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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  
celebrat en data  29 d’octubre de 2014 

 
 
 
 
Matadepera, 29 d’octubre de 2014 
 
 
Essent dos quarts de vuit del  vespre, 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)  
- Senyora M. Carmen Querol i Badosa, quarta tinent d’alcalde i  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) 
 
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: 
 
 
 
Motiu de la sessió 
 
A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 

 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2014 
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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 29 de setembre de 2014. 
 
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. 
 
 
ALCALDIA 
 
2.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE DATA 15/10/2014 ADOPTAT PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ 
EFECTUADA PER L'ASSOACIÓ DE VEÏNS DE SANT LLORENÇ DELS PINS 
 
Dictamen: La Junta de Govern Local en sessió de data 15 d’octubre de 2014, va 
adoptar un acord que transcrit literalment és com segueix: 
 
“El dia 23 de maig de 2014 el senyor Pere Sanz Gorina, actuant com a president de 
l’Associació de veïns de Sant Llorenç dels Pins, presenta un escrit a l’Ajuntament de 
Matadepera, inscrit al registre general d’entrada amb el núm. 2664, on posa de 
manifest: 
 
a) Que en l’assemblea de data 28 de març de 2014 es va aprovar la dissolució de 
l’Associació de veïns de Sant Llorenç dels Pins i la donació del patrimoni de 
l’associació a l’Ajuntament de Matadepera. 
b) Que el patrimoni de l’associació està format per dues finques registrals, adjuntant 
les notes simples registrals de les mateixes. 
 
I sol·licita que l’Ajuntament de Matadepera expedeixi un escrit acceptant el patrimoni 
resultant de la dissolució de l’Associació de veïns de Sant Llorenç dels Pins als efectes 
d’adjuntar-lo a la sol·licitud d’inscripció de l’esmentada dissolució davant de l’oficina 
corresponent de la Generalitat de Catalunya. 
 
A l’escrit s’adjunta la documentació següent: 
 
a) Model formalitzat de certificat de l’acord de dissolució de l’associació signat pel  
president i pel secretari. 
b) Acta de l’assemblea extraordinària de l’Associació de veïns de Sant Llorenç dels 
Pins del dia 28 de març de 2014 signada pel president i pel secretari. 
c) Notes simples del Registre de la Propietat núm. 5 de Terrassa  de les finques 
urbanes  núm. 1689 i 1451 
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La legislació aplicable en matèria d’adquisició de béns a títol lucratiu està compresa 
bàsicament en la normativa següent: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL): art. 79 i 
següents. 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques 
(LPAP) (legislació bàsica d’acord amb l’article 2.2 i la disposició final segona): art. 15 i 
següents, art. 113. 
- Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
LPAP (RLPAP) (legislació bàsica d’acord amb l’article 2.2 i la disposició final única): 
art. 37 i següents. 
- 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): art. 199 i següents 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals (RP): art. 28 i següents. 
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el test refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL): art. 74 i següents. 
- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns dels 
ens locals (RB): art. 12 
- De forma supletòria la resta de l’ordenament jurídic (administratiu i civil). 
 
L’acord de l’assemblea de l’ l’Associació de veïns de Sant Llorenç dels Pins de data 28 
de març de 2014 no subjecta la donació dels béns a cap condició o càrrega onerosa ni 
estableix una destinació concreta dels mateixos. 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 228, d’11 de juny de 2014, s’ha incoat l’expedient 
administratiu d’acord amb l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Conta a l’expedient els informes dels serveis tècnics municipals sobre la procedència 
d’acceptar el patrimoni i la valoració del mateix; de l’interventor municipal i  de la 
secretaria general sobre  el procediment a seguir per l’acceptació dels béns. 
 
El patrimoni objecte de donació per part de l’ l’Associació de veïns de Sant Llorenç 
dels Pins, d’acord amb la informació facilitada per la mateixa associació i la 
documentació que obra a l’expedient, està constituït pel bé immoble següent: 
 
-Finca urbana, situada al carrer Garbí, núm. 27 de Matadepera,  inscrita al Registre de 
la propietat núm. 5 de Terrassa, al foli 90, tom 1276 i llibre 26 de Matadepera, finca 
registral 1451, amb la referència cadastral: 93667DG1096N00001EB i amb una 
superfície, segons aixecament perimètric, de 10.964,05 m2. La seva valoració 
ascendeix a 199.703,90 €. 
 
L’adquisició de la propietat del bé és d’interès municipal per l’increment patrimonial 
que suposa per a l’Ajuntament de Matadepera i també pel fet que la seva adquisició 
facilitarà la gestió urbanística del Pla de Millora Urbana PMU-04: Can Torrella/Sant 
Llorenç dels Pins, àmbit on està inclosa la finca. 
 
L’òrgan competent per adoptar aquest acord és l’alcaldessa d’acord amb la disposició 
addicional segona, apartat primer del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
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novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. No 
obstant, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 261 de data 4 de juliol de 2011, publicat al 
BOPB de 19 de juliol de 2011, es va delegat aquesta competència a la Junta de 
Govern Local. 
 
Per unanimitat, S'ACORDA: 
 
Primer. Expressar públicament als legals representants de l’Associació de veïns de 
Sant Llorenç dels Pins l’agraïment de l’Ajuntament de Matadepera per la seva voluntat 
de, un cop dissolta l’associació, donar els seu patrimoni a l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Segon. Acceptar la donació, oferta per l’Associació de veïns de Sant Llorenç dels Pins, 
del seu patrimoni que, d’acord amb la informació facilitada per la mateixa associació i 
la documentació que obra a l’expedient, està constituït pel bé immoble següent: 
 
-Finca urbana, situada al carrer Garbí, núm. 27 de Matadepera,  inscrita al Registre de 
la propietat núm. 5 de Terrassa, al foli 90, tom 1276 i llibre 26 de Matadepera, finca 
registral 1451, amb la referència cadastral: 93667DG1096N00001EB i amb una 
superfície, segons aixecament perimètric, de 10.964,05 m2. La seva valoració 
ascendeix a 199.703,90 €. 
 
Tercer. Requerir als legals representants de l’Associació de veïns de Sant Llorenç dels 
Pins per tal que, un cop finalitzat el procés d’extinció de l’associació es procedeixi a la 
donació del bé a l’Ajuntament de Matadepera, mitjançant document públic. 
 
Quart. Disposar que el bé esmentat sigui donat d’alta a l’Inventari general de béns, 
drets i obligacions de l’Ajuntament de Matadepera amb la qualificació jurídica de bé 
patrimonial. 
 
Cinquè. Facultar a la senyora Mireia Solsona Garriga, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Matadepera  per a la signatura de qualsevol document necessari per a l’acceptació de 
la donació esmentada. 
 
Sisè. Notificar aquest acord als legals representants de l’Associació de veïns de Sant 
Llorenç dels Pins, en procés d’extinció. 
 
Setè. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió plenària que es realitzi.” 
 
Defensa : 
 
La senyora Solsona llegeix la part dispositiva  i diu que el fet de passar el dictamen  
pel ple,  és una mostra d’agraïment de la cessió feta pels propietaris  de  l’antiga 
Associació de veïns de Sant Llorenç dels Pins.    
 
Afegeix que  l’increment  patrimonial de l’Ajuntament és molt important i ara s’han de 
continuar les gestions amb la Generalitat de Catalunya per tal que quedi aprovat 
definitivament i  passi a formar part del patrimoni  municipal i en concret, de l’inventari 
de l’Ajuntament. 
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Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que  sempre és 
bo augmentar el patrimoni del municipi, i si l’Associació ens ha donat uns bens, bo és 
acceptar-los i agrair-los-hi.  
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon  i Fernandez,  diu que des del 
seu grup cap problema, abans al contrari,  alegrar-se de la decisió de l’Associació de 
Sant Llorenç dels Pins. 
 
Afegeix no obstant, que un cop  es faci efectiva la titularitat municipal es determini els 
usos del nou espai pel municipi. 
 
La senyora Solsona respon que els usos ja venen marcats pel planejament. 
 
El senyor Pavón ho entén, el que diu es que actualment aquesta finca està ocupada  i 
que quan la titularitat sigui oficialment municipal s’haurà de configurar un nou  
ordenament del sòl, que no quedi en l’aire. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, agraeix la donació i espera 
que es pugui fer un bon us pel poble. 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
 
 
B) DICTAMENS 
 
ALCALDIA 
 
3.- ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR DE MATADEPERA AL SENYOR 
DELFÍ BUSQUETA VICENTE. 

 
Dictamen: L’article 189 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 
(ROF i RJEL), atorga a les corporacions locals potestat  per acordar la creació de 
medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics, amb la finalitat de 
premiar mèrits especials, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris. L’article 191 
del mateix Reglament  estableix que els requisits i tràmits necessaris per a la 
concessió dels honors i distincions es determinarà mitjançant un reglament especial. 
 
L’Ajuntament de Matadepera, fent ús de la potestat reglamentaria i d’autoorganització i 
d’acord amb l’article 191 del ROF i RJEL va aprovar, mitjançant acord del Ple de data 
26 de maig de 2014, el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de 
Matadepera (RHD) que va entrar en vigor el dia 9 de setembre de 2014. 
 
L’article 2 del RHD enumera els diferents tipus d’honors i distincions, entre els quals es 
troba  la Medalla d’Honor de Matadepera. L’article 13 del mateix Reglament la defineix 
i estableix els requisits generals per al seu atorgament en els termes següents: 
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“ Article 13. Definició i requisits generals. 
 
La Medalla d’Honor de Matadepera és una recompensa municipal creada per a 
premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions, 
siguin nacionals o estrangeres, per haver-li prestat servei a la ciutat o dispensat 
honors. 
 
No podran atorgar-se més de dues medalles d’honor a l’any, si bé aquest nombre 
podrà ser excedit apel·lant a l’excepcionalitat i prèvia aprovació pel Ple Municipal, per 
la mateixa majoria que preveu aquest reglament per a la concessió dels diferents 
honors i distincions.” 
 
El senyor Esteve Riba Genescà, president de l’entitat Amics del Teatre de 
Matadepera, ha presentat al registre general de l’Ajuntament de Matadepera el dia 16 
de setembre de 2014 (NRE 6038) un escrit sol·licitant l’inici del procediment per a la 
concessió de la Medalla d’Honor de Matadepera, en la seva categoria d’or, a favor del 
senyor Delfi Busqueta Vicente.  
 
L’escrit motiva la petició en els termes següents: 
 
“El motiu és per a reconèixer la seva incansable labor en la organització altruista 
d’infinitat d’actes del poble, així com la seva participació en bona part de les nostres 
entitats durant tota la seva vida, el que ha generat millorar la nostra cultura, els valors 
cívics i la convivència dels matadeperencs. 
 
En Delfí Busqueta és una persona que ja des de molt jove tenia interès en particular 
en aquelles activitats que es duien a Matadepera, com ara el futbol, sortir de cacera, 
ajudar a fer els pessebres de Sant Llorenç, la coral, l’agrupament ... 
 
I a mesura que anava passant els anys, el Delfí entrava a col·laborar de manera activa 
en tot un seguit d’entitats molt conegudes i properes a tots nosaltres: 
1)El teatre: ... 
2) La Germandat de Sant Sebastià: ... 
3) Festa Major de Matadepera: ... 
4) Amics dels gegants: ... 
5) Billar de Matadepera: ... 
6) Casal de la Gent Gran: ... 
7) Ajuntament de Matadepera: ...” 
 
Acompanya a la sol·licitud escrits d’adhesió de vint-i-sis entitats del municipi de 
Matadepera.  
 
El procediment per a la concessió dels honors i distincions està regulat en el capítol 
tercer, articles  16 a  21, del RHD. D’acord amb el seu contingut serà indispensable la 
instrucció d’un expedient administratiu per a la determinació dels mèrits o 
circumstàncies que aconsellin o justifiquin l’atorgament de qualsevol distinció i honor. 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 328 de data 17 de setembre de 2014 es va acordar 
incoar expedient administratiu per a l’atorgament de la Medalla d’Honor de Matadepera 
al senyor Delfí Busqueta Vicente. Tanmateix, es va acordar constituir una comissió 
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responsable de tramitar l’expedient administratiu per a l’atorgament de la Medalla 
d’Honor. Aquesta Comissió es va constituir el dia 19 de setembre de 2014. S’inclou a 
l’expedient l’acta de constitució on consta l’aprovació de l’informe  elaborat pels tècnics 
de cultura i d’arxiu i gestió documental on es conclou: 
 
“En referència als mèrits considerats com extraordinaris del Sr. Delfí Busqueta Vicente, 
i segons consta en documentació municipal de l’Arxiu Municipal de Matadepera, en la 
bibliografia local consultada i enregistraments audiovisuals, aquests tècnics consideren 
que cal destacar els següents,: 

1. El paper director i la participació directa en l’activitat teatral local, des de 1941 i 
especialment a partir de la creació dels Amics del Teatre l’any 1977.  

2. L’esperit de sacrifici i servei públic al haver format part de la junta constructora 
de l’antic pavelló esportiu que significà avalar un préstec amb l’escriptura de 
propietat de casa seva. 

3. La co-direcció de la Comissió de festes que organitzà la Festa Major de 
Matadepera de 1977 a 1984, i que va permetre la continuïtat de l’excel·lència 
iniciada amb la presidència de Manel Carrera. 

4. L’activitat política al partit Units per Matadepera (UPM) i com a tinent d’alcalde 
de Governació a l’Ajuntament de Matadepera. 

 
Es destaquen, igualment, altres mèrits i circumstàncies que, tot i no ser de caire 
extraordinari, mereixen un reconeixement: 
 

1. Una activitat primerenca, amb voluntat de servei, de promoció de serveis 
destinats a la ciutadania com una biblioteca o un casal de cultura, o 
l’organització de balls i sardanes a la plaça.  

2. La participació activa i col·laboració en entitats del poble com la Germandat de 
Sant Sebastià, els Amics dels Gegants o Billar de Matadepera.  

3. La presidència de l’entitat Gent Gran de Matadepera de 1999 a 2008. 
 
Es proposa concedir distinció al Sr. Delfí Busqueta Vicente en virtut dels seus mèrits 
com a persona vinculada al món cultural i festiu de Matadepera, amb un fort 
component de col·laboració, direcció i organització en diverses entitats de la població. 
Es considera, igualment, un mèrit extraordinari la temporalitat de l’activitat cultural i de 
voluntarisme del Sr. Delfí Busqueta, que es continua i constant des dels 8 o 9 anys fins 
a l’actualitat.  
 

Vist el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Matadepera i considerant 
els mèrits anteriorment exposats, es considera que aquests són adequats i suficients 
segons allò que representa la Medalla d’Honor de la població. Es proposa concedir la 
citada distinció per tal de recompensar els mèrits destacats en aquest informe i que 
han afavorit a la riquesa cultural del municipi.” 
 
D’acord amb l’article 19 del RHD, l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant 
el termini de vint dies hàbils mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona  número de registre 022014024271 del dia 23.09.2014 al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament i a la seu electrònica municipal des del dia 24.09.2014 al dia 16.10.2014, 
havent expirat el termini d’informació pública el dia 16.10.2014. Durant el període 
d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 
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Conclòs el termini d’informació pública s’escau elevar la proposta de resolució a 
l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient. 
 
L’article 50.24 del ROF i RJEL atorga al Ple la competència  per a concedir medalles, 
emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics i conferir títols de fills 
predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació. Així mateix l’article  
20 del RHD estableix que l’òrgan competent per a l’atorgament de l’honor o distinció és 
el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
El paràgraf segon del mateix article 20 del RHD  exigeix el vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres que de dret formen la Corporació per tal d’efectuar 
l’atorgament de la distinció. 
 
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa General: 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Atorgar al senyor Delfí Busqueta Vicente la Medalla d’Honor de Matadepera en 
virtut dels seus mèrits com a persona vinculada al món cultural i festiu de Matadepera, 
amb un fort component de col·laboració, direcció i organització en diverses entitats de 
la població. 
 
Segon. Establir que, d’acord amb l’article 190.2 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  i l’article 12 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament 
de Matadepera aquest nomenament té caràcter exclusivament honorífic, sense que, 
per tant, atorgui en cap cas facultats per intervenir en el govern o administració de la 
corporació, no derivant-se de la seva possessió cap dret administratiu o de caràcter 
econòmic. 
 
