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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE  
celebrat en data  28 d’octubre de 2013 

 
 
 
 
Matadepera, a vint-i-vuit d’octubre de dos mil tretze. 
 
 
Essent les dinou hores i trenta minuts, a la sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la 
presidència de l'alcaldessa, senyora  Mireia Solsona i Garriga, assistida de la secretària 
general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte, i de 
l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey,  es reuní, prèvia citació en forma, el 
Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINARIA, convocada 
per al dia d'avui a aquesta hora. 
 
- Senyor Jordi Roca i Llongueras, primer tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme i 
joventut (CIU) 
- Senyor Christian Codony i Castell, segon tinent d’alcalde i regidor delegat de 
governació i de medi ambient (CIU)   
-Senyor Carles Iribarren i Donadeu, tercer tinent d’alcalde i regidor delegat d’economia 
i hisenda i de noves tecnologies (CIU).  El senyor Iribarren s’absenta de la sessió a les 
vint i setze hores. 
- Senyora M. Carmen Querol i Badosa, regidora delegada d’ensenyament, de benestar 
social i de festes (CIU),  
- Senyor Marcel Sayol i Quadres, regidor delegat de salut i de cultura (CIU),   
- Senyor Joan Figueras i Peña, regidor delegat d’obres i serveis (CIU),  
- Senyor Francesc Sala i Soriano, regidor delegat d’esports i de comunicació (CIU),  
-Senyora Montserrat Royes i Vila, regidora delegada de participació i atenció ciutadana 
i de comerç (CIU),  
- Senyor Francisco Javier Argemí i Boldó (PP),  
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes (PP),  
- Senyor Santiago Pavon i Fernández (ERC-UM),  
- Senyor Pau Carbó i Pascual (SI) 
 
 
Excusa la seva assistència  el regidor  del grup polític SI senyor  pau Carbó i Pascual, i el 
regidor d’Hisenda senyor Carles Iribarren i Donadeu, informa que ha d’abandonar el ple 
abans d’hora per motius personals. 
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, el President obra l’acte  i  seguidament  requereix al Secretari per 
a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre del 
dia, prenent-se els acords següents: 
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Motiu de la sessió 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY D E L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE 30 DE SETEMBRE DE 2013 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació 
l’acta de la sessió ordinària del Ple realitzat el dia 30 de setembre de 2013. 
 
El President pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment 
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  es transcriurà al Llibre d’Actes 
signant-se per l’alcalde i la secretària. 
 
 
 
B) DICTAMENS 
 
ALCALDIA 
 
2.- ACCEPTAR L’OFERIMENT DE LA FUNDACIÓ LEITAT PER TAL QUÈ 
L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA FORMI PART COM A MEMBRE DEL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ LEITAT I EN CONSEQÜÈNCIA AP ROVAR LA 
INTEGRACIÓ  DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA COM A MEM BRE DEL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ LEITAT. 
 
Dictamen : El President de la Fundació LEITAT, mitjançant escrit de data 6 de març de 
2013, registrat el dia 8 de març de 2013 amb el número 1046, ha trasllat a l’Ajuntament 
de Matadepera  l’interès de la Fundació LEITAT per a què aquest formi part com a 
membre del Patronat de la Fundació LEITAT amb un representant. 
 
La Fundació LEITAT està inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de Ciència i 
Innovació  amb el número 1017 i donat que el seu àmbit d’actuació es desenvolupa en 
tot el territori espanyol el seu règim jurídic està comprés en la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, de fundacions i en els seus Estatuts aprovats per reunió del Patronat  de la 
Fundació del dia 2 de març de 2011. 
 
L’òrgan de govern i representació de la Fundació és el Patronat. La regulació i règim 
jurídic del mateix està prevista al capítol III (articles 14 a 18) de la Llei 50/2002, de 26 
de desembre, de fundacions i als articles onzè a setzè  del estatus de la Fundació.  
L’article vuitè, apartat quart, de la Llei estableix que les persones jurídiques públiques 
tenen capacitat per constituir fundacions, excepte que les seves normes reguladores 
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estableixin el contrari. L’article quinzè de la llei estableix que les persones jurídiques 
poden formar part del Patronat i hauran de designar a la persona o persones físiques 
que les representen. El mateix article, apartat segon i l’article catorzè dels Estatuts 
regulen l’acceptació del càrrec de patró establint que l’acceptació ha d’ésser expressa 
mitjançant document públic, document privat amb firma legitimada per notari o 
mitjançant compareixença davant del Registre de Fundacions. 
 
La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, disposa que les fundacions són 
organitzacions constituïdes sense finalitat de lucre que, per voluntat dels seus 
creadors, tenen afectat de forma permanent el seu patrimoni a la realització de 
finalitats d’interès general. L’article sisè dels estatuts de la Fundació LEITAT estableix 
que les finalitats de la fundació comprenen la promoció de la investigació, el 
desenvolupament i la innovació tecnològica dins dels diferents sectors econòmics, 
essent beneficiaris de la Fundació les universitats, els centres d’investigació, el 
desenvolupament i la innovació tecnològica. 
 
L’Ajuntament de Matadepera comparteix els objectius  de la Fundació LEITAT  en 
l’àmbit de la promoció de la investigació, el coneixement, el desenvolupament i la 
innovació tecnològica i tenint en compte que la integració en el Patronat de la 
Fundació no comporta la incorporació al seu capital fundacional i, per tant, la seva 
acceptació no generarà despesa a l’Ajuntament i vist el contingut dels Estatuts de la 
Fundació on s’estableix el règim  jurídic de la seva organització i funcionament i en 
particular l’article 24 que fa referència a les obligacions i responsabilitats dels patrons 
es considera convenient acceptar l’oferiment de la Fundació LEITAT per tal que 
l’Ajuntament de Matadepera formi part com a membre del Patronat de la Fundació. 
 
Els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i els articles 53 i 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya enumeren, respectivament, 
les atribucions de l’Alcalde i del Ple de l’Ajuntament. Dins d’aquestes atribucions no 
s’inclou de forma expressa la participació en fundacions.  No obstant això, donat que 
es tracta d’un ens que desenvolupa el seu àmbit d’actuació en tot el territori espanyol i 
que la participació en el mateix exigeix el nomenament de representants  de la 
l’ajuntament en el seu òrgan col·legiat, el Patronat, es considera escaient que l’acord 
s’adopti pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’Informe favorable de la Comissió Informativa General 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Acceptar l’oferiment de la Fundació LEITAT per tal què l’Ajuntament de 
Matadepera formi part com a membre del Patronat de la Fundació LEITAT i en 
conseqüència aprovar la integració  de l’Ajuntament de Matadepera com a membre del 
Patronat de la Fundació LEITAT. 
 
Segon. Disposar que  l’Ajuntament de Matadepera, en l’exercici de les seves funcions 
com a patró de la Fundació LEITAT, actuarà en la mateixa  per mitjà de l’alcaldessa, 
senyora Mireia Solsona i Garriga, que de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, ostenta la 
representació legal de l’Ajuntament, podent esser substituïda, en el supòsit d’absència, 
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vacant, malaltia o qualsevol altre impediment pel regidor senyor Carles Iribarren 
Donadeu. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació LEITAT per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, senyora Solsona  diu que és un oferiment  força interessant que també li 
van fer a l’Ajuntament de Terrassa i tenint en compte el pes que té la fundació dintre 
del municipi veí, i també de Matadepera per situació geogràfica, i donat que no es cap 
inconvenient  per l’Ajuntament formar part d’un ens com aquest, es proposa al ple 
aquest oferiment. 
 
Ressalta que  els orígens de la Fundació Leitat  és el conegut “Acondicionament  
Terrasenc”, i per la repercussió que hi ha al darrera d’un centre d’alta tecnologia i  de 
la innovació de recerca, considera que és força interessant i per això es porta al ple. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Box i Solanes diu que com que no 
té cap cost per l’Ajuntament formar part  com  membre  d’aquest patronat Leitat que 
realitza  una promoció de la investigació, el desenvolupament  i la innovació 
tecnològica en diferents sectors, votaran a favor. 
 
La senyora Solsona diu que ella mateixa manera  serà membre de la fundació 
substituïda davant de qualsevol problema pel senyor Carles Iribarren. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez  diu que en la 
mateixa  línia creu que prendre part de la Fundació per la importància en el 
desenvolupament tecnològic i  per proximitat és força interessant i  que no reportarà 
altra cosa que no siguin beneficis. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona i Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu, Christian 
Codony i Castell,  M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  
Soriano,  Joan Figueras  Peña i  Montserrat Royes  Vila),   grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez). 
 
A continuació l’alcaldessa demana canviar l’ordre del dia i tractar seguidament els 
temes d’economia i hisenda. 
 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
6.- APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCE S FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS I DELS PREUS PUBLICS MUNIC IPALS PER 
L’EXERCICI  2014, I IMPOSICIÓ DE TRIBUTS PROPIS 
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Dictamen : 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 Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, 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 a l’adaptació normativa derivada de  la introducció de algunes 
adaptacions que ha elaborat la Diputació de Barcelona a traves del seu Organisme de 
gestió tributària. En el Consell de Ministres del passat dia 28 de juny de 2013 es va 
aprovar el Projecte de Llei pel qual s'estableixen determinades mesures en matèria de 
fiscalitat, en concret amb efectes per als anys 2014 i 2015 es prorroga l’aplicació del 
Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic que, en el seu 
article 8, establia l'aplicació transitòria i excepcional durant els exercicis 2012 i 2013 
per als immobles urbans d'un increment del tipus impositiu de l'IBI.  
 
S’introdueixin, també, modificacions el redactat de les ordenances reguladores de l’IBI 
i de l’IIVTNU derivades de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten 
diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a 
l'impuls de l'activitat econòmica i de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i 
venda dels actius immobiliaris del sector financer 
 
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 41 a 47 el procediment 
per a l’aprovació i modificació dels preus públics. 
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En aplicació de l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no 
s’adjunta informe tècnic econòmic per al increment de les quotes de les taxes ja que 
es tracta de revaloracions o actualitzacions de caràcter general, incrementant un 1 % 
en previsió de l’evolució del Índex de Preus al Consum de l’any 2013. 
 
Així mateix s’ha 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. 
 
A la memòria de l'Alcaldia, es manifesten diferents modificacions respecte a les 
anteriors Ordenances Fiscals. Pel que fa a l’IBI d’Urbana es modifica el tipus de 
gravamen dels béns urbans que es fixa en un 0,515%, un punt i mig menys que en 
2013. 
 
Es rebaixa un punts el tipus de gravamen de l'Impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
No s’han modificat les ordenances referents impost de vehicles de tracció mecànica, i 
pel que respecta a tipus de gravamen, tarifes o mòduls, per tant les quotes tributàries 
de l’exercici 2014 seran les mateixes que en 2013. 
 
L’ordenança reguladora de impost sobre construccions instal·lacions i obres 
experimenta una adequació del seu redactat des de el punt de vista tècnic y legal. 
 
En el context econòmic actual, amb la evolució de la variació de l’índex de preus del 
consum al voltant del 1%, l’equip de govern considera moderat una pujada de les 
tarifes de les taxes i dels preus públics en el 1% com a previsió de variació anual de 
l’IPC en 2013, ja que els costos directes e indirectes finançats amb la recaptació 
d’aquestes figures impositives experimentaran, en general, un increment equivalent. 
 
Hi ha excepcions com l’ordenança fiscal reguladora de la prestació de serveis en el 
camp de golf, que experimenta un increment superior en alguna de les seves tarifes 
per tractar de aconseguir una fidelització dels usuaris de la instal·lació mitjançant 
l’increment del número d’abonats. 
 
Les modificacions en les ordenances reguladores de les taxes i preus públics obeeixin 
a una millora i actualització tècnica del seu redactat i la introducció de noves tarifes 
derivades de las ja existents en alguns casos. 
 
En els preus públics per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives i 
culturals municipals, també segueixen la consigna general d’incrementar les tarifes en 
un 1%.Cal ressaltar que el grau de finançament dels preus públics d’esports i dels 
cursos d’anglès no cobreixen el 100%. Tal i com preveu l’art. 44 TRLRHL, quan hi hagi 
raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, el ens local podrà establir preus 
públics per sota del límit del cost del servei. L’equip de govern té la voluntat de 
promocionar la pràctica de l’esport i les activitats de lleure al municipi així com facilitar 
l’accés a l’anglès com a tercera llengua, tant imprescindible i necessària per la societat 
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actual, a tots els matadeperencs que ho creguin convenient i, per tant, es donen per 
justificades les raons socials i d’interès públic per establir les esmentades tarifes 
 
Pel que respecta al calendari fiscal, l’article 24.1 del Reial decret 939/2005, de 2 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació disposa que en el cas 
dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, la comunicació del període 
de pagament es durà a terme de forma col·lectiva  i es publicaran els corresponents 
edictes en el butlletí oficial de la província que correspongui i en les oficines dels 
ajuntaments.  
 
L’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, òrgan encarregat de la 
gestió i recaptació dels principals recursos tributaris de venciment periòdic de 
l’Ajuntament per delegació d’aquest, proposa cada any unes dates de calendari fiscal 
per als principals impostos i taxes. Donat que des de l’Ajuntament es vol facilitar la 
gestió tributària a l’òrgan encarregat de la mateixa i  que el calendari proposat segueix 
la mateixa línia que els aprovats en els darrers anys, aquest es el calendari que es 
proposa acordar. 
 
Consten en l’expedient el preceptiu informe d’intervenció 31/2013 i la Memòria 
d’Alcaldia. 
  
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’Ajuntament en compliment de l’article 
22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en 
concordança amb l’article 52.2 f) del Decret legislatiu 2/2003 de 27 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa  l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment les següents modificacions de Ordenances Fiscals per a 
l'exercici de l'any 2014: 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ  DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 
 
EL següents articles es modifiquen amb el redactat següent: 
 
S’afegeix l’apartat 7 a l’article 10: 
 
“7. En aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest 
Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
respecte als terminis, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic.” 
 
S’inclou un nou apartat 5 a l’article 14 i el 5 anterior passa a ser el 6: 
 
“5. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
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documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui 
superior a 10 euros” 
 
S’elimina l’apartat 3 de l’article16, els restants apartats tindran la numeració correlativa 
anterior 
 
S’afegeix l’apartat 5 a l’article 17: 
 
“5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes 
inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
taxes i preus públics.” 
 
Els apartats 5 a 9 de l’article 17 quedaran redactats amb el següent tenor literal: 
 
“5. Es procurarà que un des dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar 
infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de 
l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent 
notificador. 
 
Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el 
document a la bústia del domicili de l’interessat. 
 
6. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al 
Butlletí oficial de la província o a la seu electrònica de l’ORGT. En la publicació 
constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat 
tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva 
tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la 
compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del 
següent al de la publicació de l’anunci al BOP o a la seu electrònica de l’ORGT. Quan 
transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà 
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per 
comparèixer.  
 
7. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic 
Municipals. 
 
8. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els 
termes establerts reglamentàriament. 
 
9. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances 
Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, 
excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributaria.” 
 
Es modifica l’apartat 4 de l’article 20: 
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4.- Podran ser subvencionades amb un 50% aquells subjectes passius que ho 
sol·licitin, i sempre previ informe favorable de la Regidoria de Benestar Social i que 
acreditin el compliment dels següents requisits: 
 

a) Estar empadronat a Matadepera 
b) Tenir la condició de jubilat o pensionista. 
c) Que la unitat de convivència estigui formada únicament per persones jubilades, 

pensionistes, persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% i/o 
persones que hagin esgotat la prestació d’atur. 

d) Que el seu patrimoni es limiti al habitatge habitual. 
e) Que els ingressos de la unitat de convivència  no superin els següents imports: 

 
Unitat de convivència Límit de renda anual (euros) 
1 membre IPREM X 1,20                          
2 membres  IPREM X 2                             
3 membres o més IPREM X 2,20                        
 
 
L’article 24 queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 24.- Revocació d'actes i rectificació d’errors 
 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi 
que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin 
una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o 
quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des 
que es va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el 
servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada 
pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.” 
 
L’article 25 tindrà un nou redactat: 
 
“Article 25.- Suspensió per interposició de recursos 
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la 
quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció 
administrativa per a la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del 
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el 
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total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
resultin procedents en el moment en què es procedeixi a l’execució. 
 
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el 
recurs podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte 
recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
 
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se 
suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que 
pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria 
censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos 
corresponent. 
 
