acord. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit 
literalment diu: 
 
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 número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 

- Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.  
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2. El tipus de gravamen serà el 0,54 per cent que es tracti de béns urbans.  

 
Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitas econòmiques 
 
Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. 
 
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per l’Ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per l’Ocupació de terrenys d’us públic 
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i 
altres instal· lacions anàlogues. 
 
Ordenança Fiscal núm. 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 
ambulants i rodatge cinematogràfic.  
 
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 
 
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal.  

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

 Euros 
1. Abonaments per temporada  
- Matrimonis i fills fins a 14 anys 100,00 € 
- Adults ( a partir de 15 anys) 51,43 € 
- Menors (a partir de 4 i fins a 14 anys) 30,00 € 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, Instal· lacions i 
Obres. 
 
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals.  
 

- Article 5. Quota tributària 
 
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.  
 
4. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
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Habitatges  
Per cada habitatge 
 
S’entén per habitatge el que es destina a 
domicili particular de caràcter familiar 

 
 

114,99 € 

 
- Article 11. Quota tributària 
 
3. 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.  

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

 
 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada despatx professional 174,81 € 
Epígraf segon. Allotjaments   
Residències d’avis 249,21 € 
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
Supermercats, economats, cooperatives i queviures 174,81 € 
Epígraf quart. Establiments de restauració   
A) Restaurants  249,17 € 
B) Cafeteries, bars 249,17 € 
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis.  

 

A) Perruqueries  171,55 € 
B) Camp de Golf 1.045,54 € 
 
Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
 

- Article 6. Quota tributària.  
 

2. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes 
següents:  

 
 Euros 

a) Per expedició de fotocòpies a 
particulars:  

- Mida A4 blanc i negre 
- Mida A4 color 
- Mida A3 blanc i negre 
- Mida A3 color 
- Mida A1 blanc i negre 
- Mida A1 color 

b) Certificats, Informes urbanístics. 

 
 

0,16 € 
0,50 € 
1,00 € 
1,60 € 
5,07 € 
5,07 € 

29,53 € 
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c) Altres tipus de certificats. 
d) Per confrontació de documents i 

compulses. 
e) Drets acreditats per a participar en 

processos selectius convocats per 
aquesta Corporació. 

4. Nivell A1 i A2 
5. Nivell C1 i C2 
6. Nivell AP 

f) Atorgament dret connexió o escomesa 
xarxa subministrament aigua potable.  

 

1,48 € 
 

1,48 € 
 
 
 

34,28 € 
28,67 € 
28,67 € 

 
150,26 € 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiris. 
 
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.  
 
7. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària 

serà de:  
 

m) Per a la Construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en edificis ja existents, 
que d’acord amb la legislació sobre l’ordenació de l’edificació, requereixin l’elaboració 
d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial: 166,76 €. 

 
n) Per moviments de terres i explanacions de terrenys: 0,05 €/m3. 

 
o) En les parcel·lacions urbanístiques, la constitució o modificació d’un règim de propietat 

horitzontal, i les operacions jurídiques que comporten un increment del nombre 
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu 
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior: 122,08 € / per 
parcel· la o unitat resultant.  

 
p) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis: 35,02 €. 

 
q) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres: 0,05 €/m3. 

 
r) La instal· lació d’hivernacles o instal· lacions similars, llevat que els murs perimetrals 

d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària: 166,76 €. 
 

s) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva: 166,76 €. 
 

t) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals: 166,76 €. 
 

u) La instal· lació de cases prefabricades o instal· lacions similars, ja siguin provisionals o 
permanents: 166,76 €. 
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v) La instal· lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de 
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius 
de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de 
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, 
estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix: 166,76 €. 

 
w) Els usos i les obres provisionals: 464,56 € 

 
x) Els actes relacionats a continuació, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i 

urbanitzable no delimitat: 166,76 €. 
 

a. Les construccions i instal· lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, 
reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions 
i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de 
l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.  

 
b. La primera utilització i ocupació dels edificis.  

 
c. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.  

 
d. La construcció o la instal· lació de murs i tanques.  

 
e. La col· locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.   

 
f. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un 

règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del 
nombre d’habitatges establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament 
privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística 
anterior.  

 
8. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 

posterior la quota tributària serà de 30 €. 
 
9. En els supòsits d’atorgament de pròrroga de llicències urbanístiques la quota tributària de 

315,50 €. 
 
10. En la tramitació de document acreditatiu d’innecessarietat de parcel·lació, la quota tributària 

tindrà l’import de 166,76 €. 
 
11. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment 

previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, 
les quotes que s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en els 
apartats anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.  

 
12. La primera utilització i ocupació dels edificis: 35,02 € 
 
Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 
bressol.  
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Tercer.- 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. 
 
Quart.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 14 hores i 05 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. 
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