Tercer. Inscriure aquest acord al Llibre de Registre d’Honors i Distincions de 
l’Ajuntament de Matadepera, tal i com preveu l’article 23 i següents del Reglament 
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Matadepera. 
 
Quart. Facultar l’alcaldessa, o persona en qui delegui, per a la realització de tots els 
actes o subscriure tots els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord al senyor Delfi Busqueta Vicente.  
 
Sisè. Notificar aquest acord a l’entitat Amics del teatre de Matadepera i a les vint-i-sis 
entitats municipals que s’han adherit  a la petició. 
 
Defensa : 
 
L’alcaldessa, recorda que el Reglament d’honors de Matadepera portava vint-i-un anys 
en ús, i l’article 13 actual  recull, que la medalla d’honor de Matadepera és una 
recompensa municipal creada per premiar mèrits extraordinaris que concorrin en 
personalitats, entitats o corporacions  ja siguin nacionals o estrangeres per haver 
prestat servei a la ciutat o dispensar honors. 
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La senyora Solsona informa de que s’ha fet un recull important de tota la seva tasca  I, 
amb tota la il·lusió s’ha  volgut fer un ple extraordinari  per prendre la decisió de fer-li 
entrega de la medalla d’or del municipi, a una persona també extraordinària.  Afegeix 
que amb la família ja es quedarà en el dia que  es farà  l’entrega de la medalla. 
 
La senyora Solsona diu que és un cas excepcional i que és de justícia reconèixer   la 
tasca feta.  Fa una menció al senyor Esteve Riba i Genescà que és qui va entrar  la 
petició en nom dels “Amics del teatre” amb total unanimitat  en totes les reunions 
prèvies que s’han fet.  Avui es porta a Ple per fer la petició de l’atorgament de la 
medalla, realitat.  
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i  Solanes diu que és una 
medalla merescuda, que és una persona molt coneguda al poble i ha fet molta feina de 
forma altruista  donant suport a quantes entitats li han demanat. 
 
Diu que té un grat record  com a col·laborador a les festes de Sant Sebastià. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández,  creu força adient 
la concessió de la medalla al senyor Delfí Busqueta, i  remarca la  necessitat que té 
tota comunitat de persones amb iniciativa i empenta.  Diu que és un exemple per a 
tothom, per molts matadeperencs que al llarg d’aquest anys han anat farcint d’entitats i 
associacions el municipi. 
 
Felicita al senyor Busqueta i a tots plegats per tenir aquest gran actiu. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual,  diu que és un honor tenir 
una persona com el senyor Busqueta al municipi, amb una intensa activitat durant 
tants anys per promoure entitats  i teixit associatiu.  
 
Es reafirma en que  és una sort pel consistori i pels matadeperencs en general,   tenir 
al senyor Busqueta.    
 
La senyora Solsona diu que per part de l’arxiver municipal i de la tècnica de cultura,  
s’ha fet un recull important  de mèrits.  
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes),  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
REGIDORIA D’URBANISME 
 
4.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE MATADEPERA I DE CASTELLAR DEL VALLÉS. 
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Dictamen: El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, en sessió de data 28 de 
gener de 2014, va acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del seu terme 
municipal. El certificat de l’esmentat acord es va notificar a l’Ajuntament de 
Matadepera el dia 10.02.2014 amb el registre d’entrada número 627. 
 
Atès que el municipi de Matadepera confronta amb el municipi de Castellar del Vallès, 
s’escau incoar expedient de delimitació del terme municipal de Matadepera en la part 
que confronta amb el terme municipal de Castellar del Vallès 
 
La normativa que regula la delimitació dels termes municipals està compresa, 
bàsicament, en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya. L’article 28,1 de l’esmentat Decret estableix que 
l’inici de l’expedient de delimitació correspon a l’ajuntament o als ajuntaments 
interessats. Així mateix, el Departament de Governació i Administracions Públiques, en 
el marc de l’execució del mapa Municipal de Catalunya, pot instar-ne l’inici. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Matadepera, en sessió de data 31 de març de 2014 va 
acordar iniciar l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Matadepera en la 
part que confronta amb el terme municipal de Castellà del Vallés. En el mateix acord 
es va nomenar la comissió regulada a l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
L’esmentat acord es va comunicar a l’Ajuntament de Castellar del Vallés i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tanmateix l’acord de constitució de la comissió i la data fixada per la Direcció General 
d’Administració Local per a realitzar les operacions de delimitació es va comunicar als 
propietaris de les finques afectades. 
 
En compliment dels articles 30 i 31 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el dia 1 d’octubre  
de 2014 es van portar a terme les operacions de delimitació dels dos termes 
municipals i se’n va aixecar acta, conjuntament pels secretaris dels ajuntaments de 
Castellar del Vallés  i  de Matadepera. 
 
D’acord amb l’article 31 del Decret 244/2007, l’acta corresponent a les operacions de 
delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple dels 
ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos 
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. 
 
La secretària de l’ajuntament ha emès informe favorable de data 1 d’octubre de 2014. 
 
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament tal i com 
disposa l’article 22.2. b) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL); l’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
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s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 
l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya.  
 
El quòrum necessari per a la vàlida adopció de l’acord és el de majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació en virtut de l’article 47.2 c) de la LRBRL) i 
l’article 114.2 c) del TRLMC.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General: 
 
Es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de  
Matadepera i de Castellar del Vallés, signada el dia 1 d’octubre de 2014, i  que consta 
a l’annex d’aquest acord. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Castellar del Vallés. 
 
Tercer. Facultar a l’alcaldessa o al regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les 
actuacions necessàries per a fer efectius aquests acords. 
 
ANNEX 
 
ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS 
DE MATADEPERA I DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
 
Lloc: Ajuntament de Castellar del Vallès 
Data: 1 d’octubre de 2014 
Hora d’inici: 13:00 hores  
Hora d’acabament: 14:00 hores  
 
Hi assisteixen: 
 
En representació de l’Ajuntament de Matadepera 
 
Il•lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, alcaldessa 
Sr. Jordi Roca i Llongueras, regidor 
Sr. Miquel Artigas i Isart, tècnic 
Sra. Rosa Castellà i Mata, secretària 
Excusa la seva absència el Sr. Christian Codony i Castell, regidor 
 
En representació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
 
Il.lm. Sr. Ignasi Gimenez Renom, alcalde 
Sr. Aleix Canalís Alsina, regidor 
Sr. Pepe González Navas, regidor 
Sr. Jaume Avalos Tomás, tècnic 
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Sr. Juli Boadella Vergés, secretari 
 
En representació de la Generalitat de Catalunya: 
 
Sr. Sergi Albrich Viñas, tècnic geòleg de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.  
 
Sr. Raúl Ledo Fernández, enginyer tècnic en topografia, de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya. 
 
Els ajuntaments certifiquen que van comunicar la data de les operacions de delimitació 
als propietaris de les finques afectades per la delimitació, i d’aquests, el dia 23 de juliol 
de 2014 en varen comparèixer els següents: 
 
- Sr. Josep Casals Junyent, en representació de Maria Valls Seguí 
- Sr. Albert Buil Lleonart, Diputació de Barcelona 
- Sr. Toni Mampel Marimon, Diputació de Barcelona 
 
Desenvolupament de les operacions: 
 
Els documents de partida són l’Acta de l’operació practicada per a reconèixer la línia 
de terme i assenyalar les fites comunes als termes municipals de Matadepera i de 
Castellar del Vallès, de 28 de juny de 1918, i els quaderns topogràfics annexos, 
elaborats per l’Institut Geogràfic i Estadístic espanyol. 
 
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de 
la línia de delimitació entre els termes municipals de Castellar del Vallès i de 
Matadepera F1 a F6 de 15 d’octubre de 2010, en què s’han localitzat quatre (F1, F2, 
F5 i F6) de les sis fites reconegudes en aquestes actes. 
 
En data 25 de juny de 2014 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als 
ajuntaments afectats, on hi consten les coordenades UTM de les fites reconegudes. 
 
Posteriorment, els dies 23 de juliol i 1 d’octubre del 2014 s’han reunit les comissions 
municipals de delimitació amb representants de la Generalitat de Catalunya i, sobre la 
base d’aquesta documentació, les representacions municipals i els tècnics de la DGAL 
i de l’ICGC, han reconegut la línia de terme. 
 
La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta segueix la normal, baixada 
des de la fita tercera, fins a la seva intersecció amb l’eix del sender de Mal Pas fins 
arribar a la fita quarta i atès que l’eix antic del sender en alguns trams no es pot traçar 
aquest s’ha representat mitjançant la poligonal del seu traçat antic. 
 
 
D’acord amb aquests antecedents, les comissions reconeixen les fites següents: 
 
Fita 1: se situa a la partida de l’Adernar, al capdamunt d’un turó. Hi ha una fita de 
pedra en forma de prisma recte de base cilíndrica de divuit centímetres de diàmetre i 
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vint-i-nou centímetres d’alçària.  La fita és comuna amb el terme municipal de Sant 
Llorenç Savall. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 420125,0 i Y: 4611695,6. 
 
Fita 2: se situa entre les partides de l’Obaga del Dalmau, al nord-oest, i de les 
Guineueres, al sud-est, i al capdamunt d’un turó. Hi ha una fita de pedra en forma de 
prisma recte de base rectangular de quinze centímetres per deu centímetres de 
costats a la base i trenta-dos centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre 
les fites primera i segona segueix la divisòria d’aigües a la qual es troben situades 
ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 419844,1 i Y: 4611172,0. 
 
Fita 3: se situa al Coll Llarg, entre les turons de les Castellasses de can Torres, a 
l’oest, i de Matalonga, a l’est, i a uns deu metres al nord del marge nord del sender de 
Mal Pas. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 419304,6 i Y: 
4609845,2. 
 
Fita 4: se situa al Coll de Grua, a l’eix del sender de Mal Pas. La línia de terme 
reconeguda entre les fites tercera i quarta segueix la poligonal definida, i coincident en 
gran part amb l’eix del sender de Mal Pas, per la següent relació de coordenades UTM 
ETRS89 31T: 
  
Punt 1: X: 419304,6 i Y: 4609845,2 
Punt 2: X: 419293,7 i Y: 4609821,7 
Punt 3: X: 419276,1 i Y: 4609815,8 
Punt 4: X: 419268,8 i Y: 4609813,1 
Punt 5: X: 419256,9 i Y: 4609812,6 
Punt 6: X: 419241,6 i Y: 4609806,5 
Punt 7: X: 419232,9 i Y: 4609799,7 
Punt 8: X: 419225,2 i Y: 4609795,4 
Punt 9: X: 419212,6 i Y: 4609793,6 
Punt 10: X: 419197,3 i Y: 4609789,1 
Punt 11: X: 419184,6 i Y: 4609781,2 
Punt 12: X: 419156,6 i Y: 4609765,1 
Punt 13: X: 419134,7 i Y: 4609748,2 
Punt 14: X: 419116,3 i Y: 4609731,9 
Punt 15: X: 419106,7 i Y: 4609727,1 
Punt 16: X: 419100,5 i Y: 4609728,3 
Punt 17: X: 419092,0 i Y: 4609735,6 
Punt 18: X: 419084,3 i Y: 4609738,9 
Punt 19: X: 419086,5 i Y: 4609742,6 
Punt 20: X: 419093,2 i Y: 4609744,1 
Punt 21: X: 419098,4 i Y: 4609745,5 
Punt 22: X: 419100,5 i Y: 4609750,3 
Punt 23: X: 419085,4 i Y: 4609750,1 
Punt 24: X: 419080,1 i Y: 4609747,7 
Punt 25: X: 419072,8 i Y: 4609747,2 
Punt 26: X: 419063,8 i Y: 4609744,0 
Punt 27: X: 419055,3 i Y: 4609729,5 
Punt 28: X: 419045,1 i Y: 4609718,9 
Punt 29: X: 419031,3 i Y: 4609711,0 
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Punt 30: X: 419012,3 i Y: 4609694,7 
Punt 31: X: 419005,2 i Y: 4609688,1 
Punt 32: X: 418997,8 i Y: 4609683,9 
Punt 33: X: 418992,3 i Y: 4609677,3 
Punt 34: X: 418984,6 i Y: 4609671,5 
Punt 35: X: 418979,4 i Y: 4609666,2 
Punt 36: X: 418973,8 i Y: 4609656,9 
Punt 37: X: 418966,7 i Y: 4609645,1 
Punt 38: X: 418966,8 i Y: 4609635,6 
Punt 39: X: 418962,6 i Y: 4609629,0 
Punt 40: X: 418949,6 i Y: 4609623,2 
Punt 41: X: 418938,5 i Y: 4609614,7 
Punt 42: X: 418929,5 i Y: 4609604,5 
Punt 43: X: 418919,5 i Y: 4609594,7 
Punt 44: X: 418911,3 i Y: 4609587,3 
Punt 45: X: 418908,1 i Y: 4609573,9 
Punt 46: X: 418903,4 i Y: 4609565,7 
Punt 47: X: 418899,4 i Y: 4609558,6 
Punt 48: X: 418891,0 i Y: 4609550,9 
Punt 49: X: 418886,8 i Y: 4609543,3 
Punt 50: X: 418879,7 i Y: 4609539,8 
Punt 51: X: 418871,7 i Y: 4609534,5 
Punt 52: X: 418867,8 i Y: 4609528,7 
Punt 53: X: 418871,5 i Y: 4609520,8 
Punt 54: X: 418866,7 i Y: 4609514,8 
Punt 55: X: 418857,8 i Y: 4609512,9 
Punt 56: X: 418853,8 i Y: 4609507,9 
Punt 57: X: 418844,8 i Y: 4609499,2 
Punt 58: X: 418826,9 i Y: 4609487,6 
Punt 59: X: 418809,5 i Y: 4609474,1 
Punt 60: X: 418807,1 i Y: 4609466,0 
Punt 61: X: 418807,4 i Y: 4609443,8 
Punt 62: X: 418811,8 i Y: 4609430,6 
Punt 63: X: 418817,2 i Y: 4609422,7 
Punt 64: X: 418820,3 i Y: 4609381,4 
Punt 65: X: 418844,1 i Y: 4609294,3 
Punt 66: X: 418848,7 i Y: 4609289,6 
Punt 67: X: 418855,0 i Y: 4609287,4 
Punt 68: X: 418858,5 i Y: 4609281,3 
Punt 69: X: 418860,2 i Y: 4609270,2 
Punt 70: X: 418856,6 i Y: 4609259,3 
Punt 71: X: 418849,3 i Y: 4609240,5 
Punt 72: X: 418845,9 i Y: 4609229,7 
Punt 73: X: 418843,9 i Y: 4609219,6 
Punt 74: X: 418844,1 i Y: 4609213,8 
Punt 75: X: 418842,3 i Y: 4609193,0 
Punt 76: X: 418843,4 i Y: 4609167,7 
Punt 77: X: 418881,4 i Y: 4609157,1 
Punt 78: X: 418891,2 i Y: 4609152,2 
Punt 79: X: 418894,5 i Y: 4609122,6 
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Punt 80: X: 418897,5 i Y: 4609100,0 
Punt 81: X: 418929,6 i Y: 4609094,0 
Punt 82: X: 418934,2 i Y: 4609093,1 
Punt 83: X: 418951,2 i Y: 4609073,9 
Punt 84: X: 418969,8 i Y: 4609056,0 
Punt 85: X: 418988,8 i Y: 4609028,0 
Punt 86: X: 418998,6 i Y: 4609016,4 
Punt 87: X: 419013,8 i Y: 4608996,3 
Punt 88: X: 419032,3 i Y: 4608949,7 
Punt 89: X: 419042,9 i Y: 4608928,5 
Punt 90: X: 419046,6 i Y: 4608920,9 
Punt 91: X: 419048,4 i Y: 4608906,6 
Punt 92: X: 419048,5 i Y: 4608895,8 
Punt 93: X: 419046,6 i Y: 4608885,1 
Punt 94: X: 419042,2 i Y: 4608863,9 
Punt 95: X: 419041,6 i Y: 4608845,2 
Punt 96: X: 419041,6 i Y: 4608839,6 
Punt 97: X: 419054,6 i Y: 4608820,6 
Punt 98: X: 419069,6 i Y: 4608803,7 
  
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 419069,6 i Y: 4608803,7. 
 