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període 
voluntari, en els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer 
fins el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà 
satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
5. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el 
deute resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt 
anterior. 
 
6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu 
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar 
el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en 
el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat 
segons el previst al punt 3. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del 
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la 
suspensió. 
 
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via 
administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reanudaran les 
actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per 
interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la 
caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat 
comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i 
oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del 
procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via 
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administrativa. El procediment es reanudarà o suspendrà a resultes de la decisió que 
adopti l'òrgan judicial. 
 
8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements 
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del 
deute tributari resulti quantificable. 
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.” 
 
 
L’apartat 1 de l’article 27 es modifica : 
 
“1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent 
quantia: 
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, a suma del principal (quota 
inicialment liquidada),  els interessos de demora que generi la  suspensió i els 
recàrrecs que  procedirien en cas d’execució de la garantia. 
 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total 
existent en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que generi 
la suspensió.” 
 
 
L’apartat 4 de l’article 28 es modifica en el següent sentit: 
 
“4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines 
centrals o perifèriques de l'ORGT aportant els documents originals acreditatius del 
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè 
es pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la 
devolució. 
 
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris 
que han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del 
pagament.” 
 
S’afegeix un apartat 5 a l’article 29: 
 
“5. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei 
General Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a 
conseqüència d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, 
segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que  disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat 
incrementat amb els corresponents interessos de demora.” 
   
L’article 30.1 queda redactat de la següent manera: 
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“1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per 
suspendre un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via 
administrativa o judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat. 
 
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.” 
 
Desapareix l’apartat 7 de l’article 33 
 
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 44 i els següents apartats tindrán la numeracio 
correlativa corresponent: 
 
“3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: 
 
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els 
deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa.” 
 
Els articles 50 i 51 es modifiquen en la seva totalitat: 
 
Article 50.Situació d'insolvència 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de 
gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els 
béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix 
formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva 
Ordenança General. 
 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència 
pot ser delegada en l’Organisme gestor. 
 
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits 
incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança general de 
Gestió, Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les 
justificacions (en paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a 
assolir la realització del crèdit. 
 
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi 
delegat la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el 
corresponent acord quan: 
 
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós l'embarg de 
fons. 
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b) L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 500 EUR i hagin estat 
infructuosos els intents d'embarg de fons i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute igual o superior a 500 EUR, no han tingut resultat positiu 
les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles. 
 
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits 
incobrables en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà 
proposta a l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres 
mesos, comptats des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament 
no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el 
procediment recaptatori, es datarà dels expedients, remetent a l’ajuntament el conjunt 
d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, segons 
procedeixi en cada cas. 
 
6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es 
declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini 
de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en 
aquell termini. 
 
Article 51. Execució forçosa 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre 
l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a 
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 500 EUR, per 
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg 
següents: 
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
 
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 500 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini. 
- Sous, salaris i pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es 
computaran tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament. 
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 
1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a 
les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 500 EUR, es 
podrà ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General 
Tributaria, preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 
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5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és 
molt superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i 
s’actuarà tenint en compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que 
designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres 
béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 
 
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en 
subhasta pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels 
deutors, correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l'Alcalde d'adjudicació de 
béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i 
següents del Reglament general de recaptació. 
 
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les 
actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del Tresorer 
municipal pugui formular a l'Alcalde la proposta d'adjudicació de béns. 
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès per 
a l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient  per 
a quina recaptació es tramità la subhasta. 
 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives  al deutor i l’ entorn  econòmic general” 
 
 
Es modifica l’apartat 3 de l’article 52 i s’afegeix un apartat 4: 
 
“3. Si en el curs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els 
obligats tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions 
tributàries, aplicarà el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les 
disposicions que la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim 
sancionador tributari, en la mesura que sigui d’aplicació. 
 
4. Les funcions d’inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a uns tributs concrets 
i podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta Administració hagi 
assumit la possibilitat de dur-les a terme.” 
 
S’afegeix l’apartat 4 a l’article 54: 
 
“4. Casos excepcionals, quan hi hagi un perill evident de desaparició d’elements de 
prova o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’alcalde podrà 
autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral 
esmentada.” 
 
S’afegeix l’apartat 6 a l’article 58: 
 
“6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans 
de la seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació 
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precedent, sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció 
imposada encara no sigui ferma” 
 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
Ordenança fiscal núm.  2.1. reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
 
Es dona un nou redactat a l’apartat 10 de l’article 1: 
 
“10. No estan subjectes a l'impost: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als 
usuaris. 
 
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament 
i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació.” 
 
Es dona un nou redactat a l’article 2, adaptant-lo als casos de divisions de quotes i 
altres aspectes: 
 
“Article 2. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense 
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, 
susceptible d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de 
l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança. 
 
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de 
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la 
seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a 
la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. 
Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es 
refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi 
afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i 
gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la 
informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es 
determinin per ordre. 
 
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
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Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de 
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a 
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a 
la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció 
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. 
 
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la 
condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, 
actuarà com substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix 
l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari 
satisfet. 
 
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del 
dret constitutiu del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del 
Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que 
aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota. 
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es 
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre 
l’immoble. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita 
divisió resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 
1.b) de l’article 5. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol 
dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3 d’aquesta 
ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades 
s’incorporaran al padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la 
liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al  padró de l’impost de 
l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n 
sol·liciti la modificació. 
 
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució 
de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels 
subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
 
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
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comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents.” 
 
 
S’afegeix el següent paràgraf a la lletra i) del article 4.1: 
 
“Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos 
en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de 
contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o 
sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les 
Comunitats Autònomes i de les entitats locals” 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5: 
 
“a) Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros. 
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent 
a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros.” 
 
Es modifica l’apartat 3 de l’article 7: 
 
“3.- El tipus de gravamen serà el 0,515 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,65 
per cent quan es tracti de béns rústics.” 
 
Es modifica, així mateix, la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 5: 
 
“d) Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tindran 
dret a una bonificació de 60 euros per fill sobre la quota íntegra de l’impost, amb el 
límit de que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota 
 
Es modifica l’apartat 4 de l’article 11 i s’afegeix un nou apartat 5: 
 
“4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els 
supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin 
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.  
 
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es 
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de 
cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal. 
 
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions 
sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les 
bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova 
impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.  
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5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació 
mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, 
sempre que així ho estableixi la normativa cadastral.” 
 
 
Ordenança Fiscal núm.  2.4 reguladora de l’Impost s obre increment dels terrenys 
de naturalesa Urbana 
 
S’afegeix un apartat setè a l’article 2 per recollir les previsions derivades de la 
disposició addicional divuitena del Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, 
afegida per la disposició addicional tercera de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, 
d’impuls de l’activitat econòmica. També s’afegeix l’apartat 8 per tal de adequar 
l’ordenança a les previsions de l’article 8 de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer i el Reial decret-llei 
2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector financer. Finalment s’afegeixen els 
apartats 9,10,11 i 12 per tal d’adequar el redactat de l’ordenança a les previsions 
derivades de la modificació de l’article 104.4 del TRLHL, operada per la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.  
 
En conseqüència l’article 2 tindrà els següent tenor literal: 
 
“Article 2.- Actes no subjectes 

 
No estan subjectes a aquest Impost:  

 
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions 
que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

 
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a 
favor dels seus socis cooperativistes. 
 
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text 
Refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No 
obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que 
proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si 
estarà subjecte a aquest Impost. 
 
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret 
real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser 
constituït. 
 



 20

6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les 
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 94 del Text refós de la Llei de l'impost 
sobre societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan no 
estiguin integrats en una branca d'activitat. 

 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor 
d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.  
 
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de 
crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats 
immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes 
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament 
i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 
 
9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i 
resolució d'entitats de crèdit. 
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del 
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 
 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats 
constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius 
bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons 
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del 
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 
de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 
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En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a 
través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per 
causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors.” 
 
Es modifica l’apartat tercer de l’article 3 per a recollir l’article del Reial decret-llei 
6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos, efectuada per la disposició final 14.1 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de 
rehabilitació, regeneració i renovacions urbanes: 
 
“3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors 
hipotecaris del deutor principal compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial 
decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista a 
l'apartat 3 de l'annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut 
del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del 
contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.” 
 
Es modifiquen els apartats segon i tercer de l’article 8: 
 
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per 
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el 
moment de l'acreditament el percentatge que resulti del quadre següent: 

 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un 

i cinc anys 3,3 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu 

anys 3,0 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze 

anys 2,5  
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint 

anys 2,5 
 
2 .La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de  25 per cent 
 
 
S’afegeix un nou apartat 9 a l’article 11 per incorporar al redactat la modificació  
relativa a l’article 245.5 de la Llei Hipotecària, efectuada per la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, d’impuls de l’activitat econòmica. En conseqüència, l’antic apartat 9 passa a 
ser l’apartat 10: 
 
“9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap 
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per 
aquest  Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en 
el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de 
l'apartat anterior” 
 
Ordenança fiscal núm. 2.5 reguladora de l’impost so bre construccions, 
instal·lacions i obres  
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Es modifiquen els següents articles adaptats als models elaborats per la Diputació de 
Barcelona: 
 
Article 4. Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 6. Base imposable, quota, acreditament i tipus de gravamen 
 
Article 7.Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a 
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la 
presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la 
construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; 
conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, 
determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article. 
 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o 
una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la 
sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el 
projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà 
d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit 
preceptiu. 
 
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 
quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació 
prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte. 
Aquesta base es determina a partir d’un mòdul construcció de 439,70€/m2 sobre el 
qual s’apliquen els coeficients s’estableixen en l’article 9 de la present Ordenança  per 
a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions. 
 
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost 
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial 
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà 
de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la 
declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa 
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per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament 
provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació 
de la concessió de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la 
comunicació prèvia. 
 
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada 
la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una 
autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls 
establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de 
la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels 
ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es 
poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i 
l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots 
dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
autoliquidacions precedents. 
 
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni 
presentada la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, 
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base 
de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A 
aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat 
haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent 
quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com 
els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
 
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 
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10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents 
 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES 
 
Com a regla general les quotes de les taxes augmenten un 1 % com a previsió 
d’increment de l’IPC de l’any 2013. 
 
Ordenança fiscal núm. 3.1. reguladora de la taxa de l lliurament de documents 
administratius. 
 
 Es modifiquen el seu article 7 
 
“Article 7. Tarifa 
 
Epígraf primer. Certificacions i compulses  

Certificació de documents o acords municipals sobre documents o dades 
compreses en el darrer quinquenni 3,92 
Certificació de documents o acords municipals sobre documents dades 
compreses en l’anterior al darrer quinquenni 6,37 
Diligència de confrontació de documents, per foli 1,14 
Validació de poders 48,29 
  
Epígraf segon. Documents expedits per les oficines municipals  
Tramitació d’expedients diversos 53,94 
Per cada contracte administratiu:   
a) fins 3.005,06 €. 19,27 
b) de 3.005,07 a 18.030,36. 33,86 
c) de 18.030,37 a 60.101,21 €. 48,29 
l’excés, per cada 6.010,12 € o fracció. 19,27 
  
 
Fotocòpies en paper, per cada una: DIN A-4, b/n 0,10 

DIN A-3, b/n 0,20 
DIN A-4, color 0,50 
DIN A-3, color 1,00 

Còpies digitals en CD, per cada arxiu copiat  15,60 
 
 
Certificat de règim urbanístic, d’acord amb el que preveu l’article 105 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, per cada un 32,04 
Certificat d’informacions urbanístiques i tècniques diverses, que requereixin 
sortida del Servei Municipal d’Inspecció, per cada un 28,39 
Certificat d’informacions urbanístiques i tècniques diverses, que no 
requereixin sortida del Servei Municipal d’Inspecció, per cada un 18,88 
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Certificat per a la declaració d’obra nova, d’acord amb el que preveu l’article 
20 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei del sòl, per cada un 189,07 
Certificats de compatibilitat urbanística previstos en la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control de les activitats, per cada un  

 
 

47,34 
Cartografia temàtica o derivada, 
obtinguda per plotter, per cada 
plànol 

1. Format DIN A0 26,36 
2. Format DIN A1 21,82 
3. Format DIN A2 16,16 
4. Format DIN A3 13,23 
5. Format DIN A4 8,53 

 
Epígraf quart. Concessió i expedició de llicències d’autotaxi i vehicles de 
lloguer. 
  
Per cada concessió (preu de sortida en subhasta) 771,34 
Per cada transmissió intervius 144,63 
Per cada transmissió mortis-causa, a favor d’hereus forçosos: 46,81 
Per substitució de vehicles 46,81 
 
 
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents 
 

 

Còpia de les Ordenances Fiscals 28,97 
Còpia de qualsevol altre expedient o document no tarifat 48,29 
 
 
Epígraf sisè. Drets d’examen 
 

 

Drets d’examen per la participació processos selecció 12,46 
 
Epígraf setè 
 
Placa de gual homologat a col·locar en substitució existents per reserva 
d’espai 8,88 
Placa de gual homologat per noves autoritzacions per reserva d’espai 13,50 
 
Epígraf vuitè 
 
Taxa per la inscripció d’animals i manteniment cens (pagament anual)  12,19 
Llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos    
considerats potencialment perillosos   
Atorgament (per cinc anys) 40,46 
Renovació (cada 5 anys) 26,91 
Duplicat  13,50 
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Epígraf novè 
 
Taxa per informe, a instància de part, d’atestats i altres 16,71 
 
Epígraf desè 
 
Taxa per l’emissió dels duplicats dels comandaments a distància de les vies 
públiques amb trànsit regulat mitjançant pilones mecàniques 40,00 
  
 
 
Ordenança fiscal núm. 3.2 reguladora de la taxa per  la prestació de serveis 
urbanístics  
 
Es modifiquen el següents articles 
 
“Article 6.Quota tributaria. 
 
Les quotes tributàries es calcularan amb la següent estructura tarifaria 
 
“La quota tributària de la taxa per la tramitació de llicències urbanístiques es calcularà 
d’acord amb la següent estructura tarifaria:   
 
 
1. Obres i construccions en general que integren la base imposable de 
la taxa segon els apartats a) i b) i c) de l’article anterior sobre import del 
pressupost  1,1% 
2. Obres  i  construccions  amb pressupost inferior a 3.005,06 € 23,79 
3. Comprovació de l’activitat comunicada en matèria d’urbanisme en 
funció del cost real i efectiu de les obres que integren la imposable 
segons  els apartats a) b) i c) de l ‘article anterior 1,1% 
4. Segregació o  agregació  parcel·les i constitució d’un règim de 
propietat horitzontal que integren la base imposable segons  l’apartat  
c) de l ‘article anterior 0,61% 
  (segons valor cadastral del sòl, amb una quantitat mínima de 18,03 €)  
5. Per pròrrogues de llicències 88,31 
6. Placa acreditativa de llicència   27,12 
7. Fiances  
     Per la deguda execució de la connexió al clavegueram i possibles         
danys als paviments,     vorera i altres serveis:  
       - per metre lineal de claveguera 53,02 
       - per metre de vorera 41,64 
        Amb un mínim de 600 €.  
8. Obres d'interès públic, o aquelles quina finalitat sigui la decoració o 
embelliment de façanes d’elements d’interès històric. 15,56  
 
En aquells  serveis no  previstos en  les presents  tarifes,  s'aplicaran les  tarifes del  
respectiu Col·legi  Professional  amb  una reducció del 25%.” 
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Ordenança Fiscal núm. 3.3 reguladora 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 i pels 
controls  posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Es modifica el títol de l’ordenança per adaptar-la al fet imposable: 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.3 reguladora 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 i pels 
controls  posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques 
 
Es modifiquen els següents articles: 
 
“Article 4.- Responsables i successors 
 
3.Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 

Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes (imports en euros): 
 

1 Tramitació del procediment de consulta prèvia potestativa amb estudi 
de projecte i emissió d'informe tècnic municipal 

303,00 

2 
Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 
(LPCAA/LIIA) d'activitats exercides en locals tancats o recintes, o de llur 
modificació substancial. 

1.432,80 

3 Tramitació del procediment de permís ambiental, o de llur modificació 
substancial 983,59 

4 Tramitació del procediment de comprovació prèvia d'activitats amb 
incidènica ambientals (LPCAA) o de llur modificació substancial 

858,50 

5 
Tramitació del procediment de llicència d'obertura d'establiments 
(LEPAR) o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives en locals o recintes. 

1.416,36 

6 

"Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
previstes al Decret 112/2010 de 21 d'agost pel qual s'aprova el 
reglament d'espectacles públics i activitats recreatives: 
6.1: Obertura d'establiments dedicats a espectacles i activitats 
recreatives. 
 
6.2: Organització d'espectacles i activitats recreatives. 
 

 
858,50 

858,50 

295,08 
295,08 
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6.3: Modificació no substancial dels establiments amb llicència. 
 
6.4: Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a 
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats 
recreatives que no estan sotmesos a requeriments addicionals als 
exigits per l'atorgament de la llicència, autorització o per a la 
presentació de la comunicació prèvia (art. 128 Reglament). 
 
6.5: Organització d'actuacions en directe en establiments recollits a 
l'annex I del Reglament  

151,50 

6.6: Procediment de comprovació d'altres activitats regulades per la 
normativa d'espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de 
comunicació o de declaració responsable. Activitats complementàries. 

151,50 

7 
Tramitació del procediment de llicència provisional d'establiment obert 
al públic i d'establiment de règim especial per dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives (art. 31.3 Llei i 122 reglament) 

1.416,36 

8 
Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o 
declaració responsable per l'obertura d'establiments industrials, 
mercantils, comenrcials o professionals d'activitats sense incidènica 
ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions 

757,50 

9 Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal. 358,20 

10 
Tramitació del procediment de revisió de llicència d'obertura 
d'establiments per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives. 

354,10 

11 
Procediments de control inicials de l'obertura d'establiments sotmesos a 
llicència municipal (recreativa o ambiental), quan el control el duen a 
terme tècnics municipals. 

194,75 

12 Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència 
(ambiental municipal o llicència recreativa) quan el control el duen a 
terme una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA). 

- 

13 
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència 
(recreativa o ambiental), quan el control el duen a terme tècnics 
municipals. 

432,79 

14 
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència 
(recreativa o ambiental) quan el control el duen a terme Entitat 
Col·laboradora Administració (ECA). 

- 

15 

Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 
del Reglament) 

305,42 

16 
Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no 
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions 
subjectes a llicència ambiental. 

429,84 

17 Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al 
règim de comunicació ambiental.  

295,07 
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18 

Procediment de llicència municipal d'establiments no permanents 
desmuntable, regulada per la normativa d'espectacles i activitats 
recreatives, excepte quan es realitzin en domini públic que seran 
exemptes de pagament. 

1.416,36 
x 

reducció 
(durada): 
< 15 dies         
reducció 

90% 
< 1 mes           
reducció 

80% 
< 6 mes           
reducció 

70% 
< 1 any           
reducció 

50% 

19 

Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol), excepte quan es realitzin en domini públic que 
seran exentes de pagament. 

1.416,36 
€ x 

reducció 
(aforame

nt): 
< 1000 

pers       
reducció 

90% 
< 5000 

pers       
reducció 

80% 

20 
Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada 
en els apartats anteriors. 

1.416,36 

21 
Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades 
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors. 

858,50 

22 Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics 
municipals (Annex V i annex II, ordenances municipals). 151,50 

23 Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics 
municipals. 151,50 

24 Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per entitat 
col·laboradora administració. - 

25 Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats 
amb incidència ambiental. 

252,50 
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26 Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables tipus atraccions de fires.. 

45 

27 
Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables tipus circ, exclosos els establiments que 
contracten directament el control inicial a EAC, i així ho acreditin. 

245,00 
 

 
 
 
S’afegeix una disposició final: 
 
“Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, 
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.” 
 
Ordenança fiscal núm. 3.4. reguladora de la taxa per la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusiva en la via pública. 
 
Es modifica el redactat complert de l’ordenança i s’augmenten les quotes un 1%  
 
Article 1- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 
estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: 
 
1. la prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i 
concorren alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació. 
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública. 
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial. 
 
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal 
per l’interessat. 
 
Article 3. Subjectes passius 
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En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a 
pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, 
segons la infracció comesa. 
 
Article 4. Quotes tributàries 
 
La tarifa única a aplicar en els casos expressats en l'article 2 serà de 150,08 €, en la 
que s'inclou el transport del vehicle i la custòdia del mateix per un dia.  
 
La custòdia en dies successius serà de 17,26€ diàries. 
 
La tarifa a aplicar en els casos d'immobilització de vehicles mitjançant parany serà de 
43,23 €. 
 
Article 5.Normes de gestió i recaptació 
 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei. 
 
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un 
comprovant que expedeix l'ajuntament, mitjançant un sistema automàtic o mitjançant 
ingrés en efectiu en el compte corrent operatiu de l’ajuntament assenyalat al efecte. 
Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes oberts amb aquest objecte i 
es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'ajuntament. 
 
Article 6. Infraccions i sancions 
  
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són 
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants 
referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.” 

 
Ordenança Fiscal núm. 3.5 Taxa pel servei de recoll ida d’escombraries o residus 
sòlids urbans, neteja de pous negres i d’altres esp ecials . 
 
Es modifiquen les tarifes,els articles modificats son els següents: 
 
“Article 5. Quota tributària 
 
Les bases de percepció i tarifes seran les següents: 
 
1- Nucli urbà 128,49 
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2- Eixample 173,91 
3- Urbanitzacions 246,39 
 
L’alta en el padró d’una nova unitat tributaria en algú dels epígrafs anteriors es 
realitzarà mitjançant la consulta al plànol del territori del municipi de Matadepera que 
consta com annex I a aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 12. Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i 
eliminació 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. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

5- Comerços, indústries i tallers 220,58 
6. Forns de pa, bars, clubs 308,78 
7- Restaurants (dues forquilles o més) 734,05 
8- Restaurants (fins dues forquilles) i residències fins 20 places 446,72 
9- Escoles, guarderies i residències de més de 20 places 1.033,20 
 “ 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.6. reguladora de la taxa so bre clavegueram  
 
“Article 5. Quota tributària 
 
Conservació del clavegueram. 
 
Per unitat d'habitatge 25,20 
“ 
 
Ordenança Fiscal núm.  3.7 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través 
de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies 
 
Es modifiquen les tarifes corresponents a l'article 6, amb un increment del 1% i el 
redactat dels següents articles: 
 
 
“Article 4. Responsables i Successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 

Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes (imports 
expressats en euros): 
 
Tarifa primera 
 
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de 
propietat dins d'un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers 
particulars que formin part de comunitats de propietaris, que prohibeixen l'aparcament 
de vehicles que no siguin propietat d'algun membre de la comunitat., anualment 
 
1) edificis particulars 63,85 
 
2) edificis plurifamiliars. 
 
Sobre el preu establert per als edificis particulars s'aplicaran els coeficients correctors 
calculats en base al número de places d'aparcament següents: 
 
De 1 a   3 places Coeficient  1 
De 4 a   9 places Coeficient 1,5 
De 10 a 20 places Coeficient  2 
De 20  a 40 places Coeficient 2,5 
Més de  40 places Coeficient 3 
 
3)  Accessos comunitaris 
Sobre el preu establert per als edificis particulars s'aplicaran els coeficients correctors 
calculats en base al número d'habitatges següents: 
 
De 1 a   3 habitatges coeficient  1 
De 4 a   9 habitatges coeficient  1,5 
De 10 a 20 habitatges coeficient  2 
 
A les comunitats de propietaris degudament constituïdes se'ls girarà un únic rebut al 
seu nom. 
 
A les comunitats de propietaris no constituïdes l'import total es fraccionarà en funció 
del número d'habitatges, expedint-se rebuts individualitzats. 
 
Tarifa segona 
 
Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació de vehicles o 
per a la prestació dels serveis de greixatge, rentat, banyat de 
petroli, etc. 

anualment 63,85 

 
Tarifa tercera 
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Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies 

anualment 63,85 

 
Tarifa quarta 
 
Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic per a càrrega i 
descàrrega i vorera contraria 

anualment 63,85 

Reserva de vorera contrària anualment 63,85 
 
Tarifa quinta 
 
Reserva  d'estacionament  davant les obres de construcció, 
reforma o enderrocament d'immobles, per cada 10 metres lineals 
o fracció de calçada afectada 

per un 
període de 
tres mesos 
o fracció 

224,22 
 

 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització o 
aprofitament regulat en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït la utilització o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta utilització o 
aprofitament. 
  
4. En els supòsits d’utilitzacions o aprofitaments del domini públic que s’estenguin a 
varis exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en el gaudiment. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 
exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol 
detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements 
de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el 
deute. 
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3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 
 
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual 
no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament 
remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament 
en entitat bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 
anterior al de l’acreditament. 
 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En 
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període 
de pagament voluntari 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el 
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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Ordenança Fiscal núm. 3.9. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues. 
  
Es modifiquen les quotes incrementant-les en un 1%, així mateix es modifiquen els 
següents articles i s’afegeix una disposició transitòria: 
 
“Article 4.- Responsables i Successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents : 
 
EPÍGRAF EUR
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies 
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin 
els industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què 
dediquen la seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques 
anomenats “containers”, per dia /m2 o fracció 

1,53

2. Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública, per mes i metre 
quadrat o fracció 

29,18

Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció 
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de 
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments 
anàlegs: 
Per metre quadrat o fracció, al dia  1,53
Per metre quadrat o fracció, al mes 29,18
Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc. 
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de 
tancaments, siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues: 
Per metre quadrat o fracció, al dia: 1,53
Per metre quadrat o fracció, al mes: 29,18
2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, 
bastides i altres elements anàlegs: 
Per metre quadrat o fracció, al dia  1,53
Per metre quadrat o fracció, al mes 29,18
Tarifa quarta. Grues 
Per metre quadrat o fracció, al dia  1,53
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EPÍGRAF EUR
Per metre quadrat o fracció, al mes 29,18
Tarifa cinquena 
Tallar el carrer per obres autoritzades i altres més la taxa per serveis especials 
si s’escau: 
Per hora 8,37 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular 
una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de duració. S’hi 
acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva 
situació en el municipi. 
 
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància 
del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï 
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament 
de la taxa. 
 
3. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que 
la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
 
4. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els epígrafs respectius. 
 
5. En el cas que les autoritzacions sol·licitades es deneguin, els interessats podran 
sol·licitar la devolució de l’import ingressat. 
 
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores 
mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Ordenança fiscal 3.11 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules, cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles, o 
atraccions i indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics. 
 
S’adapta el quadre de tarifes a la Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública 
amb terrasses d’establiments de restauració bars i similars i altres correccions en el 
redactat dels articles: 
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Article 4. Responsables i Successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
 
“Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
                                                                                                           
Epígraf       
                                                                                                                    
1.Mòduls tipus de terrasses (segons les definicions contingudes en l’Ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments de restauració 
bars i similars) 
   
Període Módul 1 (4m2) Módul 2 (2,8m2) Módul 3 (1,60m2) 
Anual 64,45 45,12 25,78 
Temporada d'estiu 48,34 33,84 19,34 
Temporada d'hivern 32,23 22,56 12,89 
Mes natural 7,34 5,14 2,93 
Dia 4,40 3,08 1,76 
Festivitat especial (diari) 6,60 4,62 2,64 
 
2. Plataformes elevades (segons les definicions contingudes en l’Ordenança reguladora 
de l’ocupació de la via pública amb terrasses d’establiments de restauració bars i 
similars) 
 
Període Módul 1 (4m2) Módul 2 (2,8m2) Módul 3 (1,60m2) 
Anual 128,90 90,23 51,56 
Temporada d'estiu 96,68 67,67 38,67 
Temporada d'hivern 64,45 45,12 25,78 
Mes natural 16,11 11,28 6,45 
Dia 8,80 6,16 3,52 
Festivitat especial (diari) 13,20 9,24 5,28 
 
 
3. Elements de venda i demostració 
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   a) Quioscs, xurreries, llocs de gelats, etc. per m2 fracció i dia 2,93 
   b) Altres vendedors ambulants o indústries al carrer per m2 fracció i dia 13,45 
   c) Llocs de venda al mercat  per m2., fracció i dia 2,40 
   d) Dipòsits i assortidors de combustibles anual per unitat 448,38 
   e) Aparells de venda autom., llarga vistes, visors 
inform 

anual per unitat 
15,46 

   f) Activitats industrials o professionals al carrer   
       f.1) fotografia sessió diària 48,29 
       f.2) filmació sessió diària 7,78 
       f.3) Activitats menors per persona 7,78 
 
   h) Atraccions de fira i parades festa major i circ 
         -    Ocupació fins a 50 m2 

- Ocupació de 51 m2 a 100 m2 
- Ocupació de 101 m2 a 200 m2 
- Ocupació de més de 200 m2 

 
 
per m2 fracció i dia 
per m2 fracció i dia 
per m2 fracció i dia 
per m2 fracció i dia 
 

 
 
0,98 
0,82 
0,66 
0,38 

 
   i) Parades fira artesans i Festa Major d’Hivern 
        
         -    Ocupació fins a 4 m2 

- Ocupació de 5 m2 fins 10 m2 
- Ocupació de 11 m2 fins 50 m2 

 
 
 
per m2 fracció i dia 
per m2 fracció i dia 
per m2 fracció i dia 
 
 

 
 
 
2,93 
2,56 
2,29 

 
 
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la 
que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.” 
 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Ordenança fiscal núm. 3.12 reguladora de la taxa per serveis especials per 
espectacles i transports i altres 
 
Es modifica el títol de l’ordenança i els següents articles: 
 
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER 
ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS 
 
Article 1.Fonament i naturalesa 
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A l’empara del previst als articles 57, 20.4.f) i 20.4.g) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
l’Ajuntament estableix la taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats per 
espectacles públics i grans transports que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, 
de competència municipal, a instància de part: 
 
a) Vigilància especial dels establiments que la sol·licitin. 
 
b) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i 
qualsevol altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments 
públics que per llur naturalesa, per l’aglomeració de públic que provoquin o per les 
necessitats d'ordenar l'accés i sortida de públic i vehicles així ho exigeixin. 
 
c) Vigilància, ordenació i regulació del trànsit quan determinades actuacions 
constructives o d’altre tipus ho requereixin, arribant fins i tot a la interrupció temporal 
de la circulació. 
 
d) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i 
de caravanes a través del nucli urbà. 
 
e) Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats per altres activitats que 
exigeixin llur prestació. 
 
Article 4t.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5. Quota tributària 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Epígraf primer. Serveis especials 
 
Per cada policia municipal, bomber, funcionari o 
treballador 

per cada hora o 
fracció 

22,41 € 
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Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 
municipal. 
 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ de una 
quantitat equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la 
prestació de serveis regulats en la present ordenança, presentaran l'escrit 
corresponent de sol·licitud en aquest Ajuntament, acreditant que s’ha constituït el 
dipòsit de la taxa en la Tresoreria Municipal. 
 
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i 
autònoma. Aquesta liquidació haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 
de la Llei General Tributària 
 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Ordenança fiscal núm. 3.13 reguladora de la taxa per la utilització de sales 
d’equipaments municipals   
 
Es modifica el redactat de l’Ordenança en el següent sentit: 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia 
de mode particular als subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa de 
les sales d’equipaments municipals. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense 
l’autorització corresponent. 
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Article 4. Responsables i Successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No serà objecte de gravamen la utilització privativa o aprofitament especial amb 
motiu d’actes culturals, benèfics, religiosos, esportius, educatius o polítics, sempre que 
no tinguin caràcter lucratiu. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Les tarifes aplicables seran les següents: 
 
CASAL DE LA GENT GRAN  
 Sala Casal Gent Gran, per acte 243,21 
 Sala Casal Gent Gran, amb finalitat comercial 322,36 
 
La taxa de la utilització de la sala polivalent es per una cessió igual o inferior a 12 dies, 
sempre i quan es permeti la utilització de l’espai. Si es bloqueja totalment la taxa és 
diària. 
 
Local àrea tècnica import mensual 1.175,95 
 
 
Article 7.Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment 
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de l’autorització 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament 
especial. 
 
Article 8.Període impositiu 
 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a 
terme l’ocupació dels espais municipals. 
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2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de 
l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es sol·liciti autorització per a la utilització de les sales municipals es 
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements 
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència 
necessària per a determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 
 
4. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, 
la taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any 
natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’exercici de l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a 
aquesta circumstància. 
 