Fita 5: se situa a la vessant sud del turó de Mont Rodó. Hi ha una fita de pedra en 
forma de prisma recte de base rectangular de vint-cinc centímetres per deu 
centímetres de costats a la base i quaranta-tres centímetres d’alçària. Presenta les 
inscripcions M i C, a les cares corresponents als termes municipals de Matadepera i de 
Castellar del Vallès. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena 
segueix la divisòria d’aigües a la qual es troben situades ambdues fites. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 420451,0 i Y: 4606331,6. 
 
Fita 6: se situa en el punt d’intersecció entre l’eix del torrent del Guinard i la normal 
baixada des de la següent fita auxiliar: 
Es reconeix com a fita auxiliar una pedra en forma de prisma recte de base triangular 
de vint-i-set centímetres per vint-i-quatre centímetres de costats a la base i vint 
centímetres d’alçària. Presenta gravades les inicials M, SP i C, corresponents als 
municipis de Matadepera, de Sant Pere de Terrassa (actualment Terrassa) i de 
Castellar del Vallès, respectivament. La fita auxiliar es troba situada en el marge sud-
oest del torrent de Guinard i a l’indret conegut com a Sot del Guinard. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T de la fita auxiliar són: X: 420348,5 i Y: 4606231,5.  
La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és recta compresa entre 
totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Terrassa. Les 
coordenades UTM ETRS89 31Tsón: X: 420353,3 i Y: 4606233,9. 
 
Les fites trobades que consten al replantejament de la línia tenen precisió submètrica 
(2σ), mentre que les precisions de les fites calculades depenen de les dades 
topogràfiques del quadern de camp. 
 
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat de les comissions dels dos 
ajuntaments i que, d’acord amb l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
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municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada 
pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments. 
 
Signatures 
Per l'Ajuntament de l’Ajuntament de Matadepera: 
 
 
 
Il•lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga,   Sr. Jordi Roca i Llongueras, 
Alcaldessa.      Regidor. 
 
 
 
Sr. Miquel Artigas i Isart,     Sra. Rosa Castellà i Mata,  
Tècnic.      Secretària. 
 
Per l'Ajuntament de l’Ajuntament de Castellar del Vallès: 
 
 
 
Il.lm. Sr. Ignasi Gimenez Renom   Sr. Aleix Canalís Alsina,  
Alcalde.      Regidor. 
 
 
 
Sr. Pepe González Navas    Sr. Jaume Avalos Tomás, 
Regidor.      Tècnic. 
 
 
 
Sr. Juli Boadella Vergés,  
Secretari. 
 
 
Per la Generalitat de Catalunya: 
 
 
 
Sr. Sergi Albrich Viñas,    Sr. Raúl Ledo Fernández, 
Tècnic DGAL      Tècnic ICGC 
 
 
EQUIVALÈNCIA DE COORDENADES ENTRE ELS SISTEMES DE REFERÈNCIA 
CARTOGRÀFICS ETRS89 I ED50 
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El Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de 
referència oficial de l’estat, oficialitza el sistema ETRS89 com a nou sistema en 
substitució del sistema ED50. 
 
      
Aquest Reial Decret estableix que a partir de l’1 de gener de 2012 no es podrà 
inscriure al Registre Central de Cartografia cap document que no compleixi les 
especificacions que s’hi recullen. 
      
L’equivalència entre els sistemes de referència cartogràfics ETRS89 i ED50 de les 
coordenades de l’acta és la següent: 
 
 Document de referència: 01/10/2014   
 Data del document: Acta de delimitació   
 Municipi: Castellar del Vallès   
 Municipi: Matadepera   
 Identificador de línia: 264   
      
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
      
F1  420125,0 4611695,6 420218,9 4611899,8 
      
Línia F1-F2 1 420125,0 4611695,6 420218,9 4611899,8 
 2 420126,1 4611658,1 420220,0 4611862,3 
 3 420129,8 4611602,2 420223,7 4611806,4 
 4 420126,9 4611566,2 420220,8 4611770,4 
 5 420120,4 4611534,1 420214,3 4611738,3 
 6 420115,9 4611486,6 420209,8 4611690,8 
 7 420098,5 4611454,6 420192,4 4611658,9 
 8 420081,6 4611426,6 420175,5 4611630,8 
 9 420061,1 4611363,2 420155,0 4611567,4 
 10 420048,3 4611337,2 420142,2 4611541,4 
 11 420039,1 4611317,9 420133,0 4611522,1 
 12 420031,8 4611304,2 420125,7 4611508,5 
 13 420022,7 4611290,6 420116,6 4611494,8 
 14 420007,9 4611276,2 420101,8 4611480,4 
 15 419977,8 4611249,8 420071,7 4611454,0 
 16 419951,9 4611232,5 420045,9 4611436,7 
 17 419931,2 4611225,2 420025,1 4611429,4 
 18 419892,8 4611212,4 419986,7 4611416,6 
 19 419879,4 4611205,7 419973,3 4611409,9 
 20 419867,2 4611196,3 419961,1 4611400,5 
 21 419844,1 4611172,0 419938,0 4611376,2 
      
F2  419844,1 4611172,0 419938,0 4611376,2 
      
F3  419304,6 4609845,2 419398,5 4610049,4 
      
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
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Línia F3-F4 1 419304,6 4609845,2 419398,5 4610049,4 
 2 419293,7 4609821,7 419387,6 4610025,9 
 3 419276,1 4609815,8 419370,1 4610020,0 
 4 419268,8 4609813,1 419362,7 4610017,3 
 5 419256,9 4609812,6 419350,8 4610016,8 
 6 419241,6 4609806,5 419335,5 4610010,7 
 7 419232,9 4609799,7 419326,8 4610003,9 
 8 419225,2 4609795,4 419319,2 4609999,7 
 9 419212,6 4609793,6 419306,5 4609997,8 
 10 419197,3 4609789,1 419291,2 4609993,3 
 11 419184,6 4609781,2 419278,5 4609985,4 
 12 419156,6 4609765,1 419250,6 4609969,3 
 13 419134,7 4609748,2 419228,7 4609952,4 
 14 419116,3 4609731,9 419210,2 4609936,1 
 15 419106,7 4609727,1 419200,6 4609931,4 
 16 419100,5 4609728,3 419194,5 4609932,5 
 17 419092,0 4609735,6 419185,9 4609939,8 
 18 419084,3 4609738,9 419178,2 4609943,1 
 19 419086,5 4609742,6 419180,4 4609946,8 
 20 419093,2 4609744,1 419187,1 4609948,3 
 21 419098,4 4609745,5 419192,3 4609949,7 
 22 419100,5 4609750,3 419194,5 4609954,5 
 23 419085,4 4609750,1 419179,3 4609954,3 
 24 419080,1 4609747,7 419174,1 4609951,9 
 25 419072,8 4609747,2 419166,7 4609951,4 
 26 419063,8 4609744,0 419157,7 4609948,2 
 27 419055,3 4609729,5 419149,3 4609933,7 
 28 419045,1 4609718,9 419139,0 4609923,2 
 29 419031,3 4609711,0 419125,3 4609915,2 
 30 419012,3 4609694,7 419106,3 4609898,9 
 31 419005,2 4609688,1 419099,1 4609892,3 
 32 418997,8 4609683,9 419091,8 4609888,1 
 33 418992,3 4609677,3 419086,2 4609881,5 
 34 418984,6 4609671,5 419078,6 4609875,7 
 35 418979,4 4609666,2 419073,3 4609870,4 
 36 418973,8 4609656,9 419067,8 4609861,2 
 37 418966,7 4609645,1 419060,6 4609849,3 
 38 418966,8 4609635,6 419060,7 4609839,8 
 39 418962,6 4609629,0 419056,5 4609833,2 
 40 418949,6 4609623,2 419043,5 4609827,4 
 41 418938,5 4609614,7 419032,4 4609819,0 
 42 418929,5 4609604,5 419023,4 4609808,7 
 43 418919,5 4609594,7 419013,4 4609798,9 
 44 418911,3 4609587,3 419005,2 4609791,5 
 45 418908,1 4609573,9 419002,1 4609778,1 
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
      
 46 418903,4 4609565,7 418997,3 4609769,9 
 47 418899,4 4609558,6 418993,4 4609762,8 
 48 418891,0 4609550,9 418984,9 4609755,1 
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 49 418886,8 4609543,3 418980,7 4609747,5 
 50 418879,7 4609539,8 418973,6 4609744,0 
 51 418871,7 4609534,5 418965,7 4609738,8 
 52 418867,8 4609528,7 418961,7 4609733,0 
 53 418871,5 4609520,8 418965,4 4609725,0 
 54 418866,7 4609514,8 418960,6 4609719,0 
 55 418857,8 4609512,9 418951,7 4609717,1 
 56 418853,8 4609507,9 418947,7 4609712,1 
 57 418844,8 4609499,2 418938,8 4609703,4 
 58 418826,9 4609487,6 418920,8 4609691,8 
 59 418809,5 4609474,1 418903,4 4609678,4 
 60 418807,1 4609466,0 418901,0 4609670,2 
 61 418807,4 4609443,8 418901,3 4609648,0 
 62 418811,8 4609430,6 418905,8 4609634,8 
 63 418817,2 4609422,7 418911,1 4609626,9 
 64 418820,3 4609381,4 418914,2 4609585,6 
 65 418844,1 4609294,3 418938,0 4609498,5 
 66 418848,7 4609289,6 418942,6 4609493,8 
 67 418855,0 4609287,4 418948,9 4609491,6 
 68 418858,5 4609281,3 418952,4 4609485,6 
 69 418860,2 4609270,2 418954,2 4609474,4 
 70 418856,6 4609259,3 418950,5 4609463,5 
 71 418849,3 4609240,5 418943,2 4609444,7 
 72 418845,9 4609229,7 418939,8 4609434,0 
 73 418843,9 4609219,6 418937,8 4609423,9 
 74 418844,1 4609213,8 418938,0 4609418,0 
 75 418842,3 4609193,0 418936,2 4609397,2 
 76 418843,4 4609167,7 418937,3 4609371,9 
 77 418881,4 4609157,1 418975,4 4609361,3 
 78 418891,2 4609152,2 418985,1 4609356,4 
 79 418894,5 4609122,6 418988,4 4609326,8 
 80 418897,5 4609100,0 418991,4 4609304,2 
 81 418929,6 4609094,0 419023,6 4609298,2 
 82 418934,2 4609093,1 419028,1 4609297,3 
 83 418951,2 4609073,9 419045,1 4609278,1 
 84 418969,8 4609056,0 419063,8 4609260,2 
 85 418988,8 4609028,0 419082,7 4609232,3 
 86 418998,6 4609016,4 419092,5 4609220,6 
 87 419013,8 4608996,3 419107,7 4609200,5 
 88 419032,3 4608949,7 419126,3 4609153,9 
 89 419042,9 4608928,5 419136,8 4609132,7 
 90 419046,6 4608920,9 419140,6 4609125,2 
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
      
 91 419048,4 4608906,6 419142,3 4609110,9 
 92 419048,5 4608895,8 419142,5 4609100,0 
 93 419046,6 4608885,1 419140,6 4609089,3 
 94 419042,2 4608863,9 419136,2 4609068,1 
 95 419041,6 4608845,2 419135,5 4609049,5 
 96 419041,6 4608839,6 419135,5 4609043,8 
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 97 419054,6 4608820,6 419148,6 4609024,8 
 98 419069,6 4608803,7 419163,5 4609007,9 
      
F4  419069,6 4608803,7 419163,5 4609007,9 
      
Línia F4-F5 1 419069,6 4608803,7 419163,5 4609007,9 
 2 419088,6 4608778,2 419182,6 4608982,4 
 3 419101,8 4608759,4 419195,7 4608963,6 
 4 419118,0 4608746,6 419211,9 4608950,8 
 5 419137,9 4608743,8 419231,9 4608948,0 
 6 419190,1 4608751,0 419284,1 4608955,2 
 7 419234,1 4608764,5 419328,0 4608968,7 
 8 419293,9 4608695,4 419387,8 4608899,6 
 9 419330,1 4608668,3 419424,0 4608872,6 
 10 419359,6 4608635,2 419453,5 4608839,4 
 11 419387,6 4608631,6 419481,5 4608835,8 
 12 419439,8 4608609,9 419533,7 4608814,1 
 13 419473,7 4608591,4 419567,6 4608795,6 
 14 419505,3 4608578,1 419599,2 4608782,3 
 15 419524,3 4608574,3 419618,3 4608778,5 
 16 419578,1 4608566,3 419672,0 4608770,5 
 17 419624,7 4608558,6 419718,6 4608762,9 
 18 419638,8 4608549,3 419732,7 4608753,5 
 19 419643,9 4608511,0 419737,9 4608715,3 
 20 419641,7 4608468,9 419735,6 4608673,2 
 21 419630,0 4608427,2 419724,0 4608631,5 
 22 419627,9 4608392,8 419721,9 4608597,0 
 23 419628,3 4608332,4 419722,3 4608536,6 
 24 419649,7 4608264,8 419743,6 4608469,0 
 25 419669,5 4608233,4 419763,4 4608437,6 
 26 419693,8 4608186,5 419787,8 4608390,8 
 27 419718,9 4608142,8 419812,8 4608347,0 
 28 419761,4 4608089,4 419855,4 4608293,6 
 29 419781,7 4608038,3 419875,6 4608242,5 
 30 419788,8 4607970,6 419882,7 4608174,8 
 31 419794,7 4607944,4 419888,6 4608148,6 
 32 419813,4 4607893,3 419907,4 4608097,5 
 33 419834,6 4607851,5 419928,6 4608055,8 
 34 419829,2 4607801,6 419923,1 4608005,8 
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
      
 35 419835,5 4607770,1 419929,5 4607974,3 
 36 419845,5 4607730,0 419939,5 4607934,3 
 37 419845,7 4607729,8 419939,6 4607934,0 
 38 419870,4 4607673,4 419964,4 4607877,6 
 39 419898,5 4607614,1 419992,4 4607818,3 
 40 419914,5 4607568,9 420008,4 4607773,1 
 41 419923,6 4607526,5 420017,5 4607730,7 
 42 419933,2 4607510,8 420027,1 4607715,0 
 43 419958,0 4607510,1 420052,0 4607714,3 
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 44 420023,0 4607483,6 420117,0 4607687,8 
 45 420066,2 4607469,0 420160,1 4607673,2 
 46 420090,3 4607464,0 420184,3 4607668,2 
 47 420114,7 4607454,4 420208,7 4607658,6 
 48 420141,4 4607444,4 420235,4 4607648,6 
 49 420158,8 4607441,0 420252,7 4607645,2 
 50 420166,6 4607419,4 420260,6 4607623,7 
 51 420180,7 4607390,8 420274,6 4607595,0 
 52 420188,8 4607373,9 420282,7 4607578,2 
 53 420195,5 4607349,3 420289,4 4607553,5 
 54 420192,1 4607320,3 420286,0 4607524,5 
 55 420186,8 4607283,1 420280,8 4607487,3 
 56 420201,9 4607253,6 420295,9 4607457,8 
 57 420204,8 4607234,7 420298,8 4607439,0 
 58 420209,6 4607211,0 420303,5 4607415,3 
 59 420211,5 4607182,5 420305,4 4607386,7 
 60 420232,2 4607140,8 420326,1 4607345,0 
 61 420248,3 4607118,9 420342,3 4607323,2 
 62 420248,5 4607118,7 420342,4 4607322,9 
 63 420253,5 4607102,3 420347,5 4607306,5 
 64 420257,3 4607064,1 420351,2 4607268,3 
 65 420255,5 4607030,3 420349,4 4607234,5 
 66 420265,3 4607003,6 420359,2 4607207,9 
 67 420271,5 4606986,3 420365,4 4607190,6 
 68 420281,3 4606978,3 420375,2 4607182,5 
 69 420338,9 4606962,4 420432,9 4607166,7 
 70 420381,9 4606955,8 420475,9 4607160,0 
 71 420427,8 4606930,8 420521,8 4607135,0 
 72 420486,0 4606901,7 420579,9 4607105,9 
 73 420520,3 4606870,3 420614,2 4607074,6 
 74 420532,7 4606855,3 420626,7 4607059,5 
 75 420540,4 4606840,1 420634,3 4607044,3 
 76 420537,0 4606803,0 420630,9 4607007,3 
 77 420538,4 4606723,5 420632,4 4606927,7 
 78 420542,5 4606626,9 420636,5 4606831,2 
 79 420525,5 4606579,2 420619,5 4606783,5 
FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50 
      
 80 420517,5 4606537,7 420611,5 4606742,0 
 81 420486,8 4606486,0 420580,8 4606690,2 
 82 420466,6 4606450,7 420560,5 4606654,9 
 83 420458,9 4606421,8 420552,8 4606626,0 
 84 420457,6 4606367,0 420551,5 4606571,3 
 85 420451,0 4606331,6 420544,9 4606535,8 
      
F5  420451,0 4606331,6 420544,9 4606535,8 
      
F6  420353,3 4606233,9 420447,2 4606438,1 
      
F6 aux  420348,5 4606231,5 420442,4 4606435,7 
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Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras explica que al ple de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès del passat 28 de gener   de 2014, es va iniciar 
l’expedient  de delimitació del seu terme,  així com el passat 31 de març es va iniciar 
l’expedient en sessió plenària del nostre municipi, anomenant la comissió de tècnics i 
polítics que treballaria per la delimitació. 
 