Article 10.Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Ordenança fiscal núm. 3.16 reguladora de la taxa per la prestació d’ensenyaments 
especials en establiments municipals  
 
Es modifiquen els següents articles: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
1. Les persones amb poca capacitat econòmica tindran una reducció del 50% de la 
quota en aplicació dels mateixos criteris contemplats a l’article 20.4 de l’Ordenança 
General. 
 
2.  Per a les quotes de l’article 6.1a) s’estableixen les següents bonificacions en la 
quota: 

a) Els subjectes passius majors de 65 anys que facin més d’una activitat se’ls 
aplicarà un descompte de 3€ mensuals per a cadascuna. Si hi ha més d’una 
persona de la mateixa unitat familiar que participi a una o més activitats, també 
se’ls descomptarà 3€ mensuals per subjecte passiu i per activitat. 
 
b) Es bonificarà amb un 20% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els 
subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental (no 
acumulables). 
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1. Per a les quotes de l’article 6.1b) s’estableixen les següents bonificacions en la 

quota: 
 

a) 20% als subjectes passius majors de 65 anys i que ostentin la condició de 
pensionistes. 

b) 20% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb 
la condició de família nombrosa i/o monoparental (no acumulables) 

 
3. Al personal al servei de l’ajuntament de Matadepera li seran aplicables les quotes 
per a majors de 65 anys o les bonificacions de l’apartat 2.2 a) de la present ordenança. 
 
4. Per a gaudir de les bonificacions de família nombrosa o monoparental regulades en 
l’apartat anterior es necessari presentar el títol corresponent emès per la Secretaria 
de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
5. Per a gaudir de les bonificacions referides a la titularitat del Carnet Jove és 
necessari ser titular del mateix expedit per l’Agència Catalana de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis 
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. A aquest efecte 
s'aplicaran les tarifes següents: 
 
a) Cursos organitzats per Benestar social al Casal de la Gent Gran 
 
Quotes per a majors de 65 anys: 
 
Activitat 2 h/setmana 1h/setmana 
Gimnàstica 23,75 16,38 
Ioga 23,75 16,32 
Manualitats 12,01 ---------- 
 
Quotes per a públic en general:  
   
Activitat 2 h/setmana 1 h/setmana Matrícula 
Gimnàstica 35,92 26,91 33,18 
Ioga 35,92 26,91 33,18 
Manualitats 35,92 ---------- ---------- 
 
b) Cursos organitzats pel Departament de Cultura 
 
Activitat 6 h/setmana 4 h/setmana Matrícula 7h/setmana 3,5h/setmana 
Taller d'art per a 
nens 30,37 15,26 42,58     
Taller de pintura 
per adults     48,66 72,88 43,76 
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Ordenança fiscal núm. 3.18 reguladora  de la taxa per aprofitament especial amb motiu 
de la celebració civil de casaments en estances municipals. 
 
S’incrementa la quota tributària en un 1%, l’article 6 es modifica: 
 
“Article 6 Quota tributària 
 
La quota a pagar per l’aprofitament especial definit, és de 76,85 euros, pels celebrats a 
la sala de Plens.” 
 
Ordenança fiscal núm. 3.19 reguladora  de la taxa per la prestació de serveis relatius a 
l’ús de les instal·lacions esportives del camp de golf municipal de Matadepera. 
 
L’article 5 queda relatiu a les quotes modificat en  el següent sentit: 
 
“Article 5. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes: 
 
ABONAMENTS Tarifa mensual Tarifa semestral 

Abonament Individual 92,92 € 473,69 € 

Abonament Junior <18 anys 58,07 € 296,18 € 

Abonament entre setmana  69,69 € 355,52 € 

Abonament Familiar* 185,84 € 947,88 € 

Abonament Col·lectius** (Tarifa per persona) 81,3 € 414,60 € 

   

 Tarifa diària ordinària Tarifa diària col·lectius ** 

GREEN FEES (SORTIDES)   
Green Fee Feiners 20 € 15 € 
Green Fee Caps de Setmana i Festius 25 € 20 € 
Green Fee Feiners Sèniors 15 € 12 € 
Green Fee camp de pràctiques 3 € 3 € 

Green Fee junior feiner 15 €  

Green Fee junior festiu 20 €  

Green Fee professor adult feiner 8 €  

Green Fee professor adult festiu 17 €  

Green Fee professor junior feiner 5 €  

Green Fee professor junior festiu 10 €  

    

LLOGUERS Tarifa diària   

Carro elèctrics 5 €   

Buggie 20 €  

Carros manual 2 €   
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Moto 10 €   

Joc pals 12 €   

Tovallola 1€   

Lloguer cubell boles camp de pràctiques 1 €  

Lloguer sales 20,5 € /hora  

 Tarifa mensual   

Guixetes bossa pals 3 €   

Espais per carros 5 €   

Espai per motos 6 €   
 
TORNEIGS  Tarifa per persona 
Abonats 17 € 
No abonats 25 € 
Menors 18 anys  12 € 
 
CLASSES   Tarifa per hora 
Individual 35 € 
Grups (2 a 4 persones) 45 € 
Col·lectius (4 a 6 persones) 55 € 
 
 
 
ESCOLA DE GOLF Tarifa per curs 
Curs trimestral Infantil (12 hores entre 
setmana) *Mínim 5 alumnes 96 € 
Curs trimestral Infantil (18 hores caps 
de setmana) *Mínim 5 alumnes 144 € 

Curs trimestral adults (10 hores entre 
setmana) *Mínim 4 alumnes 

140 € 
 
 

Curs handicap *Mínim 4 alumnes 199 € 
  
 
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR Tarifa per trimestre 
Preu individual *Mínim 10 nens/es 25€ 
 
 
 
 
LLOGUER DEL CAMP Tarifa diària feiner 
Tarifa diària feiner 1.818 € 
Tarifa diària festiu 2.700 € 
 
 
MATERIAL  
Guant sintètic 13 € 
Guant de pell 18 € 
Caixa de boles senzilles (La caixa de 12 boles) 22 € 
Caixa de boles mitjanes (La caixa de 12 boles) 36 € 
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Caixa de boles superior (La caixa de 12 boles) 51 € 
Tees  (paquet gran de fusta 80 unitats) 

4 € 
Tees  (paquet petit de fusta 25 unitats) 

3 € 
Tees  (paquet de plàstic) 

5 € 
Paraigua 

25 € 
Sabata mitjana 

121 € 
Sabata senzilla 

80 € 
Bossa de trípode senzilla 

80 € 
Bossa de carro 

151 € 
Pal Wedge senzill 

50 € 
Pal Wedge mitjà 

131 € 
Pal Putt 

111 € 
Polo corporatiu 

40 € 
Jersei corporatiu 

60 € 
 
 
*Unitat constituïda per un mínim de 2 membres, per 1 adult com a mínim i 2 com a 
màxim (pare, mare. avi, àvia, tutor o tutora) i pels germans menors de 18 anys. 
 
**Es consideraran com a col·lectius aquelles entitats, clubs, associacions o qualsevol 
grup de persones que acreditin un vincle comú i superin el número de 10 persones en 
el moment d’accedir a la instal·lació. Així mateix s’aplicarà aquesta tarifa a qualsevol 
usuari que aboni la quota corresponent a més de 10 green fees de forma anticipada. 
 
En aplicació de l’article 58.6 del Conveni/Acord de les condicions laborals del personal 
de l’Ajuntament de Matadepera, l’ajuntament es reserva el dret de cedir gratuïtament 
les instal·lacions  al personal al seu servei i als càrrecs electes” 
 
Ordenança fiscal núm. 3.20 reguladora de la taxa pe r la utilització de la 
deixalleria municipal 
 
S’afegeix l’apartat 3 de l’article 3: 
 
3. La quota tributària per la renovació del carnet d’usuari de la Deixalleria Municipal 
serà de 5,75 euros. 
 
4.- ORDENANCES REGULADORS DELS PREUS PÚBLICS 
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4.1 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les 
instal·lacions esportives i culturals municipals.  
 
Es modifica el redactat del text des de l’article 3 al final, s’augmenten les tarifes un 1% 
i s’imposa el preu públic per la venda d’entrades per a espectacles musicals, teatrals i 
familiars: 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones físiques i jurídiques, així com  les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
Llei general tributària que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o 
realització d’activitats a què es refereix l’article 1. 
 
Article 4. Quantia. 
 
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que es farà repercutir d’acord amb la 
normativa que el regula. 
 
2. Quan la prestació del servei o l’aprofitament especial tingui una durada superior a 
l’anual, el cobrament serà objecte de padró. 
 
3. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent en euros: 
 
 
3.1 Abonament a de les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM): 
 
ABONAMENT INDIVIDUAL Quantia anual 
IEM Adult  61,59 € 
Matrícula  30,79 € 
Suplement piscina 30,79 € 
IEM Juvenil menor 18 anys 43,11 € 
Matrícula  21,61 € 
Suplement piscina 21,61 € 
IEM major 60 anys i jubilat 43,11 € 
Matrícula  21,61 € 
Suplement piscina 21,61 € 
  
ABONAMENT FAMILIAR Quantia anual 
IEM Adult  46,16 € 
Matrícula  23,10 € 
Suplement piscina 23,10 € 
IEM Juvenil menor 18 anys 32,06 € 
Matrícula  16,00 € 
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Suplement piscina 16,00 € 
IEM major 60 anys i jubilat 32,06 € 
Matrícula  16,00 € 
Suplement piscina 16,00 € 
  
ABONAMENT FAMILIA Quantia anual 
NOMBROSA I/O MONOPARENTAL   
IEM Adult  34,69 € 
Matrícula  23,10 € 
Suplement piscina 23,10 € 
IEM Juvenil menor 18 anys 20,58 € 
Matrícula  16,00 € 
Suplement piscina 16,00 € 
IEM major 60 anys i jubilat 20,58 € 
Matrícula  16,00 € 
Suplement piscina 16,00 € 
  
ABONAMENT ENTITAT Quantia anual 
IEM Adult  46,16 € 
Suplement piscina 23,10 € 
IEM Juvenil menor 18 anys 32,06 € 
Suplement piscina 16,00 € 
IEM major 60 anys i jubilat 32,06 € 
Suplement piscina 15,24 € 

 
Les quotes seran prorrateables per trimestres naturals en funció de la data de 
formalització de l’alta de l’obligat al pagament. 
 
3.2 Abonament a la Piscina Municipal 
 
ABONAMENT INDIVIDUAL Quantia anual 
Adult 72,20 € 
Juvenil menor 18 anys 50,62 € 
Major 60 anys i jubilat 44,02 € 
  
ABONAMENT FAMILIAR Quantia anual 
Adult 54,15 € 
Juvenil menor 18 anys 37,56 € 
Major 60 anys i jubilat 32,66 € 
  
ABONAMENT FAMILIA Quantia anual 
NOMBROSA I/O MONOPARENTAL   
Adult 47,41 € 
Juvenil menor 18 anys 30,82 € 
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Major 60 anys i jubilat 26,80 € 
 
3.3 Activitats dirigides 
 
MODALITAT Quantia anual 
2 Hores/setmana 23,12 € 
3 Hores/setmana 32,81 € 
5 Hores/setmana 63,15 € 
 
Per inscriure’s a les activitats dirigides que es desenvolupin a les IEM és obligatori 
tenir la condició d’abonat a les mateixes, a excepció de l’activitat anomenada “cursos 
de natació”. 
 
3.4 Lloguer Instal·lacions esportives municipals 
 
 3.4.a) Per hores 
 
INSTAL·LACIÓ NO ABONAT IEM ABONAT IEM SUPLEMENT 

LLUM 
Frontó 4,35 €/h per persona 3,10 €/h per persona 2,70 €/h 
Pista poliesportiva 

29,50 €/ 14,75€/1/2h 19,00 €/h 
9,24 
€/1/2h 5,45 €/h 

2,70 
€/1/2h 

Camp de futbol 

88,42€/h 43,68 €/1/2h 

 
66,20 €/h 
h 

33,12 
€/1/2h 

13,13 
€/h 

6,56 
€/1/2h 

½ camp de futbol 
65,65 €/h 32,77 €/1/2h 44,59 €/h 

24,44 
€/1/2h 

10,95 
€/h 

5,45 
€/1/2h 

Pavelló 
80,09 €/h 40,04 €/1/2h 

 
60,29 €/h 

27,11 
€/1/2h 

12,57 
€/h 

6,56€ 
/1/2h 

Sala polivalent 
pavelló 12,37€/h 

 
9,19 €/h 

 
2,72 €/h 

 
3.4.b) Per dies 

 
INSTAL·LACIÓ ENTITATS INSCRITES AL REGISTRE ALTRES  
  MUNICIPAL D'ENTITATS USUARIS 
PAVELLÓ ACONDICIONAT     
PERSONAL AJUNTAMENT 1.478,51 € 2.221,82 € 
PAVELLO SENSE    
ACONDICIONAMENT 1.108,85 € 1.666,37 € 
 
3.5. Campus d'estiu esportiu dirigit a nens i nenes de 1er primària a 2on E.S.O. i 
casals d’estiu dirigit a nens i nenes de P3,P4 I P5 
 

CAMPUS/CASAL D'ESTIU 
Quantia 
setmanal 

Quantia campus/casal 
complert 

Quantia 
diària 

General 64,05 € 269,07 €  
Abonats IEM 48,07 € 201,81 €  
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Família nombrosa i7o monoparental 48,07 € 201,81 €  
Servei d'acollida 9,58 € 38,43 €  
Servei de menjador 37,16 €  7,69 € 
 
3.6 Casals d’estiu del Departament de Cultura dirigits a nens i nenes dels cursos 1er a 
6è d’Educació Primària (matins) i a nens i nenes de P3 a 6è d’Educació Primària 
(tardes) 
 
CASALS D'ESTIU MATINS Quantia setmanal Quantia casal complert 
General 64,05 € 269,07 € 
Abonats IEM 48,07 € 201,81 € 
Família nombrosa o monoparental 48,07 € 201,81 € 
   
CASALS D'ESTIU TARDES Quantia setmanal Quantia casal complert 
General 32,06 € 134,52 € 
Abonats IEM 24,03 € 100,88 € 
Família nombrosa o monoparental 24,03 € 100,88 € 
 
3.7. Quanties d’entrades puntuals a la Piscina Municipal 
 
ENTRADA PUNTUAL PISCINA MUNICIPAL Quantia diària Quantia a partir de les 15h. 
Adults 7,23 € 5,29 € 
Juvenil menor de 18 anys 4,80 € 3,60 € 
Major de 60 anys o jubilat 4,80 € 3,60 € 
 
Imports sense IVA. 
 
3.8. Quantia duplicació carnet d’abonat a les Instal·lacions esportives municipals 
 
DUPLICACIÓ CARNET D’ABONAT IEM Quantia 
General    5,75€ 

 
3.9. Serveis prestats en instal·lacions culturals municipals 
 
CURSOS D'ANGLÈS Quantia mensual Matrícula 
 General 1h/setmana 25,56 €      48,61 €  
 General 2h/setmana 51,13 €      48,61 € 
 General 3h/setmana 72,95 €      48,61 € 
Majors de 65 anys i pensionistes 1h/setmana 20,45 €      48,61 € 
Majors de 65 anys i pensionistes 2h/setmana 40,90 €      48,61 € 
Majors de 65 anys i pensionistes 3h/setmana 58,36 € 48,61 € 
Família nombrosa i/o monoparental 1h/setmana  20,45 € 48,61 € 
Família nombrosa i/o monoparental 2h/setmana 40,90 € 48,61 € 
Família nombrosa i/o monoparental 3h/setmana 58,36 € 48,61 € 
Juvenil (titulars Carnet Jove) 1h/setmana 20,45 € 48,61 € 
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Juvenil (titulars Carnet Jove) 2h/setmana 40,90 € 48,61 € 
Juvenil (titulars Carnet Jove) 3h/setmana 58,36 € 48,61 € 
 
3.10 Espectacles i concerts organitzats pel Departament de Cultura 
 
Concepte Quantia 
Entrades espectacle musical 10 € 
Entrades espectacle teatral 10 € 
Entrades espectacles familiars ( dirigit a nens i nenes de 1 a 12 anys .) 5 € 
 
Aquests imports contenen la quota de l’impost sobre el valor afegit corresponent. 
 