Afegeix que en alguna reunió va haver alguna discrepància tècnica arran  d’un estudi 
que havien fet els tècnics de l’Ajuntament de Castellar  pel qual es desplaçava el terme 
en unes hectàrees, però que al final, s’ha quedat amb la mateixa delimitació  que hi 
havia des de l’any 1910 aproximadament. 
 
En conseqüència l’1 d’octubre es  va posar fi a l’expedient de delimitació sense cap 
tipus de modificació del terme, i el que avui es porta al ple és l’aprovació d’aquest acte 
d’atermenament. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, diu que s’ha fet be en 
defensar el terme de Matadepera, i per tant el Partit Popular votaran a favor. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernández   felicita al conjunt 
del consistori de que l’intent d’apropiació d’un espai del terme de Matadepera hagi 
quedat en no res.   
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual, diu que ha estat 
perfectament informat de tots els tràmits de delimitació, i celebra que hagi quedat 
igual.  Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes),  grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) 
i grup polític SI (Pau Carbó Pascual) 
 
 
 
 
REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
5.- APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS I DELS PREUS PUBLICS MUNICIPALS PER 
L’EXERCICI  2015, 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. Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades 
mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i 
financeres ,amb efectes per als anys 2014 i 2015, 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 la ordenança reguladora de l’IBI 
derivades de la pròpia Llei 16/2013 i es modifica l’ordenança reguladora de l’IIVTNU 
per adequar-la al Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al 
creixement , la competitivitat i l’eficiència, en el sentit de reconèixer un nou benefici 
fiscal de concessió obligatòria en el cas de les dacions en pagament. 
 
Els beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa, també es modifiquen en el 
cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, ja que en virtut del Reial decret 
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, s’equipara les 
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persones que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al reconeixement del 
33% del grau de discapacitat. 
 
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. 
 
L’última data publicada per l’Institut Nacional de Estadística de 14 de octubre de 2014 
situa la taxa de variació anual de l’IPC en el mes de setembre de -0.2%. Amb aquest 
indicador, l’equip de govern no considera justificada una pujada en les quotes 
tributàries del les taxes i quanties dels preus públics, i per tant, el ciutadà 
matadeperenc abonarà les mateixes quantitats en 2015 per rebre els serveis públics 
municipals. 
 
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 0,50%, un punt i mig menys que en 
2014. 
 
Es rebaixa un punt 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 2015 seran les mateixes que en 2014. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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 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 2015: 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 
 
S’elimina el Capítol de la Subsecció II de la Secció III (articles 32 a 38), el capítol que 
regula les multes de circulació per evitar duplicitats i discordances entre l’Ordenança 
General de l’ORGT i la de l’Ajuntament. Conseqüentment la Subsecció II no tindrà 
diferenciació entre capítols, el redactat de l’Ordenança a partir de l’article 32 fins al seu 
final tindrà la següent redacció: 
 
“SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ 
 
Article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que 
hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis 
centrals i perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit 
l'exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament 
orgànic i funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà 
segons el que preveu la seva Ordenança General. 
 
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, 
estaran obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris. 
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b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi 
pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats 
dins l’àmbit de la província de Barcelona. 
 
Article 33.- Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 
transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi 
satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici. 
 
S’exceptuen de responsabilitat: 
 
- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, 
realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o 
activitat. 
 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari 
pendent, fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o 
alienar, les següents persones i entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de 
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de 
la garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o 
d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la 
garantia. 
 
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la 
notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 
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4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret 
de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sanciones. 
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants 
de la manca de pagament. 
 
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal 
d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament 
dels tributs, es tramitaran per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels 
quals s’ha delegat en la Diputació. 
 
Article 34.- Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran 
als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a 
l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos 
anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués 
hagut de respondre d’aquestes obligacions. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb 
personalitat jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es 
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transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de 
l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global 
de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o d’una entitat amb personalitat jurídica. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. 

 
Article 35.- Ajornaments i fraccionaments 
 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la 
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui 
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 
 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i 
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de 
l’Ajuntament. 
 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde o òrgan en el que hagi delegat. Els criteris generals de concessió 
d’ajornaments i fraccionaments són:  
 

a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 EUR es podran ajornar per un 
període màxim de 18 mesos. 
b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 EUR i 5.000 
EUR pot ser ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.  
c) Si l’import principal excedeix de 5.000 EUR, els terminis concedits poden 
estendre’s fins a 36 mesos 

 
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. 
 
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si 
escau, la dispensa d'aquesta obligació. Amb caràcter general o s’exigirà constitució de 
garantia quan l’import del principal de l’expedient és inferior a 10.000 € i els terminis 
proposats per al pagament són igual o inferiors a 24 mesos. 
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5 La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 
condicionada a dita aportació.  
 
6. En tot allò no previst en el present article, els ajornaments i fraccionaments es 
regiran per la Subsecció II de la Secció I del Capítol I del Títol II del Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
 
Article 36- Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys: 
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna 
liquidació. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la 
normativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés. 
 
3. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 
de la Llei General Tributària. 
 
4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir 
de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 
 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament. 
 
5. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
Article 37.- Compensació  
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de 
gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions 
reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor. 
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la 
sol·liciti el deutor. 
 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la 
compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 
 
Article 38.- Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències 
 
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un 
organisme autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels 
quals no es regeixi per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada 
transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari. 
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2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats 
Autònomes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament 
podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de 
l’Estat, de les Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de 
transferir a les referides entitats deutores. 
 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de 
les entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de 
Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el 
conjunt de les seves actuacions. 
 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació, que 
pot ser una de les següents: 
 
a) Sol·licitar a l'Administració de l'Estat, a l'Administració autonòmica o la Local que, 
amb càrrec a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l'Ens deutor, 
s'apliqui la deducció de la quantitat equivalent a l’import del deute. 
 
b) Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació. 
 
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per 
part dels Ens deutors dels Municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns 
patrimonials, a l’efecte d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la 
realització del crèdit municipal. 
 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades pel 
Tresorer, i de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 
 
Article 39.- 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 
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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. 
 
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, de crèdits, valors i drets realitzables a curt 
termini (quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 euros) 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 40.- 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. 
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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. 
 
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. 
 
SECCIÓ V.- INSPECCIÓ 
 
Article 41.- La inspecció tributària  
 
1. El Departament d’inspecció tributària portarà a terme actuacions de comprovació i, 
si escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels 
tributs que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta 
regularitzar, si cal fer-ho, la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una 
o més liquidacions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les 
actuacions següents: 
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a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin 
ignorats per l’Administració tributària local. 
 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions que els obligats tributaris 
hagin presentat. 
 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als 
documents d’ingrés. 
 
d) Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les actuacions de 
comprovació i investigació. 
 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius 
fiscals i devolucions tributàries o per a gaudir-ne. 
 
f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions 
inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les 
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 
 
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de 
comprovació de tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb 
cura especial la inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi han de 
figurar. 
 
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària 
local puguin portar a terme les seves funcions. 
 
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i 
d’altres elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries. 
 
j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els 
articles 136 a 140 de la Llei general tributària. 
 
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 cada tribut en 
particular i podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta 
Administració hagi assumit la possibilitat de dur-les a terme. 
 
Article 42.- Personal inspector  
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior 
seran realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció o altres funcionaris i 
empleats públics de l’Ajuntament, sota la immediata supervisió de qui tingui el 
comandament de les actuacions, qui dirigirà, impulsarà i coordinarà el 
desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’Alcalde. 
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2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris que duguin a terme funcions d’Inspecció seran considerats agents de 
l’autoritat i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les 
oficines. Les autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris 
per a l’exercici d’aquestes funcions. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i 
hauran de guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que 
coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, 
falta administrativa greu. 
 
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que 
l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 43.- Classes d’actuacions  
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
 
a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions 
dictades per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les 
normes citades. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla de 
control tributari aprovat per l’Alcalde. 
 
Article 44.- Lloc i temps de les actuacions  
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se 
indistintament, segons decideixi la Inspecció: 
 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el representant de 
l’obligat tributari tingui el domicili, despatx o oficina. 
 
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
 
c) Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del 
pressupost de fet de l’obligació tributària. 
 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals 
hagin de realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
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2. Al final de cada actuació,  la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es 
reprendrà la pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o 
diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran 
preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si 
es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de 
l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en 
altres hores o dies. 
 
4.En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert 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. 
 
Article 45.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 
a) D’ofici. 
 
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si 
fos el cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició 
s’haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici 
d’actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 
 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala 
i tingui a disposició del personal inspector o aporti la documentació i els altres 
antecedents que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en 
les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es 
desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general 
tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-la. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o 
en la de modificació de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb 
una liquidació provisional, els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou 
procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, 
que haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret 
que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents 
s’entendran realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera 
fefaent la representació i n’hagi  assabentat a la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol 
lloc on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a 
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tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries 
o n’existeixi alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació 
inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, 
caldrà el seu consentiment previ o, si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència 
de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els 
períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o 
reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció 
podrà regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la 
revisió prèvia de l’acte originari de concessió o reconeixement. 
 
8. Les actuacions d’Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, 
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de 
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la 
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, s’hi ha de 
proposar,  a més, la regularització que escaigui o declara que la situació tributària de 
l’obligat és correcta. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a 
l’inspector en cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a 
l’òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde. 
 
Article 46.- Terminació de les actuacions inspectores 
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini 
màxim de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi 
d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en compte 
les dilacions imputables als interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No 
obstant això, aquest termini es podrà perllongar motivadament per 12 mesos més si en 
dur-les a terme s’aprecia una complexitat especial o es descobreixen activitats 
empresarials o professionals no declarades. 
 
2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, 
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la 
regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. 
Tot just en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la 
formalització de les actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i 
hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat 
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-
les o a subscriure , s’han d’estendre actes de  disconformitat. La incompareixença 
suposarà una dilació no imputable a l’Administració pel temps que transcorri des de la 
data assenyalada per a la firma fins que s’aconsegueixin notificar, i la negativa a 
signar-les es considerarà un refús de la notificació. 
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4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, 
tramitació i efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general 
tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-los. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat 
o disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò 
que convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a 
formular. 
 
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o 
simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde.  
 
SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR 
 
SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 47.- Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries  
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat 
en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, 
especialment el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 
15 d’octubre). 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats 
esmentades al paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els 
fets tipificat com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi 
acreditat prèviament la seva responsabilitat en les accions o omissions  imputades; si 
en una infracció tributària concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats 
solidàriament al pagament de la sanció. 
 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius 
d’infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en 
l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per 
als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu 
vot, quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària 
competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja 
siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat 
substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan 
siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per 
l’Administració tributària mateixa. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament 
la seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o 
inspecció tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter 
d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui 
imposar. 
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5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones 
físiques infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
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 
precedent, sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció 
imposada encara no sigui ferma. 
 
Article 48.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol 
grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, 
en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu 
i, si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la 
sanció que en cada cas correspongui. La base de la sanció serà, en general, l’import 
de la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts 
d’aquest import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports 
falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, 
béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre 
que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la 
sanció sigui superior al 10%. 
 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o 
altres registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització 
de persones o entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali 
un percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la 
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 
100%. 
 
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base 
de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de 
comissió reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que 
ultrapassi el 150%. 
 
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori 
quan es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
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5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 
recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
 
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de 
gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa 
contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un 
procediment d’inspecció. 
 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent 
s’aplicaran d’aquesta manera: 
 
- Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual 
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la 
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que 
es pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts 
percentuals, i si fos molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A 
aquestes efectes, es consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades 
al mateix article de la Llei general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar 
d’ingressar el deute que resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar incorrectament 
o obtenir indegudament devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es 
consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol cas, si aquests antecedents 
deriven del règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general 
tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu. 
 
- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un 
cantó, i la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es 
derivi d’una declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda 
inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i 
inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i 
inferior o igual al 75%, o superior al 75%, respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o 
vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu 
import quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de 
regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme 
mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només 
serà aplicable quan la infracció consisteixi en: 
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a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris per practicar liquidacions. 
 
c) Obtenir indegudament devolucions. 
 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa 
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un 
acta amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord 
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit 
amb aval o certificat d’assegurança de caució els deutes tributaris derivats d’aquest 
tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra 
la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els o terminis 
fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en període voluntari de 
pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, i no s’interposa 
recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta 
reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar 
les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van 
cometre les infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a 
la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 
 
SUBSECCIÓ II.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS 
TRIBUTÀRIES 
 
Article 49.- Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de 
resultar d’una autoliquidació 
 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la 
normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de 
l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense 
requeriment previ de l’Administració o s’hagués presentat l’autoliquidació sense 
efectuar l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord 
amb el que disposen els paràgrafs següents. 
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3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a 
conseqüència de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en 
tot cas com a molt greu. 
 
Article 50.- Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar liquidacions 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària 
local pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, 
llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de 
l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord 
amb el que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del 
tribut i la que es derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en 
tot cas com a molt greu. 
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Article 51.- Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord 
amb el que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència 
de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 
EUR o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la 
base de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en 
tot cas com a molt greu. 
 
Article 52.- Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades 
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les 
devolucions s’hagin obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà 
la quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària 
proporcional del 15%. 
 
Article 53.- Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a 
requeriments individualitzats d’informació 
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades 
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici 
econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats 
d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que 
disposen els paràgrafs següents. 
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3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb 
dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la 
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 EUR. 
 
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter 
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als 
articles 93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades 
de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària 
fixa de 200 EUR per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referida a 
una mateixa persona o entitat. 
 
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària 
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades 
incorrectament, amb un mínim de 500 EUR. 
 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 54.- Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament 
notificat a l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o 
impedir les actuacions de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les 
seves obligacions. 
 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, 
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i 
arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb 
transcendència tributària. 
 
b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
 
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin 
assenyalat. 
 
d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 
funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, 
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 
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e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR, tret que a la infracció 
imputada concorrin les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t, 5è  o 8è de l’article 
203 de la Llei general tributària; en aquest cas, s’aplicarà la multa pecuniària que 
assenyalen aquests apartats. 
 
Article 55.- Altres infraccions tributàries 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris aparents. 
 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no 
imputar bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim 
d’imputació de rendes. 
 
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi 
perjudici econòmic. 
 
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o 
d’altres números o codis establerts per la normativa tributària. 
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 
disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 56.- Normes generals del procediment sancionador 
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte 
les normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el 
Reglament general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del 
procediment sancionador en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi 
renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment 
d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de 
dades, comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient 
sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests 
procediments quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués 
notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos. 
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3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el 
mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. Aquesta notificació d’inici 
de l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament 
responsable, la conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible 
qualificació i les sancions que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a 
resoldre el procediment, la identificació de l’instructor i la indicació del dret a formular-
hi al·legacions i a l’audiència en el procediment, així com la manera i els terminis per 
exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les 
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de 
la Llei general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 
de la llei esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del règim 
sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per 
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del 
procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte, n’hi 
ha prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de 
la resolució. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un 
procediment nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions 
de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, de l’inspector en 
cap o de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que posen fi als 
procediments corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest 
efecte. 
 