4. Podran gaudir de les quanties familiars regulades en l’apartat anterior un màxim de 
dos adults de la unitat familiar i els menors de 18 anys, acreditant-lo amb la 
presentació del Llibre de família. L’import de la quota anual serà para cada membre de 
la unitat familiar. 
 
Per a gaudir de les quanties de família nombrosa o monoparental regulades en 
l’apartat anterior es necessari presentar el títol corresponent emès per la Secretaria 
de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per a gaudir de la quantia juvenil regulada en l’apartat 3.9 del present article és 
necessari ser titular del Carnet Jove expedit per l’Agència Catalana de la Joventut de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Per a poder gaudir de la quota d’abonament entitat, es necessari acreditar la condició 
de membre d’una entitat esportiva municipal inscrita al Registre Municipal d’Entitats. 
 
Article 5. Meritació i període impositiu 
 
1. Amb caràcter general l’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta 
Ordenança neix des de que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats 
especificats a l’article anterior. 
 
2. Amb caràcter particular, la meritació i el període impositiu serà el següent en funció 
de la modalitat del preu públic: 
 
2. Amb caràcter particular, la meritació i el període impositiu serà el següent en funció 
de la modalitat del preu públic: 
 

− Tarifa 3.1 abonament IEM: el preu públic es meritarà en el moment de realitzar 
la sol·licitud d’alta i el període impositiu coincidirà amb l’any natural. Els anys 
successius el preu públic es meritarà l’1 de gener excepte en el cas que 
l’obligat al pagament senyali expressament que l’abonament es “No renovable” 
o es formalitzi la baixa com abonat de les IEM. 

 
− Tarifa 3.1 i 3.2 suplement i abonament Piscina Municipal: es meritarà a partir 

de l’1 de maig en el moment de realitzar la sol·licitud d’alta i el període impositiu 
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coincidirà amb la temporada d’obertura de la instal·lació. Els anys successius el 
preu públic es meritarà l’1 de maig excepte en el cas que l’obligat al pagament 
senyali expressament que l’abonament es “No renovable” o es formalitzi la 
baixa com abonat a la Piscina Municipal. 

 
− Tarifa 3.3 activitats dirigides: el preu públic es meritarà a partir del primer dia 

del mes en què es presti el servei i s’hagi sol·licitat l’alta i el període impositiu 
serà del més de setembre al mes de juliol del any següent. Els mesos 
successius el preu públic es meritarà el primer dia de cada mes en què es 
presti el servei. 

 
− Tarifa 3.5, i 3.6 campus/casals d’estiu: el preu públic es meritarà en el moment 

de realitzar la sol·licitud d’alta a l’activitat i el període impositiu coincidirà amb la 
seva durada. 

 
− Tarifa 3.9 serveis prestats en instal·lacions culturals municipals: el preu públic 

es meritarà el primer dia de cada trimestre i el període impositiu és el trimestre 
natural. 

 
Article 6. Règim de declaració i ingrés 
 
1. El pagament de les tarifes 3.1, 3.2 i 3.3 de l’article 4.3 de la present ordenança es 
realitzarà de forma general mitjançant domiciliació bancària al compte corrent 
assenyalat pel obligat al pagament durant els dies 1 a 5 de l’inici de la prestació del 
servei o realització de l’activitat. Es podrà realitzar l’ingrés en efectiu en el compte 
corrent operatiu de la Tresoreria municipal designat al efecte en el moment de 
formalitzar la inscripció. 
 
2. El pagament de les tarifes 3.5 i 3.6 de l’article 4.3 de la present ordenança s’exigirà 
en règim d’autoliquidació en el moment de formalitzar la inscripció en l’activitat 
mitjançant l’ingrés en el compte corrent operatiu de la Tresoreria municipal designat a 
l’efecte. 
 
3. El pagament de la tarifa 3.9 de l’article 4.3 de la present ordenança es realitzarà 
mitjançant domiciliació bancària al compte corrent assenyalat per l’obligat al pagament 
durant la primera quinzena del segon mes del trimestre corresponent. 
 
4. El pagament de les tarifes 3.4, 3.7 de l’article 4.3 de la present ordenança es farà 
efectiu en metàl·lic en les pròpies instal·lacions esportives municipals. Les quantitats 
recaptades es dipositaran en els comptes corrents operatius de la Tresoreria municipal 
amb la periodicitat que es determini. 
 
5. El pagament de la tarifa 3.4 de l’article 4.3 de la present ordenança en la modalitat 
de lloguers que es prorroguen mensualment es farà efectiu a mes vençut al compte 
corrent operatiu de la Tresoreria Municipal designat al efecte.  
 
6. El pagament de la tarifa 3.8 de l’article 4.3 de la present ordenança es farà efectiu 
en metàl·lic a la Oficina d'atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Matadepera. 
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7. El pagament de la tarifa 3.10 de l’article 4.3 de la present ordenança es farà efectiu 
en metàl·lic en las pròpies taquilles de la instal·lació cultural o pels canals de venda 
telemàtics que s'habilitin. 
 
Article 7. Normes de gestió 
 
1. Els obligats al pagament en concepte d’abonament a les IEM en les diferents 
modalitats, Piscina Municipal i activitats dirigides podran formalitzar la baixa del servei 
o activitat mitjançant la preceptiva comunicació a l’Oficina d’Atenció Ciutdadana de 
l’Ajuntament de Matadepera en el termini de 15 dies hàbils anteriors a l’inici del 
període impositiu corresponent. La manca de la comunicació esmentada produirà el 
meritació del corresponent preu públic. 
 
Si la formalització de la baixa en concepte d’abonament a les IEM, tarifa 3.1 de l’article 
4.3 de la present ordenança, es produeix durant el primer semestre del any natural, es 
tindrà dret a la devolució de la meitat de la quantia del preu públic liquidat. 
 
2. Els obligats al pagament en concepte de serveis prestats en instal·lacions culturals 
municipals hauran de formalitzar la baixa de l’activitat mitjançant la preceptiva 
comunicació en les oficines del Casal de Cultura de l’Ajuntament de Matadepera en el 
termini de 15 dies hàbils anteriors a l’inici del període impositiu corresponent. La 
manca de la comunicació esmentada produirà el meritació del corresponent preu 
públic. 
 
3. Finalitzat el període impositiu, tots els obligats al pagament en concepte d’activitats 
dirigides tindran reservada la plaça per a la nova temporada i es meritarà el preu públic 
automàticament excepte que formalitzin la baixa amb la preceptiva comunicació a 
l’Oficina d’Atenció Ciutdadana de l’Ajuntament de Matadepera. Es crearà una llista 
d’espera per tal d’anar cobrint les places que es puguin anar generant. En el cas que 
l’usuari deixi d’assistir a 4 sessions d’activitats dirigides consecutives sense preavís o 
causa justificada, pot perdre el dret sobre la plaça ocupada i aquesta passarà a 
disposició de qualsevol possible usuari de la llista d’espera. 
 
4. Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu en concepte de les 
tarifes 3.5 i 3.6 de l'article 4.3 de la present ordenança, el servei o l'activitat no es 
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent. S’entén per 
causes no imputables, malalties o lesions que impedeixin l’exercici de l’activitat o altres 
de força major apreciables pel òrgan competent. 
 
Article 8. Exempcions i bonificacions. 
 
1 Estaran exempts del pagament del preu públic en la modalitat de abonaments  les 
IEM i a la Piscina Municipal (tarifes 3.1 i 3.2 de l’article 4.3) els menors de 4 anys, el 
personal al servei de l’Ajuntament de Matadepera, els membres de la corporació 
municipal, els membres de l’Associació de Defensa Forestal de Matadepera i els 
membres de l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera. 
 
2. Els obligats al pagament en concepte d’abonament a les IEM en la modalitat 
d’abonament entitat estaran exempts del pagament de la quantia de la matrícula. 
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3. Estaran exempts de pagament en concepte de la tarifa 3.4 de l’article 4.3 de la 
present ordenança, les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats 
per a la realització d’activitats relacionades amb el foment de l’activitat esportiva i 
cultural del municipi sense ànim de lucre. L’aplicació de l’exempció ha de ser 
sol·licitada pel representant de l’entitat o associació i haurà de ser concedida pel òrgan 
competent. 
 
4. Tindran una bonificació del 50% en la quantia de la tarifa 3.10 de l’article 4.3 de la 
present ordenança els alumnes i professors de la Escola de Música Municipal 
“Frederic Mompou” en els espectacles que formen part de la Temporada Estable de 
Música.  
 
Article 9.Infraccions i sancions 
 
El personal municipal encarregat del cobrament del preu públic és responsable de la 
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització 
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents 
 
Ordenança núm. 4.3 reguladora del preu públic per a  la inserció de  publicitat en 
la gaseta. 
 
Es modifica l’article 4.3 lletra a), introduint dos nous models d’anuncis: 
 

a) Publicitat impresa: 
 

MODEL A (28cm x12,7cm) 642,60
MODEL B (13,9cm x12,7cm) 321,30
MODEL C (13,9cm x6,2cm) 160,65
MODEL D (7 cm x6,2cm) 80,32
MODEL E (7cm x,3,1cm) 40,16
 
 
Segon.-  Acordar provisionalment la imposició del tribut propi de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenat taxa per l’emissió dels duplicats dels comandaments a 
distància de les vies públiques amb trànsit regulat mitjançant pilones mecàniques i 
ordenar el mateix mitjançant l’aprovació provisional de l’epígraf desè de Ordenança 
fiscal núm. 3.1. reguladora de la taxa del lliurament de documents administratius. 
 
Tercer.-  Acordar provisionalment la imposició del tribut propi de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenat taxa la renovació del carnet d’usuari de la Deixalleria Municipal 
i ordenar el mateix mitjançant l’aprovació provisional de l’epígraf 3 de l’article 3  de 
Ordenança fiscal núm. 3.20 reguladora de la taxa per la utilització de la deixalleria 
municipal. 
 
Quart.- Acordar provisionalment la imposició dels tributs propis de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenats taxa tramitació del procediment de control inicial 
d'establiments no permanents desmuntables tipus atraccions de fires i taxa per la 
tramitació del procediment de control inicial d'establiments no permanents 
desmuntables tipus circ, exclosos els establiments que contracten directament el 
control inicial a EAC, i així ho acreditin. L’ordenació dels tributs esmentats es farà 
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mitjançant l’aprovació provisional de les tarifes 26 i 27 de l’article 6 de l’Ordenança 
Fiscal núm. 3.3 reguladora 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 i pels controls  posteriors 
a l’inici de les activitats. 
 
Cinquè.- Acordar provisionalment la imposició dels tributs propis de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenats taxa per ocupació de terrenys d’ús públic mitjançant mòduls 
tipus terrasses i taxa per ocupació de terrenys d’ús públic mitjançant plataformes 
elevades. L’ordenació dels tributs esmentats es farà mitjançant l’aprovació provisional 
dels epígrafs 1 i 2 de l’article 6 de l’Ordenança fiscal 3.11 reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, quioscos, parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles, o atraccions i indústries del carrer i ambulants, i 
rodatges cinematogràfics. 
 
Sisè.- Acordar provisionalment la fixació del preu públic Espectacles i concerts 
organitzats pel Departament de Cultura i ordenar el mateix mitjançant l’aprovació 
provisional de la tarifa 3.10 de l’article 4.3 de l’Ordenança fiscal núm. 4.1 reguladora 
del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives i culturals 
municipals.  
 
Setè.- Acordar provisionalment la fixació del preu públic dels models D i E per a la 
inserció de  publicitat en la gaseta i ordenar els mateixos mitjançant l’aprovació 
provisional de la modificació de l’apartat a) de l’article 4.3 de l’ Ordenança fiscal núm. 
4.3 reguladora del preu públic per a la inserció de  publicitat en la gaseta. 
 
Vuitè.-  Derogar per a l’exercici 2014  l’Ordenança núm. 4.5 reguladora del preu públic 
per la prestació del servei d’atenció domiciliària. 
 
Novè .- Establir que para l’exercici 2014 el calendari fiscal dels deutes de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva sigui el següent: 
 

TRIBUT Data Inici Vol. Data Fi Vol. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ 02/06/2014 04/08/2014 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ 01/10/2014 02/12/2014 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 05/09/2014 05/11/2014 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 03/02/2014 03/04/2014 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 05/09/2014 05/11/2014 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 04/04/2014 04/06/2014 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 04/04/2014 04/06/2014 

TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM 04/04/2014 04/06/2014 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 04/04/2014 04/06/2014 

TAXA CENS ANIMALS DOMÈSTICS 04/04/2014 04/06/2014 
 
Les modalitats, llocs, dies i hores d’ingrés del les quotes dels tributs anteriors es 
recullin en la guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’ajuntament. 
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Es formula advertència de que transcorregut el termini d’ingrés , els deutes  seran 
exigits  per la via de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del 
període executiu , els interessos de demora i, en el seu cas les costes que es 
produeixin. 
 
Desè.- Exposar al públic els acords precedents, així com els texts de les ordenances 
modificades i aprovades,  per un període de 30 dies hàbils , comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOPB. En aquest termini els 
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. 
 
Onzè.- Disposar que en el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, 
els presents acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació en el 
BOPB del text modificat de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el dia 1 
de gener de l'any 2014 i regiran mentre no se n'aprovi la modificació o derogació 
expressa. 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu  explica que les ordenances  
regulen els ingressos  d’impostos i taxes que tindrà el municipi en l’any 2014   i que és 
un instrument important per garantir l’estabilitat econòmica i pressupostària de 
l’Ajuntament.  
 
Començant per l’IBI,  l’impost municipal mes important,  recorda que a l’any 2013 ha 
aportat 4,5 milions d’euros d’ingressos a l’Ajuntament i que el 2014 quedarà marcat 
per l’aprovació del projecte de Llei aprovat el 28 de juny passat pel  Consell de 
ministres en el qual es prorroguen els increments sobre el tipus impositiu en aquells 
municipis que van fer les revisions cadastrals anteriorment.  Amb això vol dir que igual 
que a l’exercici 2012  i 2013, aquelles finques de la meitat superior amb valor cadastral  
més alt, tindran un increment de la base del 6%.   
 
Amb l’objectiu de garantitzar els ingressos municipals que permetin executar un 
pressupost al 2014 estabilitzat,  i de no incrementar  la  pressió fiscal sobre els veïns, 
l’Equip de Govern porta a l’aprovació del ple la rebaixa del tipus del 0,53 fins a un tipus 
del 0,51% tot recordant que la Llei  fixa un mínim en el 0,50. 
 
Això aportaria un increment en la recaptació d’aproximadament 190.000 euros que en 
la seva totalitat venen donats per l’increment del 6% sobre la meitat superior.  De no 
ser així,  si només s’obtinguessin  els ingressos per la modificació del tipus d’IBI seria 
de 4.486.000 al 2014 contra uns ingressos de 4.514.000 a l’any 2013,  per lo que es 
baixaria la recaptació en aproximadament 30.000 euros.  
 
El senyor Iribarren ressalta que a banda del tipus de l’IBI, l’altra modificació rellevant 
que s’incorpora  és la reducció per famílies xifrada en aproximadament 50 euros per 
cada fill  incrementant-se fins als 60 euros per fill, que no hi ha canvis en quant a l’IAE 
ni l’impost de vehicles, però si que s’ha fet una revisió pel que fa a les plusvàlues.   
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Es va començar la legislatura amb una plusvàlua fixada en el 29%, el màxim legal és 
del 30%, i el compromís de l’actual Equip de Govern va ser rebaixar un punt per any 
fins arribar al tipus del 25%.  Això s’ha anat aplicant en tots els pressupostos de la 
legislatura amb excepció de l’any passat que en lloc de baixar un punt es van abaixar 
dos, i enguany partint del 26% la proposta de l’Equip de Govern és continuar amb la 
política d’un punt per any fins arribar al 2014 a un 25%.   
 
Analitzant amb mes profunditat aquest impost diu que s’ha vist la conveniència de 
rebaixar els coeficients, un paràmetre que afecta als anys que  ha ostentat la propietat 
la finca.  Fins ara es partia  d’un coeficient  per aquelles finques que han estat en mans 
del propietari d’un a cinc anys, del 3,6% passant als  3,2% per les de cinc a deu anys i 
de 10 anys en amunt, un coeficient del 2%.   
 