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o l’òrgan 
en què delegui. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les 
sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via 
administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs 
independent, llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què 
s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions 
impedeix executar-les fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat 
d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització. 
 
Article 57.- Procediment sancionador abreujat 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-
se l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements 
que permeten formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta 
s’incorporarà a l’acord d’iniciació. 
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2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest 
l’expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri 
convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula 
al·legacions ni aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà dictar 
la resolució d’acord amb la proposta susdita. 
 
SECCIÓ VII.- INTERESSOS DE DEMORA 
 
Article 58.- Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora 
quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una 
liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés 
s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una 
autoliquidació o declaració sense que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma 
incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període 
executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi 
obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de 
l’obligat. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri 
fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació 
de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs contra una sanció 
tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les 
propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que 
practiquin, tenint en compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en 
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia 
en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de 
liquidació, supòsit en el qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 
 
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i 
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i 
que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la 
seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva 
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concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es 
requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment 
s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent 
per a l’exercici que es tracti. 
 
Segona.- 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. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries 
per al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a ........, a 
........ de ........ de ........ començarà a regir el dia 1r de l’any 2015 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents.” 
 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
Ordenança fiscal núm.  2.1. reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

Es modifica la lletra d) de l’apartat 2 de l’article: 

“d) Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tindran 
dret a una bonificació de 75 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” 
 
Article.6.- Base imposable i base liquidable 
 
Arran de la modificació dels articles 68 i 69 del TRLRHL duta a terme per la Llei 
16/2013, de 29 d’octubre, s’han afegit dos nous apartats en el punt 8 de l’article 6 el 
contingut del article 6.8 quedarà redactat amb els següents termes: 
 
“8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a 
continuació en cadascun dels següents casos:  
 
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles 
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de 



 48 

l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el seu 
valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import 
de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a 
l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.  
 
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini 
de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant 
declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció 
cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per 
l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.  
 
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient 
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels 
immobles del municipi.  
 
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels 
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un 
decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable 
de l'exercici immediatament anterior a dita actualització. 
 
d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com 
a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa 
cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el 
termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient 
reductor aplicat.  
 
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per aplicació 
dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat que 
impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada any, la 
diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i el seu valor 
base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat. 
 
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en 
vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.  
 
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el 
valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior 
 
 
Article 7.- Determinació de la quota i els tipus impositius 
 
Es modifica l’apartat 3 de l’article 7: 
 
“3.- El tipus de gravamen serà el 0,50 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,65 
per cent quan es tracti de béns rústics.” 
 
 
Ordenança Fiscal núm.  2.4 reguladora de l’Impost sobre increment dels terrenys 
de naturalesa Urbana 
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Article 3r. Subjectes passius 
 
Es suprimeix l’apartat 3 per tal d’adequar el redactat de l’ordenança a la modificació 
del TRLRHL, efectuada per l’article 128.2 del Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, de 
mesures urgents per al creixement , la competitivitat i l’eficiència, (BOE 163, de 5 de 
juliol de 2014), segons el qual : “ Amb efectes des de la entrada en vigor d’aquest 
Reial decret-llei, es suprimeix l’apartat 3 de l’article 106” 
 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 
S’afegeix l’apartat segon per tal d’adequar el redactat de l’ordenança a les previsions 
derivades de l’article 128.1 del Reial decret 8/2014 abans esmentat, que afegeix la 
lletra c) de l’article 105 TRLRHL, per incorporar l’exempció de l’impost de les 
transmissions realitzades en ocasió de la dació en paga de l'habitatge habitual del 
deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb 
hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol 
altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o 
crèdits hipotecaris: 
 
“2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de 
l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de 
deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de 
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin 
com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual del deutor hipotecari 
realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets 
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol 
altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient 
per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió de l'habitatge. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als 
dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 
parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre 
el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment 
inscrita. 
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La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent 
davant l'Ajuntament” 
 

L’anterior apartat segon passa a ser l’apartat tercer. 
 
Article 6è.- Tipus de gravamen i quota 
 
Es rebaixa el tipus de gravamen de l’impost, en conseqüència, l’apartat segon d’aquest 
article tindrà el següent tenor literal: 
 
“2 .La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de  24 per cent” 
 
 
Ordenança fiscal núm. 2.5 reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  
 
Es modifica l’article 2 de l’Ordenança, a fi de adequar-la a la regulació continguda al 
Decret 61/2014, de 13 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, en allò referit als actes subjectes a llicència urbanística: 
 
Article 2n. Actes subjectes 
 
“Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i 
les obres següents: 
 
a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, 
aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques. 
 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 
 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per 
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant 
l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, 
les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les 
obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi 
resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 
 
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, 
etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat 
que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un 
projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 
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h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o 
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de 
qualsevol tipus. 
 
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis 
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
 
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 
 
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 
permanents. 
 
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
 
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència 
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es 
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.” 

 
Article 7.Règim de declaració i d’ingrés 
 
S’afegeix un apartat 11: 
 
“11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de 
l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per 
a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels 
serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació 
municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o 
obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 
103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals” 
 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES 

 
Com a regla general les quotes de les taxes no s’incrementen degut a l’evolució de 
l’Índex de Preus al Consum de l’any 2014. Les següents modificacions obeeixen a 
ajustos en els texts de les ordenances o en quotes derivades de las ja existents. 
 
Ordenança fiscal núm. 3.1. reguladora de la taxa del lliurament de documents 
administratius. 
 
Es modifica l’epígraf vuitè de l’article 7 amb el següent contingut: 
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“Epígraf vuitè 

 

Taxa per la inscripció d’animals en el cens  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 

“ 
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 parcialment l’article sisè que tindrà aquest nou redactat amb modificació 
de tarifes, en funció de l’informe emès pel serveis tècnics que consta en l’expedient:  
 
“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 

758,50 

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. 
 
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 

 

758,50 

758,50 

295,08 

295,08 
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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 

657,50 

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 

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         
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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. 

758,50 

22 Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals. 250,00 

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

250,00 

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 
 

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 
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28 
Tramitació del procediment de comprovació d'activitats d'habitatges d'ús 
turístic. 

280,43 

29 
Tramitació del canvi de titular de les activitats.. 

51,02 
 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.8 reguladora de taxa per aprofitaments especial del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 
 
Es modifica per tal de adaptar-la a l’exclusió de les operacions de telefonia mòbil, 
conforme als criteris derivats dels pronunciaments judicials del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea (Sentencia de 12 de juliol de 2012 i Interlocutòria de 30 de gener de 
2014), i Tribunal Suprem (per totes, Sentència de 5 d’abril de 2013) 
 
Així doncs, els articles que es modifiquen son els següents 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
S’afegeix un nou apartat quart: 
 
“4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa 
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.” 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Es suprimeix l’apartat tercer i l’antic apartat quart ocupa el seu lloc. 
 
Article 4t . Successors i responsables  
 
Es modifica la totalitat del seu redactat: 
 
“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 5è i següents: 
 
Es modifica l’ordenança des de l’article 5 fins al final en la seva totalitat, resultant la 
següent regulació: 
 
“Article 5è.- Base imposable 
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1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta 
Ordenança. 
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior 
el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està 
constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la 
mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els 
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. 
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que 
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 
 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la 
xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució 
dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 
 
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de 
subjecte passiu. 
 
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres 
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei. 
 
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 
 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la 
taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació 
les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que s'utilitzin en 
aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre 
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri 
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia 
susceptible de tributació per aquest règim especial. 
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5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 
 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3. 
 
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 
naturalesa anàloga. 
 
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 
 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb 
altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses 
hagin de ser subjectes passius. 
 
Article 6è.- Tipus i quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a 
l’article 5è d’aquesta Ordenança.  
 
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per 
a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn 
des de l’inici fins al cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el 
trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta 
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de 
finalització. 
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per 
a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum 
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d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons 
detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst 
a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses 
subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte de 
peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat 
a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums 
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest 
Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la 
identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota 
en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà 
amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu 
l’article 27 de la Llei general tributària. 
 
Article 9è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme 
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
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Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària 
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l’esmentat article. 
 
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
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. 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ........ i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, regirà 
des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o 
derogació expressa” 
 
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. 
 
Es proposa únicament crear un nou abonament “Abonament moderat”  dins de la 
quota tributària, atenent a les freqüència d’ús dels subjectes passius, obrir una nova 
activitat “Taller de golf” per atendre les activitats puntuals o de dia per escoles o 
casals/campus. Per últim, s’estableix una modalitat de quota anomenada “Lloguer del 
camp per campionats”. 
 
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 (Tots dies) 92,92 € 473,69 € 

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

Abonament entre setmana  69,69 € 355,52 € 
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Abonament moderat 45€ - 

Abonament Familiar* 185,84 € 947,88 € 

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

 

 
 
 
  

   

GREEN FEES (SORTIDES) Tarifa diària ordinària Tarifa diària col·lectius ** 

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 manual 2 €  

Carros elèctric 5 €  

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 ADULTS Tarifa per hora 

Individual 35 € 

Grups (2 a 4 persones) 45 € 

Col·lectius (4 a 6 persones) 55 € 

 

CLASSES INFANTIL Tarifa per hora 

Individual 25 € 

Grups (2 a 4 persones) 35 € 
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Col·lectius (4 a 6 persones) 45 € 

 

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 

100€ 
 
 

 
Curs handicap *Mínim 4 alumnes 

199 €  

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR  Tarifa per trimestre 

Preu individual *Mínim 10 nens/es 25€ 

 

TALLER DE GOLF *Activitat puntual 
infantil ½ dia Tarifa 

10 a 20 nens  8€ 

21 a 30 nens 7€ 

Més de 31 nens/es 6€ 

 

LLOGUER DEL CAMP PER 
CAMPIONATS Tarifa hora  

Tarifa feiner 100€ 

Tarifa festiu 150€ 

 

LLOGUER DEL CAMP PER 
ESDEVENIMENTS Tarifa diària 

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 €  

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 €  
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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” 
 
 
ORDENANCES REGULADORS DELS PREUS PÚBLICS 
 
4.1 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les 
instal·lacions esportives i culturals municipals.  
 
Es corregeix  l’apartat 3.3 de l’article 4 i s’imposa el preu públic per la venda d’entrades 
per a espectacles musicals, teatrals i familiars en la modalitat de “Concerts del Pòdium 
Internacional” 
 
Article 4. Quantia. 
 
L’apartat 3.3 es modifica en el següent sentit: 
 
3.3 Activitats dirigides 
 

MODALITAT Quantia mensual 

2 Hores/setmana 23,12 € 

3 Hores/setmana 32,81 € 

5 Hores/setmana 63,15 € 

 
L’apartat 3.10 del present article tindrà aquest nou redactat: 
 
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 € 

Entrades “Concerts del Pòdium Internacional” (abonament 4 entrades) 30 € 
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Ordenança núm. 4.5 reguladora del preu públic per la prestació del servei de 
teleassistència 

 
Article 4. Indicadors de referència 

 

Aquest article es modifica amb el següent contingut: 

 
“De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió 
del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de 
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració 
competent fixarà un indicador de referència.  
 
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial 
publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència 
de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per considerar-se 
tècnicament adequats després de 2 anys d’implementació d’aquest Model de 
copagament. 
 
Per a l’exercici 2015, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 
b) Servei de Teleassistència - 15,71 EUR/mes. 
 
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de 
l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article”  

 
 
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima 

 
Es modifica aquest article, resultant el següent tenor literal: 
 
“1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la 
seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb 
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons 
els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 
29/04/2014).  
 
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del 
capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, 
afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de 
les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues. 
 
3. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització 
per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica 
davant l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats 
de Previsió Social i altres fonts d’informació públiques. 
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4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports 
facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades 
d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que 
aporti els certificats d’ingressos pertinents. 
 
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis 
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent 
manera: 
 
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per 
trams de renda. 
 
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta. 
 
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de 
renda. 
 
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de 
copagament. 
 
- L’IRSC està fixat pel 2014 en 7.967,73 EUR anuals o 663,98 EUR mensuals, als 
efectes de la present ordenança. 
 

Capacitat Econòmica 
desglossament per trams (euro mes) 

Tipus (%) Quota Màxima 

de 0 a 1 IRSC de 0,00 € a 663,98 € 0%     0,00 € 

de 1 a 2 IRSC de 663,99 € a 1.327,96 € 30% entre 0,01 € i 199,19 € 

de 2 a 3 IRSC de 1.327,97 € a 1.991,94 € 40% entre 199,20 € i 464,79 € 

de 3 a 4 IRSC de 1.991,95 € a 2.655,92 € 50% entre 464,80 € i 796,78 € 

de 4 a 5 IRSC de 2.655,93 € a 3.319,90 € 60% entre 796,79 € i 1.195,16 € 

més de 5 IRSC més de 3.319,91 €     65% més de 1.195,17 €     

 
6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà 
considerar la quota a pagar de forma integral  
 
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també 
beneficiària d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, 
caldrà considerar la quota a pagar de forma integral. 
 
8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també 
beneficiària d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima 
amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre. 
 
9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta 
ordenança és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les 
esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat 
al pagament d’aquests serveis.” 
 
Segon.- Acordar provisionalment la imposició dels tributs propis de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenats taxa per la tramitació del procediment de comprovació 
d'activitats d'habitatges d'ús turístic i taxa per la tramitació  del canvi de titular de les 
activitats. L’ordenació dels tributs esmentats es farà mitjançant l’aprovació provisional 



 65 

de les tarifes 28 i 29 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. 
 
Tercer.- Acordar provisionalment la imposició dels tributs propis de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenats taxa per la prestació de serveis relatius a l’ús de les 
instal·lacions esportives del camp de golf municipal de Matadepera, modalitats 
“Abonament moderat”, “Taller de Golf” i “Lloguer del camp per campionats”. 
L’ordenació dels tributs esmentats es farà mitjançant l’aprovació provisional de les 
tarifes  quotes corresponents en l’article 5 de l’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. 
 
Quart.- Acordar provisionalment la fixació del preu públic Espectacles i concerts 
organitzats pel Departament de Cultura, modalitat “Concerts del Pòdium Internacional”  
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.  
 
Cinquè.- Establir que para l’exercici 2015 el calendari fiscal dels deutes de venciment 

periòdic i notificació col·lectiva sigui el següent: 
 
Tribut Data Inici Vol. Data Fi Vol 

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ                       03/06/2015 04/08/2015 

IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ                       01/10/2015 02/12/2015 

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                         04/09/2015 05/11/2015 

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                       30/01/2015 01/04/2015 

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                        04/09/2015 05/11/2015 

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS                        01/04/2015 04/06/2015 

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS                       01/04/2015 04/06/2015 

TAXA PER CLAVEGUERAM                                 01/04/2015 04/06/2015 

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                          01/04/2015 04/06/2015 

 
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. 
 
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. 
 
Sisè.- 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 Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB). En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
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Setè.- 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 2015 i regiran mentre no se n'aprovi la modificació o derogació 
expressa. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’hisenda, senyor Carles iribarren i Donadeu diu que les ordenances és un 
instrument important a l’hora de fixar la política fiscal de l’Ajuntament i marcar  el 
comportament dels ingressos del pressupost 2015. 
 
Fa una lectura positiva dels passos que s’han fet els darrers anys i vol reforçar les 
mesures preses durant la present legislatura un cop presentades les propostes als 
diferents equips bo i buscant el màxim de consens possible. 
 
Dels punts mes importants, assenyala que l’IBI com l’impost que suposa un 
percentatge mes elevat dels ingressos del municipi, es rebaixa d’un tipus del 51,5%  
fins el 0,50 que és el mínim que permet la llei, i recorda que a l’any 2013 va haver na 
llei que obligava als municipis que van fer la revisió cadastral entre els anys   2002 i 
2004, aplicar un 6% d’increment sobre la mitat dels immobles amb el valor cadastral 
superior, mesura que està vigent actualment. 
 
A banda dels tipus impositius del 0,50  i 0,56, recorda que es va acceptar una proposta 
del Partit Popular per incrementar la bonificació a les famílies nombroses, S’havia fixat 
en 60 euros, i hi va haver-hi un suggeriment per pujar-ho fins a 75, va semblar una 
proposta assenyada i així s’ha proposat. 
 