La proposta de l’Equip de Govern és fer un esforç especial en els dos primers trams 
atès que són casos on el preu de compra està per sota del preu de venda i per no 
penalitzar aquests casos, la proposta de l’Equip de Govern ha sigut baixar  el primer 
coeficient dels primers cinc anys, del 3,6 al 3,3% i el segon tram del 3,2 al 3%, amb lo 
qual portarà un decrement  en la recaptació per conceptes de plusvàlues equivalent a 
un 12% aproximadament. 
 
Respecte l’impost que grava les construccions i les obres di que s’ha fet una revisió 
amb profunditat, bo i comparant-lo a altres municipis propers i similars a Matadepera, i 
tot i estar per sota en quant a tipus de gravamen  com a  taxa administrativa, s’ha 
decidit mantenir el tipus de gravamen al 3,4%, màxim que fixa el marc legal, però s’ha 
proposat incrementar la taxa administrativa del 0,89 fins al 1,1%. 
 
Continua explicant que s’ha fet una revisió del redactat adaptant-lo a la nova legislació 
vigent, s’ha revisat  el redactat de l’ordenança de retirada de vehicles, s’ha reordenat 
l’ordenança que fixa  els preus per bars i terrasses, passant al concepte de mòduls  
independentment dels elements que s’instal·lin ja siguin taules, cadires, jardineres, 
estufes, etc., i s’ha inclòs aquells establiments que tenen ubicades les terrasses sobre 
plataformes elevades que no estava contemplat fins ara. 
 
S’han incrementat els preus de la taxa que regula el camp de golf municipal ja que els 
abonaments han mostrat un comportament estable, sense pujades ni baixades 
espectaculars, però si que ha hagut una pujada d’aquells jugadors que venen 
ocasionalment,  per lo que  s’ha observat que val la pena pujar els preus comparant-lo 
amb altres camps municipals, una pujada en termes absoluts del 2,5 a 3%. 
 
Afegeix que també s’ha inclòs a l’ordenança que regula els preus de publicitat de La 
Gaceta de fer mitjos anuncis, augmentant la possibilitat de trobar anunciants, s’ha 
simplificat l’ordenança que regula els espectacles i concerts, i s’ha redactat i ordenat 
l’ordenança d’esports que durant els darrers anys havia anat creixent  per la 
incorporació de nous serveis i activitats. 
 
Resumeix dient que l’Ajuntament està fent un esforç important per  no incrementar la 
pressió fiscal als veïns  però a la vegada vetllar perquè els pressupostos permetin 
mantenir el nivell de serveis que es dona als ciutadans.  
 
Intervercions : 
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El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó agraeix la voluntat de 
diàleg que ha tingut l’Equip de Govern i els altres grups de l’oposició  per tractar de les 
ordenances, un dels temes principals ja que afecten a la manera de recaptar diners 
per mantenir el municipi,   així com a l’interventor municipal, senyor Santiago 
Vaamonde que ha donat tot tipus d’aclariments al respecte. 
 
Dit això, recorda que la seva posició sempre ha estat la de baixar impostos, 
especialment l’IBI que concretament en aquests moments tan complicats per la 
majoria de matadeperencs, el mes assenyat seria baixar l’impost en termes absoluts al 
voltant de l’IPC. 
 
Argumenta que ell proposaria coeficients que ajudessin a amortiguar els elevats 
increments ja que la base puja cada any un 10% i pujar el 0,51% vol dir un increment 
mig del 10,68.   Com a mostra assenyala que a l’any 2004 es va recaptar 1.900.000 
euros en concepte d’IBI i 10 anys mes tard, 4.700.000,  la qual cosa vol dir un 
increment anual superior al 10, quan el cost de la vida en deu anys no ha pujat el 10%. 
 
Recorda que l’any 2012 l’Ajuntament va tancar amb un saldo positiu de 994.860 euros, 
que si be va haver-hi  la congelació de salaris i l’ingrés extra del propi IBI  del Govern 
Central, també és cert que  una part important la va donar la pròpia dinàmica. 
 
A l’any 2013 diu que  les previsions també són de tancar en positiu el que vol dir que 
es podria ajustar mes la pressió impositiva del   ciutadà, perquè el poder adquisitiu  de 
les persones es cada cop mes baix i l’administració s’hauria d’adaptar als temps  amb 
una millor gestió i una disminució de la despesa. 
 
Resumeix dient que  l’actual IBI no correspon als moments actuals  tot i que podria ser 
que en un futur pròxim s’hagués d’apujar i valora la bonificació per família nombrosa 
dintre d’aquest impost, passant de 50 a 60 euros per fill. 
 
L’altre impost rellevant, les plusvàlues, diu que després de diverses converses tant 
amb l’Equip de Govern com amb els altres grups de l’oposició, creu que l’impost està 
sobrevalorat perquè els valor cadastrals alts afecten directament a l’impost.    Diu que 
aquest impost tenia certa lògica durant uns anys perquè els valors dels immobles a 
Matadepera eren el doble que els actuals, el que vol dir que ara la gent ven per meitat 
de preu,  però l’impost pràcticament no baixa, amb lo que es veu un desajust 
important.  Com exemple diu que una casa comprada al 2004 amb un valor de sòl de 
373.000 euros, venuda al 2013 a un preu de 300.000 euros l’import a pagar enguany 
seria de 28.000 euros, pràcticament un 10%. 
 
Un altre exemple representatiu : una casa de l’any 1970 amb un valor cadastral  del sòl 
de 417.000 euros, preu de venda 300.000, el propietari hauria de pagar 54.000 euros.  
I així nombrosos casos, també aquells que per desgràcia s’han de vendre la casa per 
sota del preu de compra, fins i tot per sota del valor cadastral de l’immoble. 
 
El senyor Argemí   suggereix que en època clarament de contenció de la despesa, si 
es rebaixa significativament l’impost, quan l’Ajuntament ho necessiti tindrà recorregut 
per tornar-lo a apujar.  Diu que en altres municipis com els que ha relacionat el senyor 
Iribarren, quan l’economia canviï ja no podran anar mes amunt. 
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Respecte de l’IAE diu que ja es van fer unes bonificacions fa uns anys  d’acord amb la 
línia que van marcar, l’impost de vehicles si bé és una franja alta, és una Llei de l’any 
1988 que no s’ha tocat des d’aleshores, entén que és coherent el que s’està pagant. 
 
L’import de construccions diu que l’haurien tocat una mica a la baixa  perquè les 
llicències no són masses i s’han d’intentar incentivar a la iniciativa privada  i posar-se 
en consonància amb la situació actual.  Assenyala que la taxa s’ha apujat del 0,89 a 
l’1,10% el que representa gairebé un 20%, sent una taxa  juntament amb la 
d’agrupacions,  les mes significatives del municipi. 
 
De la taxa d’escombraries així com altres anys s’havia passat per sobre del 3 u 4%, 
aquest any s’ha mantingut en l’1%, per lo que demostra una bona sintonia amb la 
postura que creu que s’ha de fer. 
 
Ressalta un article del Diari de Terrassa i en el marc de l’aprovació de les ordenances 
de Terrassa, on deia que per herències hi havia una bonificació del 95%, i això ho 
refereix perquè en alguna altra ocasió l’interventor municipal, senyor Vaamonde  havia 
dit que en tema de plusvàlues no podia haver cap bonificació, i recorda que ja en un 
article publicat a La Gaseta es demanava que la gent que vengués per sota  del preu  
cadastral  obtingués una bonificació. 
 
Suggereix que de ser cert l’article publicat al citat diari, s’iniciïn  les mesures pertinents 
per obtenir aquesta bonificació. 
 
En línies generals el senyor Argemí diu que el Govern municipal és sensible i s’han 
baixat  els dos tipus, però no el suficient sobre les plusvàlues,  on ja van explicar que 
hi havia un greuge que perjudica al ciutadà.  Manifesta la intenció de vot contrari. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández, diu : “Gràcies 
senyora alcaldessa, faig meves també l’agraïment per la comunicació i informació que 
en tot moment hem  tingut i en un parell de reunions prèvies, arran de les 
modificacions de les noves ordenances, i dit això i davant d’aquest ple precisament per 
la proposta de les noves ordenances, ens trobem  novament amb  un panorama 
totalment decebedor pel fluxe de finançament  a les corporacions locals com per la 
crisi que  sembla consolidada i que ens afectarà greument o ens continuarà afectant 
greument a tots els ciutadans.  Hem de reconèixer a priori la bona disposició que 
l’Equip de Govern ha tingut a l’hora  d’elaborar aquestes noves ordenances de taxes i 
preus públics, fent un exercici  de contenció, per pal·liar en tot el possible aquesta 
situació.   
 
L’impost de l’IBI que és el mes important està condicionat una altra vegada i sembla 
ser que prorrogat per dos anys més, per aquest augment del 6% que ja va estar aplicat 
l’any passat  des del Govern Central.  Per aquesta raó que sembla assenyada,  podem 
estar d’acord amb la rebaixa del tipus.  Es tornarà a fer un altre any del 0,51%.  Hem 
de recordar que fa tres anys estava a 0,58% i hem anat abaixant paulatinament el 
tipus a fi d’anar pal·liant això i fer-ho mes suportable per les famílies. 
 
També estem  d’acord en aquest cas amb l’aplicació d’aquests 60 euros per famílies 
nombroses, que sembla del tot correcte. 
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Com s’ha dit aquí tot això donarà com a resultat aquest increment d’aproximadament 
190.000 euros en la recaptació d’aquest impost de béns immobles.  Esperem que sigui 
suficient per l’elaboració dels propers impostos i pel decurs de l’any vinent per tots els 
gestos que s’hauran d’anar fent front. 
 
Pel que fa a les plusvàlues seguint amb aquesta idea de contenció, proposa rebaixar 
el tipus de gravamen en aquest punt restant  en el  25% rebaixant també el coeficient i 
tot i que la quantitat recaptada sempre és una incògnita perquè no és una quantitat 
fixa, farà que aquesta recaptació sigui menor, o sigui que en aquest concepte també 
recaptarem menys diners. 
 
En referència a l’ICO, la petita puja proposada pensem que s’està fent amb la idea de 
l’adequació, així com les que fan referència a la resta de taxes i preus públics amb 
l’augment de l’1% corresponent a l’IPC, no sé si quedarà definitivament en l’1%, en tot 
cas aquest any potser és mes proporcional que l’any passat que em sembla recordar 
que es va aplicar un 3% finalment de l’IPC.  Que va ser un any horrorós en el sentit de 
que els sous en general i els funcionaris en particular van baixar un 5%, s’havien 
rebaixat, millor dit s’havien anul·lat les pagues extraordinàries, per lo tant aplicar 
aquest 3% de pujada lineal a totes les taxes dels preus, era, ja ho vem dir-ho a la 
intervenció de l’any passat, una mica injust, perquè per una banda les famílies tenien 
menys diners, i per l’altra, aquest 3% es convertia en un 3 més, es podria parlar d’un 5 
o 6%, per tant, un 8% de pujada. 
 
Tal com dèiem al principi, entrem en un proper any 2014 ple d’incerteses pel que fa al 
finançament amb moltes de les subvencions i transferències abans consolidades i que 
es probable que no arribin.  En aquest sentit el Gobierno Central  ja ens anunciava la 
setmana passada la retallada als ajuntaments d’uns 6.000 milions d’euros per l’exercici 
del 2014.  ÉS a dir que entre una i altres coses es probable que anem més malament 
que bé.  
 
Finalment no compartim la idea en general de rebaixar impostos per norma.  Els 
impostos es necessiten per elaborar uns pressupostos  tot i que sempre es fa en el 
moment de les ordenances perquè no sabem ben be el que s’ha de pressupostar, 
tampoc sabem exactament a dia d’avui com estem de l’execució  de l’exercici anterior, 
però de tota manera, baixar impostos  perquè si, ho trobem bastant disparatat, sobre 
tot en els temps que corren.  Esperem que no ens hàgim d’empenedir, simplement 
nosaltres en aquest cas i amb totes aquestes reflexions que estava apuntant, el nostre 
vot serà d’abstenció.” 
 
La senyora Solsona, diu que tot i que no compta, el regidor del grup polític SI, senyor 
Pau Carbó, li va avançar per telèfon que d’haver estat aquí hagués votat  a favor. 
 
El senyor Iribarren  apunta respecte del comentari del senyor Argemí tot comparant les 
xifres de recaptació de l’IBI del 2004 amb el 2014, que s’ha d’anar molt en compte amb 
les xifres perquè aquí no es té en compte les altes.  És a dir quan el poble creix, hi ha 
més finques que paguen IBI,  i també hi ha un increment del tipus.  Posar una mitjana 
del 10% ens pot donar informació  però s’ha d’anar a l’efecte de les altes i no barrejar 
dues coses diferents. 
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L’interventor municipal, senyor Vaamonde diu que sobre les plusvàlues no es poden 
aprovar bonificacions que no estiguin incloses en la Llei.  En el cas que estiguin 
previstes es podrien aprovar i a l’Ajuntament en l’ordenança fiscal article 6.2 és vigent 
una bonificació del 95% per a la transmissió de l’habitatge habitual del causant, 
sempre que s’hagi  conviscut amb el causant els dos anys anteriors a la mort i 
mantenir la propietat tres anys després. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per nou vots a favor:  grup 
polític CIU (Mireia Solsona i Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  
Donadeu, Christian Codony i Castell,  M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  
Quadres, Quico Sala  Soriano,  Joan Figueras  Peña i  Montserrat Royes  Vila),   dos 
vots en contra : grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes) i una 
abstenció : grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez). 
 
 
7.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 15 DE MODIFICACIÓ  DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONE NT A 
L’EXERCICI 2013  
 
Dictamen : Constatada la necessitat  d’atendre determinades despeses específiques i 
determinades, la realització de les quals no pot demorar-se fins l’exercici següent,  i 
per a les quals no existeix  o no  hi ha crèdit suficient, es genera la següent modificació 
pressupostària. 
 
El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la modificació 
pressupostària número 15 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats 
amb baixa de crèdits de despeses no compromeses i romanent de tresoreria per 
despeses generals. 
 
L’alcaldessa, mitjançant decret número 59 de 28 de febrer de 2013, va  aprovar 
la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2012, que va donar un 
romanent de tresoreria per despeses generals de 994.860,58 i, mitjançant 
modificació pressupostària aprovada pel Ple en data 27 de maig de 2013, se’n 
van utilitzar 853.085,20 euros.  
 
L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera disposa que en el cas que la liquidació pressupostària se situï 
en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes, i 
Corporacions Locals, a reduir l'endeutament net. El superàvit en termes de capacitat 
de finançament (SEC95) després d’ajustos es situa en 227.417,20, quantitat que es 
objecte d’un crèdit extraordinari en el capítol 9 de despeses Passius financers. 
 
Els articles 177,179 i 180 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, els articles  35 i 
ss. del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos i les bases 7.2 i 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent 
Pressupost,  regulen les modificacions de crèdits. 
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L’òrgan competent per a  l’aprovació de la present modificació pressupostària és el Ple 
de la Corporació d’acord amb l’art. 177  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  Reguladora de les Hisendes Locals  i 
l’article 21.1.f) L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
L’interventor de l’Ajuntament  ha emès informe (número  32 i 33 /2013). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient número 15 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2013 per un import total de 38.000,00 €: 
 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

   

Aplicació Descripció Import 

04 330 62520 Mobiliari bar Casal de Cultura 25.000,00 

01 135 62521 Mobiliari bombers 7.000,00 

  TOTAL 32.000,00 

   

SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

   

Aplicació Descripció Import 

17 337 22735 Dinamització Hotel 6.000,00 

  TOTAL 6.000,00 

   

Total Crèdits extraordinaris i suplements 38.000,00  

   

 FINANÇAMENT  

   

 BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES  

   

Concepte Denominació Import 

17 337 14300 Dinamitzador 6.000,00 

03 450 62518 Mobiliari, eines i elements vies públiques 7.000,00 

 TOTAL 13.000,00 

   

 ROMENT DE TRESORERIA  

   

Concepte Denominació Import 

0 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 25.000,00 

  TOTAL 25.000,00 

   
TOTAL INCREMENT  PRESSUPOST DESPESES 25.000,00 

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS 25.000,00 
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Segon.- Modificar l’Annex d’Inversions del Pressupost General incorporant els 
següents projectes de inversió: 
 
 

CODI DENOMINACIÓ ANY INICI IMPORT  
                               

FINANÇAMENT   VINCULACIÓ  ÓRGAN  

 IDENTIFICACIÓ   
FINALITZA
CIÓ ANUALITAT     CREDITS ENCARREGAT GESTIÓ 

               

2013/C/3 Mobiliari 2013 25.000,00 25.000,00 Romanent En si mateixos Regidoria  

  Bar Casal Cultura      despeses 
excepte 8ª.2 
d) Cultura 

          Grals. 
Bases 
D´Execució   

       25.000,00 total Pressupost   

               

2013/C/3 Mobiliari 2013 7.000,00 7.000,00 Préstec En si mateixos Regidoria  

  Bombers      2013 
excepte 8ª.2 
d) Governació 

          
Bases 
D´Execució   

       7.000,00 total Pressupost   

 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la  Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles Iribarren i Donadeu explica que la modificació de 
crèdit correspon a tres conceptes, dos d’ells són una recodificació de partides i l’altre 
és per dotar un import que no estava previst en la resolució del bar del casal. 
 