Menciona que en aquest impost on sempre ha hagut força controvèrsia sobre tot des 
de la regularització cadastral, l’Ajuntament ha fet accions proactives amb l’oficina del 
cadastre per veure si els valors  cadastrals aprovats de l’any 2004  foren susceptibles  
de ser revisats,   desaconsellat per la Direcció general del cadastre  en base a un 
mostreig que havia fet, però si, va aconsellar endegar un procés de regularització 
d’aquelles omissions no registrades com annexes,  piscines, obres menors, etc.   
 
Aquest procés, diu,  es va començar el passat mes de juliol, el treball de camp ja està 
finalitzat, el Departament  d’Intervenció ja té un inventari de totes les omissions 
detectades i actualment es fa un treball amb el Departament d’Urbanisme per fer les 
comprovacions adequades i començar l’expedient de liquidació  dels imports no 
prescrits.   
 
Creu que és un exercici de justícia que permetrà baixar el tipus de l’IBI al mínim però 
que el menor ingrés per aquesta rebaixa, es veurà recompensat per aquesta 
regularització d’omissions.  
 
Respecte l’IAE diu que no s’aplica cap modificació a les que es van aprovar  a l’any 
2013, els coeficients aplicables a la primera categoria és el 2,89 i a la segona 
categoria el 2,62, tot recordant que el mínim legal és el 0,4% i el màxim legal, el 3,8, 
amb lo qual situen la taxa a la banda mitjana del rang de coeficients possibles. 
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Altre impost rellevant és l’impost de vehicles de tracció mecànica en el que informa 
que tampoc hi ha cap modificació perquè es van fixar els paràmetres i tipus de càlcul a 
l’any 1988 i fins ara no s’ha revisat perquè tots els ajuntaments estan en un topall i en 
el cas de Matadepera es justifica degut a la dispersió geogràfica. 
 
Pel que fa a l’impost de plusvàlues, recorda que es va partir d’un tipus impositiu del 
29%, que el compromís de l’equip de govern era baixar un punt cada any fins  arribar 
al 25%, duplicant l’esforç en un any que es van baixar dos punts en comptes d’un, 
però que enguany es mantindria la línia proposada inicialment i es passaria del tipus 
impositiu del 25 al 24%.  El màxim legal diu que és el 30%. 
 
Fet un exercici comparatiu amb altres municipis de l’entorn, a excepció de Caldes de 
Montbui on no tenen cap bonificació a les transmissions  quan es tracta de primera 
vivenda, clarament Matadepera es situa amb la taxa de plusvàlues més baixa de 
l’entorn. 
 
Remarca que s’ha afegit una nova exempció que s’aplica quan hi ha una dació en 
pagament, de manera que no s’haurà de   liquidar l’impost. 
 
Respecte a l’ICIO, recorda que el col·legi oficial d’arquitectes marca un preu del mòdul 
bàsic en 4,90 euros/m2. i  que a Matadepera es té fixat en 4,39 el que vol dir un 10% 
per sota aproximadament i que del tipus de gravamen ja es va fer una baixada 
significativa l’any passat deixant-lo al 3,4% quan el màxim és el 4.  
 
No obstant això diu que  enguany sembla que ha hagut un cert repunt en l’activitat de 
construcció,  que el número de llicències ha estat  major, i per tant,  els ingressos 
derivats  de l’impost estan en un 30% superior als de l’any passat. 
 
Per últim i en tot el que fa referència a taxes i preus públics,  diu que l’IPC interanual 
del mes de setembre és el 0,2% negatiu, que les previsions dels diferents organismes 
que es dediquen a fer projeccions sobre  l’evolució dels preus,  coincideixen en que a 
finals d’anys l’IPC pràcticament serà nul, amb lo qual  la proposta de l’equip de govern 
és aplicar un increment del 0% en totes les taxes i preus públics. 
 
La resta d’ordenances, excepte alguna adequació a les lleis en base als suggeriments 
de la diputació de Barcelona, són canvis sense incidències  destacades. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, agraeix les explicacions 
fetes pel senyor Iribarren i es reaferma en la seva posició de cada any perquè segons 
diu per analitzar les ordenances s’ha de tenir en compte el poder adquisitiu de les 
persones en general i de fa uns anys creu que ha disminuït, es mes baix el poder 
adquisitiu d’enguany que el que es tenia al 2006 i 2007.   
 
Per això, diu que també l’Administració  ha d’adaptar-se als nous temps amb una millor 
manera de gestionar i disminuir la despesa.   Diu que l’equip de govern hauria de 
contenir la pressió fiscal al màxim a fi d’afectar el mínim la butxaca del ciutadà.  
Sempre és millor que els diners estiguin en mans del ciutadà que de l’Administració.  
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Destaca que l’Ajuntament va tancar a l’any 2013 amb un saldo positiu de 1.315.893 
euros i un superàvit positiu de 209.000 euros, el que   significa que els impostos que 
s’han anat aplicant poden ser menors i que es gravi menys al ciutadà. 
 
Detalla que dels quatre impostos fonamentals del municipi,  de l’IBI s’ha arribat al 
topall de 0,50,  i recorda que ha estat el seu grup qui ha demanat un esforç per arribar 
a aquest 0,50 abans del final de la legislatura.  No obstant això, reconeix que l’equip 
de govern ha anat baixant cada any el tipus de l’IBI però que  la base dels immobles 
ha pujat un 10%, per tant  si es fa la multiplicació del coeficient  aplicat pel govern 
municipal per la base, sempre donarà un resultat més alt que l’any anterior en una 
mitja del 10%. 
 
Recorda que a l’any 2004  l’Ajuntament recaptava d’IBI 1.225.000 euros, i a l’any 2014, 
acabarà al voltant dels 5.000.000 d’euros, el que vol dir que en termes monetaris,  el 
ciutadà   ha tingut aquests darrers 10 anys un increment de l’IBI mitja al voltant del 
10%, i això és el que el Partit Popular ha volgut transmetre al govern municipal i al 
regidor de l’àrea, i que encara que ara s’està  al límit, els hi hagués agradat que 
l’esforç es fes abans sobre tot quan Convergència i Unió defensava aquesta opció en 
legislatures anteriors i més amb uns resultats positius com els dels darrers anys. 
 
De l’altre gran impost, el de les plusvàlues, que és l’impost que grava un pis, un solar, 
un immoble,  que l’Ajuntament  en funció dels anys que té, a la superfície, més  un 
coeficient que aplica.  L’Ajuntament de Matadepera, diu és dels ajuntaments de la 
comarca que més cobra per aquest impost.   
 
Aixó, continua dient, la gent no ho sap  fins que es ven l’immoble i es troben amb un 
impost, de 10, 15, 20 o  40.000 euros, la qual cosa  li sembla totalment fora de lloc. 
 
Recorda que fa uns anys quan es venia un immoble als preus del 2005, 2006 o 2007, 
els coeficients aplicats eren similars però el ciutadà no ho notava tant a la seva 
butxaca, però avui dia,  un immoble de les mateixes característiques ho ven per la 
meitat d’aleshores, però l’impost de l’ajuntament és el mateix.  És per això que 
considera que és una injustícia del govern de Convergència i Unió amb el ciutadà de 
Matadepera, una injustícia en majúscules. 
  
No obstant això, diu que espera que el senyor Iribarren dirà que s’apliquin segons els 
coeficients de la comarca, Terrassa un 30, Sabadell un 30, Castellar del Vallès, el 30, 
etc. i fa un incís tot dient que aquests coeficients es medeixen pel sòl i el sòl d’un pis 
són 20 metres i el sòl d’una torre poden ser 2000, i per tant els valors resultants són 
molt alts. 
 
Considera una injustícia que un ciutadà de Matadepera hagi de pagar al voltant del 8% 
de mitjana del valor de venda del seu immoble a l’Ajuntament, quan ha estat pagant un 
IBI.  Per això, hem demanat de manera reiterada que s’apliqués  una forta correcció 
per evitar aquestes injustícies, encara que si que és veritat que  l’equip de govern s’ha 
mostrat sensible i ha anat rebaixant algun punt, però no han anat fins a l’arrel. 
 
Suggereix que aquest tema es corregeixi en la propera legislatura,  sobre tot comptant 
amb els números resultants dels exercicis dels darrers anys ja que durant molt temps 
el Partit Popular ha demanat col·laboració,  ha donat suport amb tot a l’equip de 
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govern fins i tot en temes que han estat conflictius, perquè  per damunt de tot està el 
municipi. 
 
Vol deixar clar que la seva posició ve donada pels resultats de l’Ajuntament clarament 
positius, que si aquests no foren els que són possiblement haurien de canviar el punt 
de vista.  Ressalta un exemple com a clara injustícia quan un ciutadà ha de vendre 
l’immoble per sota del preu de venda  que  a sobre hagi de pagar plusvàlua.  Davant 
d’aquests casos diu que ha proposat algun tipus de fórmula per intentar bonificar al 
ciutadà quan té una minusvàlua quan ven el seu immoble, que,  tot i que legalment  no 
es contempla, també han hagut sentències que han condemnat a l’administració a 
tornar els diners als ciutadà. 
 
Una vegada més assenyala  que  s’ha de buscar la fórmula legal per pal·liar això, és 
voluntat política, però és evident que davant d’una majoria a l’equip de govern   no 
tenen necessitat de consensuar les propostes dels altres grups.  Manifesta el seu 
malestar per no haver fet tot el cas que es mereixerien les seves proposicions, i en 
concret del tema de les plusvàlues, perquè,  per la seva professió ha vist diversos 
casos susceptibles d’haver-los-hi prestat atenció. 
 
El senyor Argemí diu respecte de l’IAE que és poc rellevant, que fa uns anys es va 
aplicar un criteri recolzat per ells, i que des de llavors està igual.  Igualment l’impost de 
vehicles que des de l’any 88 ha quedat congelat. 
 
Sobre l’impost de construccions corregeix al senyor Iribarren perquè segons ha dit 
l’any passat el van abaixar i  no és cert perquè el van deixar igual, el 3,4%, el que 
potser van tocar va ser el mòdul.  Recorda que el seu grup fa temps que demana que 
per dinamitzar la construcció es baixi al 3,2. 
 
De les taxes és cert que es congelen però remarca que l’any passat es van apujar 
substancialment al voltant del 5% quan l’IPC era el 3%.  No obstant això, reconeix que 
les taxes malgrat la pujada de l’any passat són coherents. 
 
Finalment proposa que s’apliqui un criteri d’equitat i justícia als ciutadans de 
Matadepera i sobre tot en aquells que es venguin els seus immobles per sota del preu 
de venda, a banda dels de la dació en pagament. 
 
El senyor Iribarren puntualitza la intervenció del senyor Argemí dient que comparar els 
ingressos del 2004 amb el 2014 i dir que hi ha un increment lineal del 10% no es pot 
fer perquè hi ha les altes.  Li recorda que en alguna altre ocasió ja ho havia manifestat 
en la columna del Partit Popular de la Gaseta, i ja li havia fet una observació de l’error.  
El número de vivendes que hi havia al 2004 no és el mateix que hi ha al 2014, por lo 
tant les altes incrementen la recaptació de l’Ajuntament i no es pot dir que el rebut ha 
augmentat en un 10% sinó que hi ha més veïns, en concret, segons informa el regidor 
de comunicació, 9.030 Habitants. 
 
Seguidament puntualitza  que una baixada de plusvàlues del tipus del 25 fins al 20 que 
proposa el senyor Argemí, tindria un impacte de 180.000 eruros  si la recaptació de 
l’any vinent fos la mateixa d’enguany.  Si que és veritat que l’any passat va haver un 
superàvit extraordinari que no va ser causat única i exclusivament per un bon 
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comportament dels ingressos si no que hi va haver molta part procedent d’una 
disminució de la despesa  en capítol 1 de personal i capítol 2. 
 
Un cop més és referma en que el tipus  24 serà el més baix de tota la comarca i 
baixar-lo al 20 li sembla temerari. 
 
El senyor Iribarren fa memòria de quan Convergència i Unió va arribar a l’Ajuntament 
amb una proposta de baixar els impostos  i es van trobar un IBI del 78 i actualment 
està al 50.   Es van fer baixades importants tant a la primera legislatura  com a l’actual.  
 
Les plusvàlues també s’han baixat.  Es van comprometre de baixar-les  del 29 al 25  i 
actualment estan al 24.  És a dir més enllà del compromís.  Pel que fa a l’ICIO potser 
si que la correcció és encertada  pel fet que no es va baixar el tipus sinó el coeficient, 
però es va fer un exercici per estudiar i buscar  un nivell adequat de la càrrega 
impositiva. 
 
Mirant amb perspectiva, assegura el senyor Iribarren que no només s’ha complert allò 
que es va prometre, sinó que en algun cas s’ha anat més enllà. 
 
Referint-se al senyor Argemí li diu que està com a regidor del Partit Popular i que el 
seu partit està governant Espanya, el qual com a partit de l’equip de govern va 
prometre una baixada d’impostos pero que la realitat  és que en els tres anys de 
govern s’ha pujat l’impost de consum, l’IVA, s’han pujat els impostos de la renda dels 
capitals, s’han pujat els impostos de les rendes del treball, l’IRPF, s’ha pujat l’impost 
de societats, han pujat l’IBI, de manera que els veïns de Matadepera paguen mes IBI 
no pas per l’Ajuntament sinó per les mesures del Partit Popular a Madrid.   
 
De l’última de les mesures que més el sorprèn  referint-se a les plusvàlues,  és la 
proposta del govern  per la qual les transaccions de vivendes de mes de vint anys que 
actualment tenen una exempció important, passaran a tenir una càrrega impositiva 
gairebé el doble  de la càrrega impositiva que tenen actualment. 
 
Amb això li recorda al senyor Argemí que com a membre del Partit Popular i per la 
seva professió en el sector immobiliari,  sabrà  que  hi ha molts particulars intentant fer 
transmissions de vivendes  per estalviar-se aquest major impacte fiscal, i per això li diu 
que haurien de votar les ordenances a favor, i si no és a favor per la pressió d’unes 
properes eleccions, al menys abstenir-se, però votar en contra després de lo que 
s’està fent a Madrid, li sembla un exercici poc coherent i amb cert punt de cinisme. 
 
Resumeix dient que està satisfet  de la manera com ho ha fet el grup de Convergència 
i Unió i demana al senyor Argemí que votin amb consciència, tot recollint  els precs i 
continuar treballant per una fiscalitat justa pels veïns. 
 
El senyor Argemí  respon que es injust barrejar la política del Partit Popular estatal 
amb la política fiscal de Partit Popular de Matadepera,  perquè explica que l’agrupació 
local defensa primer el municipi i després el demés.   No obstant això reconeix les 
dades  relacionades pel senyor Iribarren, el Partit Popular  va defensar unes propostes 
de baixada d’impostos i no ho ha fet, però també, potser gràcies a la política que ha 
dut a terme  no hi hauria aquesta lleugera recuperació.  En qualsevol cas, diu,  no es 
pot carregar a la formació local les gestions del partit estatal, perquè ells estan per fer 
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política local no pas supramunicipal que per això ja hi ha altres ens com les 
diputacions, la Generalitat, el Govern Central, etc.  
 
Per altra banda, continua dient el senyor Argemí, que per molt que es comprometi en 
un programa, les coses canvien i els polítics  estan per canviar les accions segons 
necessitats i una vegada més li recorda que si els  resultats dels tancaments dels 
últims anys no haguessin estat positius, possiblement hauria fet la demanda.  Per això 
les coses s’han d’adaptar a la realitat  i la realitat ha estat una crisi  com mai s’havia 
vist i per això de manera argumentada es demana un major esforç  i sensibilitzar-se 
amb la realitat de la ciutadania. 
 
Es reaferma en que els coeficients si que han baixat però mirant els valors absoluts no 
és el mateix resultat.    No accepta la percepció de que el seu grup municipal es mogui 
per directrius partidistes, perquè precisament és molt diferent, voten únicament en 
funció del seu criteri i de la justícia.  Recorda que al llarg de les dues legislatures han 
defensat  posicions controvertides que res tenen a veure amb els dictats del partit 
estatal. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Sant iPavón i Fernandez,  reflexiona que tot 
i haver escoltat el  monogràfic  de les plusvàlues,  un tema reiteratiu i recurrent, no 
entén com es demanan tantes rebaixes de preus de taxes i impostos  en un municipi 
que no està gaire castigat per la crisi i  una ciutadania  que  pot fer front als impostos.  
 
Recorda que la trajectòria dels darrers anys, i així ho ha anunciat el senyor Iribarren a 
les diferents reunions prèvies al ple, ha estat una rebaixa de l’1,5% de l’IBI i de l’1% 
menys a les plusvàlues, i  diu que en general es podrien qualificar  el reajustament de 
les ordenances amb l’adjectiu de prudència, la qual cosa  vol dir que no és dolent 
donades les circumstàncies. 
 
Li sembla lògic que l’increment de les taxes sigui 0 quan l’IPC  està al -0,2%, i 
assegura que en aquest moment d’incertesa més que mai no es pot preveure la 
repercussió que la nova normativa pugui tenir en un futur immediat, i desitja que les 
noves ordenances serveixin per allò per lo que s’han fet, abastir el pressupost 
municipal  i que la tasca de la gestió del dia a dia de l’Ajuntament sigui positiva. 
 
Manifesta que com que gairebé segur que el seu grup hagués fet les ordenances 
d’una altra manera, el seu vot serà d’abstenció. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual diu que seguirà amb la 
mateixa línia que té des que està a l’Ajuntament perquè creu que s’està fent una bona 
gestió de la política fiscal del municipi. 
 
Diu que l’han sorprès algun dels comentaris fets pel senyor Argemí, fins i tot s’ha sentit 
una mica ferit, al assegurar que és un govern poc valent després de lo que s’està 
arribant a patir per culpa de l’Estat Espanyol.  En concret li diu al senyor Argemí  que 
no està d’acord amb el seu comentari de que no té res a veure el Partit Popular estatal 
amb el municipal, i li suggereix que en les properes eleccions es presenti amb altres 
sigles perquè creu que les polítiques del Partit Popular estatal que està  fent són molt 
diferents a lo que el senyor Argemí voldria pel municipi. 
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Expressa la voluntat de vot favorable perquè, si be sempre es pot millorar, és una 
gestió neta i transparent pel be del poble  amb uns resultats sanejats que són l’enveja 
de molts municipis. 
 
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,   M. Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, 
Joan Figueras  Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila) i grup polític 
SI (Pau Carbó Pascual); 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). 
 
 
 
6.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE  CONTRIBUCIONS ESPECIALS DERIVADES DE 
LA REALITZACIÓ DE L’OBRA PÚBLICA LOCAL PER EXECUTAR LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER RELLINARS DE 
MATADEPERA 
 
Dictamen: Per decret d’alcaldia núm. 375 de data 13/10/2014, es va incoar l’expedient 

d’imposició i ordenació de  contribucions especials derivades de la realització de l’obra 

municipal ordinària per executar les obres d’urbanització i pavimentació del carrer 
Rellinars de Matadepera. 
 
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a l'article 2.2, lletra b) defineix 
les contribucions especials com "els tributs el fet imposable dels quals consisteix en 
l'obtenció per l'obligat tributari d'un benefici o augment de valor dels béns, com a 
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de 
serveis públics. 
 
El  Reial decret legislatiu 2/2004,de 5 de març. pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’hisendes locals (TRLRHL) regula les contribucions especials en els articles 28 i 
següents. La lletra a) de l’apartat primer de l’article 29 estableix que tindran la 
consideració de obres i serveis locals, entre altres, els que realitzin les entitats locals 
dins de l'àmbit de les seves competències per complir les finalitats que els estiguin 
atribuïts, excepció feta dels quals aquelles executin a títol de propietaris dels seus 
béns patrimonial.  
 
La obra pública local que motiva la imposició de contribucions especials es la 
urbanització i pavimentació del carrer Rellinars de Matadepera, obra que es troba dins 
de les competències municipals regulades en els articles 25 i següents de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local i dels articles 66 i 
següents 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 data 10/10/2014 es va aprovar definitivament el projecte executiu d’obra municipal 
ordinària  per executar les obres d’urbanització i pavimentació del c/ Rellinars de 
Matadepera. 
 
Segon l’article 31.1 TRLRHL la base imposable de les contribucions especials està 
constituïda, com a màxim, pel 90 per cent del cost que l’entitat local suporti per la 
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realització de les obres. Segons es justifica en l’informe emès pels Serveis Tècnics, es 
considera que les obres d’urbanització beneficien principalment als propietaris de 
finques amb front a aquest carrer i que el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) 
qualifica dins del sòl urbà consolidat com a zona d’unifamiliars aïllades, el que justifica 
que els propietaris suportin el 90% del cost de execució de l’obra, ja que el valor dels 
seus béns augmenta significativament, garantint l’adequada ponderació entre el 
benefici especial i particular i el benefici o utilitat general . 
 
Per un altre banda, el benefici o interès general es considera que es garanteix amb 
l’assumpció, per part de l’administració, del 10% del cost, ja que l’ urbanització del 
carrer completarà la xarxa viària interna del municipi i la pròpia de la urbanització, que 
és de baixa densitat de trànsit perquè es tracta d’un barri amb habitatges unifamiliars 
aïllats. 
 
Com a mòduls de repartiment (art 32.1 a) TRLRHL) de la base imposable de les 
contribucions especials entre els subjectes passius, es considera que els que 
garanteixen el compliment del principi de justícia de repartiment son l’aplicació 
conjunta dels metres lineals de façana i la superfície dels immobles al 50% 
respectivament. Així es justifica en l’informe emès pels Serveis Tècnics inclòs a 
l’expedient. 
 
La base imposable de les contribucions especials està integrada pel 90% del cost que 
l’Ajuntament suporti en la realització de les obres, l’esmentat cost, en aplicació de 
l’article 31.2 TRLRHL, està integrat pels següents conceptes: 
 

Servei de redacció del projecte executiu 7.700,00 € 

D. facultativa, D. Executiva i coordinació de seguretat i salut de les obres. 8.911,65 € 

Aixecament perimètric de l’àmbit 520,30 € 

Obres d’Urbanització. 449.972,86 € 

Total 467.104,81 € 

Interessos crèdit a concertar per l'ajuntament 10% benefici general 7.073,53 € 

Total cost 474.178,34 € 

  

Càlcul del repartiment   

90% de la base imposable (sobre 474,178,34€) 426.760,51€ 

Aportació municipal: crèdit 40.344,21€ 

Total recursos per al finançament 467.104,72€ 

Total cost de la obra 467.104,81€ 

 
L’article 34 TRLRHL estableix que exacció de les contribucions especials necessita 
l’adopció prèvia de l’acord d’imposició en cada cas concret i que l’acord d’ordenació 
s’ha d’adoptar inexcusablement i ha de contenir la determinació del cost previst de les 
obres i els serveis, de la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris i dels 
criteris de repartiment.  
 
Són de aplicació, així mateix els articles 15 a 19 TRLRHL, que regulen l’imposició i 
ordenació dels tributs locals. 
 
Consta en l’expedient el preceptiu informe emès per la intervenció local i informe emès 
per l’arquitecta municipal (Serveis Tècnics). 
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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.- Acordar provisionalment l’imposició del tribut propi de l’Ajuntament de 
Matadepera anomenat “Contribucions especials derivades de la realització de l’obra 
municipal ordinària per executar les obres de urbanització i pavimentació del carrer 
Rellinars de Matadepera” amb el contingut següent: 
 

- Les obres d’urbanització del carrer Rellinars de Matadepera  beneficien 
especialment a les persones físiques o jurídiques i a les entitats a que es 
refereix l’article 33 de la Llei general tributària que siguin propietàries de 
finques amb superfície lineal de façana que tenen font al vial a urbanitzar. 

- El benefici particular es fixa en un 90% de la base imposable amb la 
motivació que consta en la part expositiva d’aquest acord. 

- El projecte d’obra pública local anomenat “projecte executiu d’obra 
municipal ordinària  per executar les obres d’urbanització i pavimentació del 
c/ Rellinars de Matadepera”, ha estat aprovat definitivament en data 
10/10/2014. 

 
Segon.- Aprovar l’ordenació provisional el tribut propi de l’Ajuntament de Matadepera 
anomenat “Contribucions especials derivades de la realització de l’obra pública local 
per executar la urbanització i pavimentació del carrer Rellinars de Matadepera” amb el 
següent contingut: 
 

- Cost previst de les obres a executar : 467.114,99€ 
- Cost suportat per l’Ajuntament: 474.178,34€   
- Base imposable 426.760,51€ a repartir entre els beneficiaris (90% del cost 

suportat per l’Ajuntament) 
- Mòduls de repartiment triats per a la determinació de la quota tributària:  

 
a) 50% metres lineals de façana 

   b) 50% superfície de parcel·la 
 
Tercer.- Advertir que la base imposable aprovada en el punt anterior es fixa, d’acord  
amb l’article 31.3 TRLRHL, amb el caràcter de mera previsió i serà objecte, en el seu 
cas, de l’oportuna rectificació, a l’alça o a la baixa, una vegada terminades les obres i 
conegut el cost real de les mateixes. 
 
Quart.- Aprovar la relació de contribuents que, així como les quotes individuals 
resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb 
cadascuna de les finques i propietaris afectats, y segons resulten de les bases de 
repartiment que s’aproven en el present acord, que s’adjunta com Annex I del present 
acord. 
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Cinquè.- Exigir als contribuents el pagament anticipat del 40% de les quotes tributàries  
de les contribucions especials que costen en l’Annex I del present acord, en els termes 
de l’article 33.2 TRLRHL. 
 
Sisè.- Remetre’s, en tot allò no previst en aquest acord, en aplicació de l’article 34.3 
TRLRHL, a l’Ordenança fiscal núm. 1.2 reguladora de les contribucions especials, 
aprovada inicialment aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 25 de 
novembre de 1991 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
núm. 30 de 4 de febrer de 1992. 
 
Setè.- Exposar al públic els acords precedents, per un període de 30 dies hàbils, 
mitjançant anuncis en el tauler d’edictes de la corporació i al BOBP,  amb la finalitat de 
que els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. 
 
Vuitè.- Disposar que en el cas que no es formuli cap reclamació en el termini establert, 
els presents acords es consideraran definitius, sense necessitat d’un nou acord, 
publicant-se  llavors tant l’acord com el text definitiu en la forma establerta en l’article 
17 TRLRHL, notificant-se a partir d’aquest moment als contribuents les quotes 
individuals assignades en la forma establerta a l’article 34.4 TRLRHL. 
 
Novè.- Advertir als propietaris o titulars afectats per les obres, la possibilitat de 
constituir-se en associació administrativa de contribuents, d’acord amb els articles 36 i 
37 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora d’hisendes locals. 
 
 
Matadepera, 16 d’octubre de 2014 
 
 
Carles Iribarren i Donadeu 
Regidor d’Economia i Hisenda 
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   Annex I. Relació de contribuents i quotes tributàries. 
 
 

 Finca ref. Cadastral  DNI adreça 
ml. 
Façana 

Sup. 
finca 

Quotes 
tributàires 

1 8966507DG1086N0001AH 
39.163.363-K C. Camí Font de la Tartana 16  

C. Rellinars 1-3 
56,05 801,01 

42.861,34 

39.159.048-F  

2 8966510DG1086N0001AH 39.159.996-N C. Rellinars 5 30,45 1292,00 37.695,73 

3 8966509DG1086N0001YH 39.159.996-N C. Rellinars 7 27,11 1253,00 35.288,49 

4 8966504DG1086N0001UH 39.165.513-D C. Rellinars 9 20,28 1695,00 39.138,32 

5 8966513DG1086N0001GH 39.152.806-K C. Rellinars 11 46,52 1663,00 52.361,61 

6 8964706DG1086S0001MQ 
39.164.938-D 

C. Rellinars 2 25,59 2786,00 
60.274,09 

35.090.131-C  

7 8964701DG1086S0001QQ 38.999.232-H C. Rellinars 4 / C. Josep Pla 17 44,98 904,53 38.797,86 

8 08119A003090010000YU P0811900J Zona verda municipal VP3 92,00 786,97 61.475,47 

9 8964708DG1086S0001KQ P0811900J Zona verda municipal VP3 50,01 1058,54 44.025,53 

10 8966514DG1086N0001QH 39.047.856-C C. Josep Pla 19 13,96 447,26 14.842,08 

    406,95 12687,31 426.760,51 

 

 
 
 
   A       B 
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39.164.938-D 

C. Rellinars 2 25,59 2786,00 
60.274,09 

35.090.131-C  

7 8964701DG1086S0001QQ 38.999.232-H C. Rellinars 4 / C. Josep Pla 17 44,98 904,53 38.797,86 

8 08119A003090010000YU P0811900J Zona verda municipal VP3 92,00 786,97 61.475,47 

9 8964708DG1086S0001KQ P0811900J Zona verda municipal VP3 50,01 1058,54 44.025,53 

10 8966514DG1086N0001QH 39.047.856-C C. Josep Pla 19 13,96 447,26 14.842,08 

    406,95 12687,31 426.760,51 

 

 
 
 
   A B 

 

 
Defensa : 
 
El regidor d’urbanisme, senyor Jordi Roca i Llongueras, explica que és un pas més del 
projecte del carrer Rellinars per ordenar i comunicar el sector de La Muntanyeta amb 
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el Camí de la Tartana, un projecte que inclou  un carril urbanitzat amb voreres als dos 
costats.  És un projecte que està per redactar, es va aprovar el passat 10 d’octubre un 
cop haver rebut l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua, i s’engega ara el 
procés de contribucions especials que després de l’informe dels tècnics s’aprecia que 
el benefici que reben els propietaris afectats d’aquesta urbanització és notablement 
superior al benefici  que rep el municipi en una xarxa viaria municipal. 
 
El cost total no només de l’obra sinó també de la redacció del projecte  i direcció de 
l’obra sumen un import aproximat de 474.000 euros repartits, el 90% amb els 
propietaris afectats de la superfície de la urbanització, i el 10% restant de 
l’administració. 
 
El repartiment d’aquest 90% s’ha fet mitjançant els estudis corresponents per trobar  el 
punt neutral de les diferents tipologies de parcel·les, arribant-se a l’acord d’aplicar el 
50% metre lineal de façana, i 50% de superfície de parcel.la. 
 
Afegeix que l’Ajuntament forma part d’aquests propietaris que contribueixen amb el 
90% perquè té la part que toca al torrent d’aquesta urbanització, i que un cop parlat 
amb els propietaris s’ha acordat que el pagament inicial serà del 40% del cost de l’obra 
i el 60% restant un cop licitat. 
 
Afegeix que seran unes obres de 5/6 mesos de duració  que espera engegar el primer 
trimestre de l’any vinent i que en breu sigui una realitat pel municipi que unirà dos 
eixos importants incorporant una nova via important pel municipi. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó, celebra que  es faci l’obra 
que recorda que és una part del  pla urbanístic aprovat a l’any 2009 que donarà enllaç 
a dos barris diferents de Matadepera, comprèn que és complicat  pel fet d’haver 
negociacions amb els propietaris però espera que comporti el retorn de la inversió feta. 
 
Dirigeix una pregunta al senyor Roca de perquè no es va fer quan es va fer el primer 
tram de carrer, que hagués estat lo lògic a 
 l’obertura del carrer. 
 
El senyor Roca respon que el  carrer Josep Pla  que es va fer fa aproximadament dos 
anys, era una promoció privada.  Es dirigeix a la secretària de la corporació, senyora 
Rosa Castellà i Mata per tal que doni mes detalls al respecte. 
 
La senyora Castellà diu que era fruit d’un conveni de més de 10 anys  en el qual  
l’Ajuntament es va comprometre a redactar i  finançar el cos del projecte  i els veïns 
afectats,  a pagar el cos de l’obra.   
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez diu que és un 
projecte interessant  amb el qual quedarà urbanitzat un espai que connectarà el parc 
de La Muntanyeta  i un projecte que revertirà en benefici del poble. 
 
Afegeix que el cost és important perquè hi ha poc  veïnatge i la repercussió per veí és 
quantiosa.  



 78 

 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual s’addhereix a aquesta bona 
decisió  i a la millora que això significa pel poble.   
 
Manifesta la intenció de vot favorable. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) i 
grup polític SI (Pau Carbó Pascual). 

 
 
 
 
7.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 13 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2014. 
 
Dictamen: El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient  de la 
modificació pressupostària número 13 per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits.  
 
L’article 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, 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 la base  9  de les Bases d’Execució del vigent Pressupost,  regulen les 
modificacions de crèdits. 
 