Afegeix que al denunciar el contracte  de concessió que es tenia amb el bar del Casal 
de Cultura, el concessionari havia fet una inversió en mobiliari previst al concurs i com 
que no han passat els anys previstos al contracte, la Llei preveu que l’Ajuntament es 
quedi els béns i indemnitzi al propietari.  Al no estar  previst al pressupost, es dota una 
partida de 25.000 euros amb el romanent de tresoreria de l’any anterior per poder fer 
front  a l’adquisició dels béns, tot i que prèviament haurà d’haver la taxació d’un pèrit. 
 
Informa que també hi ha dos canvis de partida, un fa referència al servei de 
dinamització de l’hotel al punt jove, una partida posada al capítol, 1 i com que la Llei no 
permet incorporar ni fer altes de personal, es passa de capítol 1 a capítol 2, és a dir 
subcontractar el servei.  L’altre, correspon a una partida dintre  d’obres i serveis,  de 
mobiliari, eines i elements  de vies públiques, que es va posar l’any passat un import 
de 7.000 euros per comprar una sèrie de mobiliari pels bombers i com que és un  
equipament específic de governació, es canvia el codi de l’àrea per tal que quedi mes 
clar. 
 
Intervencions : 
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El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que dels tres 
moviments, dos, són pràcticament per endreçar conceptes,  i el tercer, del bar del 
Casal de Cultura,  té l’esperit de liquidar possibles deutes.  Tot i així diu que al ser 
modificacions del dia a dia de l’Equip de Govern, de les quals  no ha intervingut, el seu 
grup s’abstindrà. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández,  diu que  en la 
mateixa línia que el senyor Argemí, cap problema amb les dos modificacions que 
únicament es passen d’un compte a un altre.  Pel que fa referència al mobiliari del bar 
del Casal de cultura , pregunta, si com s’havia interessat en altres ocasions, estaven 
liquidats tots els equipaments, liquidacions de cànons, lloguers, etc. que havia deixat 
de pagar. 
 
Manifesta la intenció de vot favorable perquè diu que són modificacions completament  
justificades. 
 
La senyora Solsona informa que avui dia 28  ha finalitzat el termini de presentació de 
les ofertes del nou licitador, i n’han hagut cinc. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per deu vots a favor:  grup 
polític CIU (Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  
Donadeu, Christian Codony Castell,  M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  
Quadres, Quico Sala  Soriano,  Joan Figueras  Peña i  Montserrat Royes  Vila) i   grup 
polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) i dos abstencions : grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes).  
 
Quan són les vint hores i setze minuts del vespre s’absenta de la sessió el regidor  
senyor Carles Iribarren i Donadeu. 
 
REGIDORIA D’URBANISME 
 
3.- REQUERIMENT DE RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSIC A ALTERADA EN 
RELACIÓ A L’EXPEDIENT RRFA I OJV 1/2013. 
 
Dictamen : En data 17.8.2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’edicte de data 25.7.2013 amb número de registre 022013019180, 
mitjançant el qual s’efectuava la notificació edictal a Francesc Alavedra Miro del Decret 
número 3 de 16.5.2013 del regidor delegat d’Urbanisme, mitjançant el qual se li 
incoava expedient de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat 
en qualitat de propietari de la finca situada en el carrer Sant Joan, 17, 2n 2a, per haver 
realitzat les obres consistents en la cobertura amb alumini d’una part de la terrassa de 
la planta golfes, ocupant una superfície aproximada de 6 m2 per a ús de safareig, 
sense la preceptiva llicència municipal, es declaraven no legalitzables les obres i 
s’atorgava un termini d’audiència de quinze dies hàbils per tenir accés a l’expedient 
administratiu i/o presentar els documents o les al·legacions que consideri escaients.  
 
L’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme (TRLU) sotmet a llicència urbanística prèvia, en els termes 
establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, 
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tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de 
construcció o d’enderrocament d’obres. 
 
Els articles 199 a 227 del TRLU i 264 a 283 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU) fan referència a la protecció 
de la legalitat urbanística i expressament preveuen que, quan s’efectuïn els actes 
definits a l’article 187 del TRLU sense disposar de la preceptiva llicència o aquests no 
s’ajustin a les condicions que s’hi assenyalen: 
 
- Si estan en curs d’execució: l’òrgan competent haurà de dictar resolució de 

suspensió provisional i immediata d’aquest acte juntament amb la incoació del 
procediment, tot atorgant audiència als afectats per un període quinze dies. A més, 
s’estableix que l’alcalde ratificarà o revocarà totalment o parcial la primera 
resolució dins dels quinze dies posteriors al venciment del termini d’audiència. La 
suspensió provisional, si no es ratifica en aquest termini de quinze dies, restarà 
automàticament sense efectes, sense perjudici que posteriorment pugui dictar-se 
una nova ordre de suspensió provisional, d’acord amb el què estableix l’article 
205.3 del TRLU. 
 

- Si ja s’han executat o s’ha ratificat l’ordre de suspensió: l’òrgan competent haurà 
d’acordar la incoació del procediment, tot atorgant audiència als afectats per un 
període quinze dies, per posteriorment acordar una de les següents opcions: 

 
a) Si els actes poden ser objecte de legalització, requerir a la persona interessada 

per a què, en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució, 
procedeixi a sol·licitar la llicència o la modificació de llicència corresponent. 
 

b) Si els actes tenen caràcter manifestament il·legalitzable i així hagin estat 
qualificades per l’òrgan competent per a la incoació del procediment, requerir a 
la persona interessada per a que executi, en el termini d’un mes, les mesures 
de restauració de la realitat física o jurídica alterada que s’estableixin i, si 
escau, ajusti la seva actuació a la llicència o ordre d’execució atorgades. 

 
La competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple de l’Ajuntament, en 
compliment de l’article 206.1 del TRLU. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Requerir a Francesc Alavedra Miro perquè en el termini d’1 mes, comptat 
d’ençà de la notificació corresponent, en qualitat de propietari de la finca situada en el 
carrer Sant Joan, 17, 2n, 2a, executi les mesures de restauració de la realitat física 
alterada consistents en l’enderroc del tancament i cobriment realitzat mitjançant la 
cobertura amb alumini d’una part de la terrassa de la planta golfes d’aquella finca, 
ocupant una superfície aproximada de 6 m2 per a ús de safareig. 
 
Segon.- Advertir a l’interessat que, d’acord amb l’article 267.6 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), si 
transcorregut el termini d’1 mes no s’ha procedit a la restauració, l’òrgan competent 
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procedirà a l’execució forçosa mitjançant la imposició de multes coercitives en els 
termes de l’article 225.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) i l’article 277 del RLU, o a l’execució 
subsidiària a càrrec de la persona interessada. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades pel seu coneixement i 
efectes oportuns, i donar-ne trasllat als serveis tècnics municipals. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras explica que detectada una 
negligència urbanística  en un habitatge del carrer Sant Joan, i amb la impossibilitat de 
notificar o parlar amb la propietat, s’ha publicat al Diari Oficial  el passat mes d’agost 
per tal, i d’acord amb la normativa, incoar expedient   per a que es restauri la realitat 
física alterada. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que tractant-se 
d’un cas que no ha seguit la normativa vigent  creu que s’ha d’enderrocar allò que 
incompleix la Llei. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández  diu que les 
normatives estan per complir-les  i en aquest cas queda clar que ha hagut 
incompliment. 
 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat:  grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras, Christian Codony Castell,  M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano,  Joan Figueras  
Peña i  Montserrat Royes  Vila) grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes) i  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
 
 
4.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNT UAL PM-POUM-
2013-01 DEL PLA D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE MATADEPERA  
 
Dictamen : El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2013, va 
aprovar inicialment els documents que integren la modificació puntual MP-POUM-
2013-01 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Matadepera, redactats 
per l’empresa GMG PLANS i PROJECTES SLP. L’objecte de la modificació es 
concreta  en la correcció de les errades materials a la documentació tècnica; la millora 
del redactat d’alguns articles de les normes urbanístiques i la incorporació d’algunes 
modificacions que permetin un desenvolupament urbanístic més adequat a la realitat 
municipal actual. 
 
El mateix òrgan, en sessió de data 29 de juliol de 2013, va aprovar provisionalment la 
documentació integrant de modificació puntual  MP-POUM-2013-01 de Matadepera. 
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En compliment de l’article 80 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU) es va trametre l’expedient 
administratiu de la modificació puntual MP-POUM-2013-01  a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per sotmetre’l a l’aprovació definitiva. 
 
La CTUB , en la sessió de data 2 d’octubre de 2013, va adoptar l’acord següent: 
 
“1.Suspendre la tramitació, a l’efecte de l’article 98 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb les 
modificacions puntuals identificades amb els epígrafs D.2, D.3, D.4, D.7, D.8, D.9 i 
D.10 de la Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal (MP-POUM-
2013.01) de Matadepera, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que s’aporti un 
text refós que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1Cal situar l’equipament previst pel planejament vigent en l’illa delimitada pels 
carrers d’Àngel Guimerà, Montserrat i Sant Joan en un entorn pròxim a aquest 
emplaçament per mantenir la funcionalitat que tenia en origen. 
 
2.Aprovar definitivament la resta de modificacions puntuals no enumerades en el punt 
1 d’aquest acord que integren la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (MP-POUM-2013.01) de Matadepera, amb la incorporació d’ofici d’un vuitè 
apartat a l’article 192bis que recull les prescripcions següents contingudes a l’informe 
de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 25.09.13 pel què fa a l’àmbit 
PEU-2: 
 
Article 192 bis. 
 
8.Es prioritzarà una pavimentació tova, drenant i permeable del vial de l’àmbit, atenent 
el caràcter no urbanitzat de l’àmbit. Es limitarà l’aparcament en superfície en l’àmbit 
per tal de garantir una adequada integració paisatgística de l’entorn de la riera de les 
Arenes, i fomentar la naturalització de l’àmbit amb un enjardinament adequat tenint en 
compte l’entorn, prioritzant la utilització d’espècies arbòries de ribera per tal d’integrar 
al màxim l’àmbit a la riera. 
 
3. Supeditar la publicació al DOGC del punt 2 d’aquest acord, així com la totalitat de la 
normativa urbanística de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (MP-POUM-2013.01), a l’aprovació definitiva amb efectes executius de la 
part de l’expedient que fa referència  a les modificacions puntuals identificades amb els 
epígrafs D.2, D.3, D.4, D.7, D.8, D.9 i D.10, per part del conseller de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
4. Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
 
D’acord amb l’article 92.3 del TRLU l’empresa GMG PLANS i PROJECTES SLP, el dia 
16 d’octubre de 2013, ha presentat al Registre general de l’Ajuntament de Matadepera 
(NRE 5695) la documentació que integra el text refós de la modificació puntual MP-
POUM-2013-01 del POUM. El document incorpora les prescripcions establertes a 
l’acord primer de la Resolució de la CTUB, en la sessió de data 2 d’octubre de 2013, i 
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també la incorporació d’ofici d’un vuitè apartat a l’article 192.bis en els termes que 
preveu l’acord segon de l’esmentada Resolució. 
 
El cap de l’àrea d’Urbanisme ha emès informe de data 17 d’octubre de 2013 fent 
constar que el text refós de la modificació puntual MP-POUM-2013-01 del POUM 
incorpora les prescripcions de la Resolució de la CTUB de 2 d’octubre de 2013. 
 
L’article 92.3 del TRLU estableix que caldrà sotmetre el document a un nou tràmit 
d’informació pública si ho determina l’acord de suspensió, i d’acord amb el que sigui 
establert per reglament. La Resolució de la CTUB, de data 2 d’octubre de 2013, no 
exigeix el tràmit d’informació pública i l’informe del cap de l’àrea d’Urbanisme disposa 
que d’acord amb l’article 112.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU), les modificacions introduïdes en el text 
refós del POUM no tenen la consideració  de canvis substancials i, per tant, no es 
necessari obrir un nou període d’informació pública ni audiència als interessats.  
 
Ha emès informe jurídic la secretària general de l’ajuntament de data 17 d’octubre de 
2013. 
 
L’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és el Ple, amb el quòrum de majoria 
absoluta en compliment dels articles 22.2.c) i 47.2.ll)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRRL) i 52.2.c)  i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMC), essent un acord indelegable (articles 22.4 de la LBRL i  52.4 
del TRLMC). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Donar conformitat al text refós de la modificació puntual MP-POUM-2013-01 
del POUM presentat per l’equip redactor que incorpora les prescripcions establertes a 
l’acord primer de la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 
la sessió de data 2 d’octubre de 2013, i també la incorporació d’ofici d’un vuitè apartat 
a l’article 192.bis en els termes que preveu l’acord segon de l’esmentada Resolució. 
 
Segon. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya certificació dels presents 
acords, adjuntant la documentació que integra el text refós, un cop verificat i 
diligenciat, per triplicat i en suport informàtic, en compliment de l’article 113 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i 
l’Ordre PTO/3432005, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els requeriments tècnics 
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístics als òrgans de la Generalitat de Catalunya, competents per a la 
seva aprovació definitiva, als efectes de llur tramitació fins l’aprovació definitiva i 
corresponent publicació. 
 
Tercer. Fer públic l’acord d’aprovació del text refós de la modificació puntual MP-
POUM-2013-01 del POUM per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5.c) del 
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca  i Llongueras,  recorda que l’objectiu de 
l’àrea d’urbanisme era l’aprovació puntual d’aquesta modificació del planejament .  Al 
ple de juliol es va aprovar provisionalment la modificació puntual, es va enviar  a 
Barcelona i al mes d’octubre, la Comissió interterritorial de Barcelona va suspendre la 
tramitació puntualment fins a incorporar unes prestacions que feien referència a la 
finca Pere Aldavert,  Sant Joan, carrer Montserrat, Àngel Guimerà. La solució 
proposada és recuperar la casa club i la masoveria de Can Vinyers, un treball que s’ha 
de fer conjuntament amb els tècnics de Barcelona i que es porta avui a aprovació 
perquè pugui entrar a la propera comissió de Barcelona a principis de desembre, a fi 
que sigui el pas definitiu per l’aprovació puntual. 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, agraeix al senyor Roca  
les informacions, canvis, propostes, etc. donant-los-hi sempre l’oportunitat de 
debatre’ls.  Es mostra d’acord amb la proposta, desitjant que la comissió ho aprovi, i 
demana que a efectes pràctics pel ciutadà,  l’Ajuntament ho apliqui de seguida  que la 
comissió ho aprovi. 
 
La senyora Solsona diu que  les coses són com són i no com ens agradaria que fossin 
i en aquest sentit s’adreça a la secretària, senyora Rosa Castellà perquè doni 
l’explicació pertinent,  que diu que no es pot condicionar fins que l’ejecutivitat  estigui 
retardada fins a la publicació, i que tret que des del Govern  es canviés la Llei, 
l’Ajuntament l’ha de complir. 
 
El senyor Argemí  es mostra escèptic del perquè no es pot aplicar una norma quan 
queda aprovada per la comissió d’urbanisme i assegura que l’administració hauria 
d’estar per ajudar  al ciutadà  no per posar-li traves.  
 
La senyora Castellà afegeix que és una explicació simple : “No és executiu fins 
l’endemà de la seva publicació”. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández fa menció a 
alguna reunió mantinguda amb el  departament d’urbanisme sobre el tema de la 
modificació del POUM, i  des del seu punt de vista totalment  neòfit de normatives 
urbanístiques, argumenta que li costa comprendre com els serveis  tècnics de la casa  
no van saber  com havien d’estar distribuïts els espais destinats a equipaments.  
Malgrat això diu que aquesta modificació ha d’estar aprovada  quan abans millor per 
tancar definitivament el tema.  
 
El senyor Roca li diu que entén  que des de fora es pot percebre aquest missatge, 
però assegura que ha hagut un treball immaculat  per part tant dels tècnics de la casa, 
com de l’equip redactor  i els tècnics de Barcelona.  Però que el mateix dia 2,  quan a 
la comissió tècnica apareix personal de diferents àmbits com pot ser prevenció 
d’incendis, rurals, etc.  s’està a les mans de qualsevol opinió subjectiva que pot 
aparèixer.   I així s’ha traslladat als tècnics de Barcelona en el sentit que de vegades 
sembla que dificultin l’ordenació urbanística a Matadepera. 
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El senyor Pavón diu que sembla una qüestió senzilla : únicament l’espai destinat a un 
equipament u altre i on ha d’estar ubicat, si proper al centre urbà o no.  
 
El senyor Roca diu que està clar, però sovint s’actua davant de diferents criteris, de 
matisos, perquè les qüestions tècniques estan perfectament reglades i  sota la 
normativa corresponent. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat:  grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras, Christian Codony Castell,  M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano,  Joan Figueras  
Peña i  Montserrat Royes  Vila) grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes) i  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
 
 
 
 
REGIDORIA D’HABITATGE 
 
5.- DEROGACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CO NCESSIÓ 
D’AJUTS AL LLOGUER PER A PERSONES ARRENDATÀRIES D’H ABITATGES 
PÚBLICS A MATADEPERA APROVADES PEL PLE DE 24.11.200 5. 
 
Dictamen : En data 24.11.2005 van entrar en vigor les Bases específiques per a la 
concessió d’ajuts al lloguer per a persones arrendatàries d’habitatges públics a 
Matadepera, aprovades inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de 
data 25.7.2005, elevat a definitiu mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14.11.2005, amb 
efectes a partir del dia 8.11.2005 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona número 280 de data 23.11.2005, disposant-se que 
continuarien vigents fins que es modifiquessin o es deroguin expressament. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en data 26.11.2007, va aprovar inicialment 
l’Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la qual fou publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 50 de 27.2.2008, que va entrar en 
vigor el dia 8.3.2008. En tot allò que no reguli aquesta Ordenança és d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (RLGS). 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 2.10.2013, va aprovar les Bases 
específiques per a la concessió d’ajuts per al lloguer d’habitatges públics de 
Matadepera (promocions de La Florida, Mas Sot i Turó del Pujol), publicades en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16.10.2013 amb número de registre 
022013023927. 
 
Existeixen diferents motius que fan convenient que s’acordi la derogació expressa de 
les  bases aprovades pel Ple de 25.7.2005. Per una banda, i el més important, perquè 
actualment no s’apliquen. En segon lloc, perquè amb posterioritat a la seva tramitació 
es va aprovar la vigent OGS i cal adequar totes les bases específiques a les seves 
previsions. Finalment, en tercer lloc, per la recent aprovació d’unes noves Bases 
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específiques per a la concessió d’ajuts per al lloguer d’habitatges públics de 
Matadepera (promocions de La Florida, Mas Sot i Turó del Pujol). 
 
Cal tenir en compte que en el moment d’aprovació de les noves Bases específiques 
per a la concessió d’ajuts per al lloguer d’habitatges públics de Matadepera 
(promocions de La Florida, Mas Sot i Turó del Pujol) no es va acordar la derogació 
expressa de les aprovades pel Ple de 25.7.2005 perquè, malgrat es pugui considerar 
que l’òrgan competent per aprovar i, per tant, derogar, unes bases d’aquestes 
característiques és l’Alcaldia, d’acord amb el previst als articles 21.1 s) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i l’article 53.1 u) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) (actualment delegat a la Junta de 
Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia número 261 de data 4.7.2011, publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre 022011017520 
de data 19.7.2011), es convenient i presenta més garanties jurídiques que siguin 
derogades pel mateix òrgan que les va aprovar, és a dir, pel Ple. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Derogar íntegrament les Bases específiques per a la concessió d’ajuts al 
lloguer per a persones arrendatàries d’habitatges públics a Matadepera, aprovades 
inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25.7.2005, elevat a 
definitiu mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14.11.2005, amb efectes a partir del dia 
8.11.2005 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 280 de data 23.11.2005. 
 
 
Defensa : 
El regidor d’habitatge, senyor Jordi Roca i Llongueras explica que hi havia unes bases 
de subvencions i ajuts de l’any 2005 que no eren aplicables actualment, i arran de que 
aquests anys s’han creat noves bases d’ajuts de lloguer i una nova ordenança de 
subvencions, s’ha decidit fer unes noves bases. 
 
Afegeix que s’hagués pogut aprovar per junta de govern però que s’ha cregut 
convenient que un tema  d’habitatge  té prouta transcendència com per aprovar-ho pel 
ple.  
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que com a 
membre de la comissió d’habitatge creu que és correcte la creació de les noves bases 
sempre i quan les del 2005 no interfereixen a les actuals.  Manifesta la intenció de vot 
favorable. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández també diu que 
votarà a favor perquè es tracta únicament d’anul·lar unes bases obsoletes  en funció 
d’unes actuals. 
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Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat:  grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Christian Codony Castell,  M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano,  Joan Figueras  
Peña i  Montserrat Royes  Vila) grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes) i  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
 
 
 
8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SE RVEI 
D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT  DEL SISTEM A DE 
SANEJAMENT DE MATADEPERA 
 
Dictamen . En data  31 de gener de 2006 es va signar el contracte  del servei 
d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Matadepera. 
 
Aquest contracte ha finalitzat i cal ara tornar-lo a licitar. 
 
L’objecte d’aquest contracte és el servei d’explotació, conservació i manteniment del 
sistema de sanejament de Matadepera, que inclou: 
 

• 4,7 km de xarxa de col·lectors en alta corresponen al marge dret de la Riera de 
Les Arenes, inclou 1 estació de bombament “Les Pedritxes”, i el sistema està 
composat per 2 trams no consecutius de col·lectors en alta. Ambdós aboquen 
les aigües residuals al Sistema de Sanejament de Terrassa  

• 5,2 km de xarxa de col·lectors en alta corresponen al marge esquerra de la 
Riera de Les Arenes, consistent en un únic tram. Aboca les aigües residuals al 
sistema de Terrassa,. 

• 5,0 km de xarxa de col·lectors en alta adscrits al sistema de Matadepera, inclou 
2 estacions de bombament extern “La Batzuca” i “El Mas Sot”. Aboca les 
aigües residuals al Sistema de Matadepera 

• Una estació depuradora d’aigües residuals 
 
Les característiques del servei, així com totes les actuacions a desenvolupar per 
l’empresa adjudicatària seran les que es descriuen en el plec de prescripcions 
tècniques . 
 
L’ajuntament té disponibilitat pressupostària per a dur a terme l’execució d’aquest servei 
a l’aplicació pressupostària 13.161.219.00, anomenada “reparació, manteniment i 
conservació  estació depuradora d’aigües” 
 
Mitjançant resolució del regidor delegat de serveis, de data 8 d’octubre de 2013,  s’ha 
incoat la tramitació de  l’expedient administratiu de contractació del servei d’explotació, 
conservació i manteniment del sistema de sanejament de Matadepera . 
 
S’ha tramitat expedient administratiu ordinari pel procediment obert, previst i regulat 
pels articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, subjecte a 
regulació harmonitzada, per a la contractació  del servei d’explotació, conservació i 
manteniment del sistema de sanejament de Matadepera, el qual inclou el plec de 
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clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que  formen 
part integrant del contracte.  
 
Vistos  els informes de secretaria i d’intervenció. 
 
D’acord amb la Disposició addicional 2ª, punt 2 del Reial Decret Legislatiu , de 14 de 
novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
correspon  al Ple de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació 
respecte als contractes  de serveis, quan el seu import superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris  del pressupost, o en qualsevol cas, la quantia de sis milions 
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys, o bé l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge  indicat,  
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici o la quantia 
assenyalada. 
 
Vist l’informe de la comissió informativa 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar l’expedient administratiu ordinari, incoat per a la contractació del 
servei d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de 
Matadepera,  pel procediment obert, a l’oferta econòmicament més avantatjosa,  
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, seguint el 
procediment establert pels articles  157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regir el servei d’explotació, conservació i 
manteniment del sistema de sanejament de Matadepera. 
 
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment obert, amb adjudicació a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa mitjançant diversos criteris d’adjudicació, subjecte a 
regulació harmonitzada,  per a  l’adjudicació del servei d’explotació, conservació i 
manteniment del sistema de sanejament de Matadepera, d’acord amb el plec de 
clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques, que es consideren 
part integrant del contracte, mitjançant anuncis al DOUE, BOE,  BOP, al tauler 
d’anuncis i al perfil del contractant de l’ajuntament de Matadepera, que es troba a la 
pàgina web  (www.matadepera.cat) 
 
Quart. Autoritzar  la despesa per  import de   181.654,69 € més IVA anuals, el que 
suposa un valor estimat del contracte de 1.416.906,58 € més IVA pels sis   anys de 
durada del contracte incloses les pròrrogues i possibles modificacions, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 13.161.219.00, anomenada “reparació, manteniment i 
conservació estació depuradora d’aigües” 
 
Es fa constar que, d’acord amb l’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
encara  que el contracte s’adjudiqui i es formalitzi durant l’any 2013, l’execució es 
realitzarà durant les anualitats 2014 (part), 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 (part) 
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Cinquè. Facultar a l’alcaldessa o membre de la corporació en qui delegui, per a dur a 
terme les actuacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’obres i serveis, senyor Joan Figueras i Peña diu que es tracta  del 
manteniment de les xarxes primàries  del sanejament del municipi i de la depuradora.  
Informa que és un contracte de quatre anys prorrogable a dos, amb un valor total dels 
4 + 2,  d’1.416.906,58 euros i  que és un concurs obert per a tothom. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que estan a favor  
de que es millorin els sistemes de clavegueram, sanejament i depuradora del municipi 
i manifesta interès per estar present el dia que s’obrin els sobres de les empreses  
licitadores. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández diu que també 
votarà a favor perquè és una qüestió purament tècnica i només caldrà veure la millor 
opció d’entre tots els concursants. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat:  grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras, Christian Codony Castell,  M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano,  Joan Figueras  
Peña i  Montserrat Royes  Vila) grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes) i  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
 
 
 
9.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL 
PER APROVAR ELS ACORDS POSTERIORS A LA LICITACIÓ DE L CONTRACTE 
DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DE MATADEPERA, SUBJECTE A REGULACIÓ HARM ONITZADA. 
 
Dictamen : La Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic 
estableix : 
 
“1.- Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències 
com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres , de subministrament, de 
serveis , de gestió de serveis públics , els contractes administratius especials, i els 
contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost, ni, en qualsevol cas la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys , sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats  no superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de 
concessions sobre béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i béns subjectes a 
la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos 
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ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros , com també l’alienació del 
patrimoni , quan el seu  valor  no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
 
2.- Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte als 
contractes no esmentats a l’apartat anterior  que subscrigui l’entitat local. 
 
També correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, com també 
l’alienació del patrimoni que no estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president i dels béns 
declarats de valor històrica o artístic sigui quin sigui el seu valor “ 
 
L’article 4 del  Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual aprova el  Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques   disposa que la 
facultat per celebrar contractes porta implícita la de l’aprovació  del projectes , dels 
plecs, de l’adjudicació del contracte, la de formalització d’aquest i de la resta de 
facultats que la Llei i el Reglament atribueixin a l’òrgan de contractació. 
 
L’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999 , de 13 de gener , disposa que els òrgans de les diferents administracions 
públiques poden delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres 
òrgans de la mateixa administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents, 
o de les entitats de dret públic vinculades o que en depenguin. 
 
Tal com estableix l’article 13.4 del mateix cos legal,  les resolucions administratives 
que s’adoptin per delegació han d’indicar expressament aquesta circumstància i s’han 
de considerar dictades per l’òrgan delegant, fent constar el número i la data de l’acord.  
 
L’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya estableix que el Ple pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions  a l’alcalde  i a la Junta de Govern Local en matèria 
de contractacions i concessions . 
 
L’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals  diu 
literalment: 
 
“.... 
 
2.- L’acord plenari pel qual es faci la delegació , s’adoptarà per majoria simple , i tindrà 
efectes des del dia següent al de la seva adopció , sens perjudici de la seva publicació 
en el BOP. Aquestes regles també s’aplicaran a les modificacions posteriors a 
l’esmentat acord.” 
 
El capítol  6è (articles 62 a 64 ) del Reglament orgànic municipal  de l’Ajuntament de 
Matadepera, aprovat per acord plenari de data 18 de desembre de 2002, fa referència 
a les delegacions .  
 
Per motius de celeritat es fa necessària la delegació del Ple a la Junta de Govern 
Local de l’adopció dels  següents acords, entre d’altres: 
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• Adjudicació del contracte del servei d’explotació, conservació i manteniment del 

sistema de sanejament de Matadepera   
• Aprovació de les modificacions que puguin produir-se durant el termini de 

durada del contracte 
• Aprovació del retorn de la garantia definitiva una vegada hagi transcorregut el 

termini de garantia. 
• Resolució del recurs especial  en matèria de contractació  
• Resolució de la sol·licitud de mesures cautelars 
• Renúncia o desistiment del contracte 
• Imposició de penalitats  

 
així com totes les altres que corresponguin a l’òrgan de contractació encara que no 
estiguin expressament enunciades, incloent la resolució dels recursos administratius  
de reposició sobre els actes i acords aprovats per la Junta de Govern Local, 
exceptuant però, la resolució del contracte. 
 
En virtut de les facultats conferides per l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya. 
 
Vist l’informe de la comissió informativa. 
 
Es proposa l’adopció del següent dictamen: 
 
Primer.-  Delegar a la Junta de Govern Local les competències respecte als següents 
acords posteriors a l’aprovació de la licitació del contracte del servei d’explotació, 
conservació i manteniment del sistema de sanejament de Matadepera : 

 
• Adjudicació del contracte del servei d’explotació, conservació i manteniment del 

sistema de sanejament de Matadepera   
• Aprovació de les modificacions que puguin produir-se durant el termini de 

durada del contracte 
• Aprovació del retorn de la garantia definitiva una vegada hagi transcorregut el 

termini de garantia. 
• Resolució del recurs especial  en matèria de contractació  
• Resolució de la sol·licitud de mesures cautelars 
• Renúncia o desistiment del contracte 
• Imposició de penalitats  

 
així com totes les altres que corresponguin a l’òrgan de contractació encara que no 
estiguin expressament enunciades, incloent la resolució dels recursos administratius  
de reposició sobre els actes i acords aprovats per la Junta de Govern Local, 
exceptuant però, la resolució del contracte. 
 
Segon.- Els actes dictats en exercici de les atribucions assenyalades en el punt 
anterior s’entendran dictats pel Ple d’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre  de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener i els 
mateixos posen fi a la via administrativa d’acord amb el que disposen els articles 
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52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre 
de mesures per a la modernització del govern local i l’article 172.2.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya  
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre  de 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú 
modificada per la Llei 4/1999 , de 13 de gener, en totes les resolucions que es dictin  
de les competències delegades s’hi farà constar expressament el número i la data de 
l’acord de delegació. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’anuncis d’acord amb el que estableix 
l’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització , funcionament i règim jurídic de les entitats locals , així com 
al perfil del contractant de l’Ajuntament de Matadepera (www.matadepera.cat) 
 
Cinquè.- Aquest acord entrarà en vigor el dia següent de la seva adopció, sens 
perjudici de la seva publicació oficial al BOP. 
 
 
Defensa : 
 
La senyora Solsona diu que únicament es fa per agilitat però que sempre es manté 
informats als grups de l’oposició davant  de qualsevol proposta o aclariment. 
 
Intervencions : 
 
 La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que no té res a 
dir excepte que com ha manifestat en l’anterior punt, l’interès per  estar present en 
l’obertura dels sobres. 
 
Votació :  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat:  grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras, Christian Codony Castell,  M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano,  Joan Figueras  
Peña i  Montserrat Royes  Vila) grup polític PP (Xavier Argemí Boldó i M. Rosa Boix 
Solanes) i  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez)  
 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 20,33hores, de la qual 
s'estén la present acta que signa l'Alcalde President, amb mi, la Secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
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