Han emès informe els tècnics de les corresponents àrees. 
 
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 36 i 37 /2014). 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa que s'adopti el següent acord: 
 
Primer.- Acordar la no execució i la  desafectació dels ingressos que finançaven els 
següents projectes,  per un import total de 85.000,00€  d’acord amb el detall següent: 
 
 
 

Aplicació Descripció Import Finançament 

13 171 60003 Horts urbans 85.000,00 Préstec 2014 
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Segon.- Aprovar l'expedient núm. 13 de modificació de crèdits del Pressupost de 
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2014  per un import total 90.000,00 €: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

   

Aplicació Descripció Import 

      

 11 231 48032 
Subvenció Parròquia de Matadepera 
(urgències socials) 5.000,00 

   

  TOTAL 5.000,00 

   

SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

   

Aplicació Descripció Import 

      

03 155 61901 Pavimentació vies públiques 85.000,00 

      

  TOTAL 85.000,00 

   

Total Crèdits extraordinaris i suplements 90.000,00 

   

 FINANÇAMENT  

   

  BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES  

   

Aplicació Descripció Import 

      

14 231 48013 Solidaritat i Cooperació 5.000,00 

13 171 60003 Horts urbans 85.000,00 

      

  TOTAL 90.000,00 

   

   

  

   

Tercer.- Acordar l’afectació dels ingressos que finançaven el projecte de despesa de 
l’any  2014 exposats en el punt 1, a les següents inversions: 
 

Aplicació Descripció Import Finançament 

        

 03 155 61901 Pavimentació vies públiques 85.000,00 Préstec 2014 
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Quart.- 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 

               

2014/O/4 Pavimentació 2014 85.000,00 
85.000,00 

Préstec 2014  En si mateixos Regidoria  

  Vies públiques       
excepte 8ª.2 
d) Obres 

         
Bases 
D´Execució   

       85.000,00 total Pressupost   

                

 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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 es tracta d’una 
modificació puntual forçada per la circumstància de que la Comissió d’Urbanisme ha 
retrassat l’aprovació dels horts urbans, i com a molt d’hora es podrà començar a principis 
del primer trimestre de l’any vinent i per altra banda perquè tot i que el pressupost de 
l’Ajuntament tenia unes partides importants per clavegueram, asfaltats i voreres, enguany 
han hagut dues sorpreses que han sobrepassat les previsions com són l’actuació al 
carrer del Gall,  que va significar una despeses de gairebé 100.000 euros i altre, la 
substitució del clavegueram del carrer Sant Joan. 
 
Amb tot això, es proposa una modificació pressupostària que bàsicament  es passar 
85.000 euros del total del projecte dels horts de 185.000 euros, per dotar la partida de 
vies públiques, i altre moviment entre partides que és una baixa a la partida de solidaritat i 
cooperació de l’àrea de participació ciutadana i  aquests 5.000 euros es farà una  
subvenció nominativa a la parròquia de Matadepera per finalitats d’urgència social. 
 
Afegeix que el consistori  té previst que igual que l’any passat  va ser possible finançar 
amb ingressos corrents certes inversions, aquest anys també està previst que el 
pressupost ordinari permeti tenir disponible els 85.000 euros a data 1 de gener, per no 
retrassar l’execució del projecte dels horts. 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític PP, senyor Xavier Argemí i Boldó diu que com fan habitualment 
en aquests punts de modificacions pressupostàries se solen abstenir perquè entén que 
és una eina que té  l’equip de govern per poder gestionar i adaptar-se a les necessitats 
que pugui tenir l’ajuntament en cada moment, però en un cas com aquest donarà suport 
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perquè  creu que l’ajuda de 5000 euros per la parròquia es prou important  com per donar 
suport. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez diu que igual que ha 
expressat el senyor Argemí, no solen donar suport però en aquest cas  entén que és una 
actuació inesperada  i forçada per una realitat aliena a la voluntat del consistori, que el 
canvi és a fi de be i per tant votarà a favor. 
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascual s’expressa en el mateix sentit 
que els altres regidors de l’oposició. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) i 
grup polític SI (Pau Carbó Pascual). 
 
 
 
REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS  
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET  D’ALCALDIA  NÚM. 343 D’APROVACIÓ INICIAL 
DEL PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE REFORMA DEL BAR DEL 
PAVELLÓ MUNICIPAL DE MATADEPERA 
 
Dictamen: En data 24 de setembre de 2014, l’alcaldessa ha dictat el decret núm. 343,  
el qual es transcriu literalment: 
 
“Decret núm. 343 

 
Aprovació inicial del projecte  d’obra municipal ordinària  de reforma  del bar del 
pavelló municipal de Matadepera 
 
En el pavelló poliesportiu multifuncional de Matadepera, situat al c/ Enric Genescà 
s/n hi ha un bar,  per donar servei als usuaris del pavelló. 
 
Aquest bar es va construir juntament amb el pavelló poliesportiu, fa més de 15 anys. 
 
Actualment ha finalitzat  la concessió demanial  per a l’explotació del bar del pavelló 
poliesportiu de Matadepera i cal tornar-la a licitar, per aquesta raó cal, prèviament 
reformar i adequar el bar  per tal d’adaptar-lo a la normativa actual. 
 
L’objecte d’aquest projecte és reformar la cuina i la cambra higiènica del pavelló 
poliesportiu de Matadepera, adaptant les cambres higièniques a les persones de 
mobilitat reduïda i modificant les instal·lacions per adaptar-les a l’activitat de bar amb 
cuina. En la planta semisoterrani s’hi farà un magatzem per l’ús exclusiu de bar. 
 
El Sr. Francesc Daniel Ayala Romero, amb núm. de col·legiat 12.601, ha entrat pel 
registre general d’entrada de l’Ajuntament , amb el núm. 4668 , de data 11 de juliol 
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de 2014, cinc còpies del projecte d’obra municipal ordinària de reforma del bar del 
pavelló municipal de Matadepera. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres contingudes en aquest projecte 
és de   32.266,01 € més IVA  (39.041,88 € IVA inclòs). 
 
Vist l’informe del Cap de l’àrea d’urbanisme que informa favorablement aquest 
projecte. 
 
Vist l’informe  de l’enginyera municipal, Sra. Sílvia Tormo de Barberà, de data 24 de 
juliol  de 2014, que justifica la necessitat d’executar aquesta obra i informa 
favorablement  l’aprovació d’aquest projecte, en quant al compliment de la 
intervenció administrativa de les activitats. 
 
Vist l’informe de la secretària de l’ajuntament. 
 
El projecte conté l’estudi bàsic de  seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
D’acord amb l’article 122, a) 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  l’obra en 
qüestió es classifica, segons el seu objecte i naturalesa  en “obra de primer 
establiment i reforma”. 
 
Igualment, conté tota la documentació prevista a l’article 123 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; l’article 18 de la Llei 3/2007, de l’Obra Pública,  els 
articles 125 a 132 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de contractes i als articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals 
de Catalunya (ROAS). 
 
D’acord amb l’article 125 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,  no és 
necessari l’informe de les oficines de supervisió de projectes  per verificar si s’han 
tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com 
la normativa tècnica en la seva elaboració, atès que la seva quantia és inferior a 
350.000 €. Tanmateix, el tècnic municipal, Sr. Fredi Pujal Vives, ha emès un informe 
d’acord amb el qual queda verificat que en la redacció del  projecte  s’han tingut en 
compte  les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la 
normativa tècnica aplicable al contracte. 
 
D’acord amb l’article 126 del mateix cos legal, una vegada aprovat el projecte i 
prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació, s’haurà d’efectuar el 
replantejament, que consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la 
disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució normal de l’obra. 
 
El procediment per a l’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies, i l’aprovació definitiva. 
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D’acord amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local, amb el redactat introduït per les lleis 11/99,  de 21 d’abril, i 57/2003 
de 16 de desembre, el ple té competència per a l’aprovació dels projectes d’obres   
quan sigui competent per a la contractació de l’obra i no estiguin previstos en el 
pressupost.  
 
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 disposa 
que   la competència per a contractar correspon a l’alcaldessa, quan l’import del 
contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la seva durada  
no sigui superior a quatre 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. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’interventor de l’Ajuntament, aquest projecte no 
està previst al pressupost municipal corresponent a l’any 2014. 
 
Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple per no estar previst en 
el pressupost municipal d’enguany, la urgència del mateix en justifica l’adopció 
mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar pel proper Ple. 
 
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides , RESOLC: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària  de reforma del 
bar del pavelló municipal de Matadepera, redactat per  l’enginyer  tècnic industrial 
Sr. Francesc Daniel Ayala Romero, amb núm. de col·legiat 12.801, amb un 
pressupost d’execució per contracte de  32.266,01 € més IVA  (39.041,88 € IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies  hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci publicat al Butlletí oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, el projecte que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació al DOGC, al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Quart.- Ratificar aquest decret pel primer Ple de l’Ajuntament  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,  
 
Es proposa s’adopti el següent acord: 
 
Primer. Ratificar aquest decret en tot el seu contingut. 
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Defensa : 
 
El regidor d’obres i serveis, senyor Joan Figueras i Peña explica que  es tracta de 
l’aprovació del projecte de la reforma del bar del pavelló que passats 15 anys des que 
es va fer, i acabant-se la concessió, s’aprofita per fer una sèrie de modificacions i 
obres per adaptar-lo a la nova normativa tant  la cuina com l’estructura. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que tot el que 
sigui adequació a la normativa i adaptar-lo a les necessitats el poble, cap problema.  
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavon i Fernández, diu que  els 
equipaments s’han d’adaptar a les normatives i adaptar-los a la realitat del moment. 
 
En la mateixa línea s’expressa el regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i 
Pascual. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) i 
grup polític SI (Pau Carbó Pascual). 
 
 
9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 352 D’APROVACIÓ INICIAL 
DEL PROJECTE  EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
DEL C/ SANT JOAN – C/ SANT LLORENÇ DE MATADEPERA 
 

Dictamen: En data 30 de setembre de 2014, l’alcaldessa ha dictat el decret núm. 352,  

el qual es transcriu literalment: 
 
“Decret núm.  352 

 
Aprovació inicial del projecte executiu  de reparació de la xarxa de clavegueram del c/ 
Sant Joan – c/ Sant Llorenç de Matadepera 
 
El tram de clavegueram comprés entre els carrers Sant Joan i Sant Llorenç, fins el c/ 
Narcís Monturiol  està en molt mal estat i en molts punts hi ha trencaments i 
retencions d’aigua, conseqüència del mal estat del tub de sanejament de formigó 
actual. 
 
En data 15 de maig de 2014 l’empresa HIDROTEC va fer un estudi del tram abans 
esmentat on es poden veure els punts on hi ha fissures, trencaments, retencions, 
escomeses o qualsevol característica del tub al llarg del seu recorregut. 
 
Aquest tub actualment és de formigó i té 200 mm. de diàmetre, 128 mts de longitud  i 
forma ovoide 
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L’objecte d’aquest projecte és la substitució del clavegueram existent del tram del c/ 
Sant Joan – c/ Sant Llorenç, des de la intersecció del c/ Narcís Monturiol. Aquesta 
actuació ve donada pel mal estat  d’aquest tram de clavegueram que provoca un mal 
funcionament de la xarxa d’aigües residuals d’aquesta zona. 
 
TRENCHS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA SL, ha entrat  pel registre general 
d’entrada núm. 3329, el projecte executiu d’obra municipal ordinària titulat ”Projecte 
executiu de reparació de la xarxa de clavegueram del c/ Sant Joan – c/ Sant Llorenç 
de Matadepera”, redactat per l’enginyer industrial Sergi Pujol González , amb núm. de 
col·legiat  16388. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres contingudes en aquest projecte és 
de   86.088,67 € més IVA  (104.167,29 € IVA inclòs). 
 
Vist l’informe del Cap de l’àrea d’urbanisme que informa favorablement aquest 
projecte. 
 
Vist l’informe  del tècnic municipal, Sr Fredi Pujal i Vives, de data 13 de juny de 2014 
que justifica la necessitat d’executar aquesta obra i informa favorablement  
l’aprovació d’aquest projecte. 
 
El projecte conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’article 122, a) 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  l’obra en 
qüestió es classifica, segons el seu objecte i naturalesa  en “obra de primer 
establiment , reforma o gran reparació”. 
 
Igualment, conté tota la documentació prevista a l’article 123 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;  els articles 125 a 132 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de contractes i als articles 24 a  
33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS). 
 
D’acord amb l’article 125 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,  no és 
necessari l’informe de les oficines de supervisió de projectes  per verificar si s’han 
tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com 
la normativa tècnica en la seva elaboració, atès que la seva quantia és inferior a 
350.000 €. Tanmateix, el tècnic municipal, Sr. Fredi Pujal Vives, ha emès un informe 
d’acord amb el qual queda verificat que en la redacció del  projecte  s’han tingut en 
compte  les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari, així com la 
normativa tècnica aplicable al contracte. 
 
D’acord amb l’article 126 del mateix cos legal, una vegada aprovat el projecte i 
prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació, s’haurà d’efectuar el 
replantejament, que consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la 
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disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució normal de l’obra. 
 
El procediment per a l’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 
un període mínim de trenta dies, i l’aprovació definitiva. 
 
D’acord amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local, amb el redactat introduït per les lleis 11/99,  de 21 d’abril, i 57/2003 
de 16 de desembre, el ple té competència per a l’aprovació dels projectes d’obres   
quan sigui competent per a la contractació de l’obra i no estiguin previstos en el 
pressupost.  
 
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 disposa 
que   la competència per a contractar correspon a l’alcaldessa, quan l’import del 
contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual  quan la seva durada  
no sigui superior a quatre 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. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’interventor de l’Ajuntament, aquest projecte no 
està previst al pressupost municipal corresponent a l’any 2014. 
 
Malgrat que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple per no estar previst en 
el pressupost municipal d’enguany, la urgència del mateix en justifica l’adopció 
mitjançant Decret d’Alcaldia a ratificar pel proper Ple. 
 
Per això, en virtut de les facultats que m’han estat legalment conferides , RESOLC: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de l’obra municipal titulada 
“Reparació de la xarxa de clavegueram del c/ Sant Joan – c/ Sant Llorenç de 
Matadepera”, redactat per l’enginyer Sr. Sergi Pujol i Gonzàlez, amb un pressupost 
d’execució per contracte de   86.088,67€ més IVA  (104.167,29 € IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta 
dies  hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci publicat al Butlletí oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, el projecte que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació al DOGC, al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Quart .- Ratificar aquest decret al proper Ple de l’Ajuntament 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa s’adopti el següent acord: 
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Primer. Ratificar aquest decret en tot el seu contingut. 
 
 
 
Defensa : 
 
El regidor d’obres i serveis, senyor Joan Figueras i Peña, diu que és un dels temes a 
que es referia el senyor Iribarren, en concret una avaria molt greu  que no es pot 
reparar i s’ha de fer tot el clavegueram nou. 
 
Intervencions : 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que és una 
urgència que s’ha de fer perquè el clavegueram és el punt fluix del poble, i es 
convenient que es vagi canviant tota la xarxa. 
 
El regidor del grup polític ERC-UM, senyor Santi Pavón i Fernandez, diu que són 
accions que s’han d’emprendre i poca cosa mes hi ha dir.  El temps s’ho carrega tot i 
cal esmenar els desperfectes.   Espera que tingui el menor impacte posible per a la 
ciutadania  i que no s’allargui en excés.  
 
El regidor del grup polític SI, senyor Pau Carbó i Pascua, diu que  els veins de la 
zona haurien d’estar contents  de que els hi arreglin el clavegueram, és una 
reparació que s’ha de fer a fi d’evitar entre altres, problemas de mals olors. 
 
Votació:  practicada la votació, l’acord  queda aprovat per unanimitat : grup polític CIU 
(Mireia Solsona  Garriga, Jordi Roca Llongueras,  Carles Iribarren  Donadeu,   M. 
Carmen Querol  Badosa, Marcel Sayol  Quadres, Quico Sala  Soriano, Joan Figueras  
Peña, Christian Codony  Castell i Montserrat Royes Vila); grup polític PP (Xavier 
Argemí Boldó i M. Rosa Boix Solanes); grup polític ERC-UM (Santi Pavón Fernàndez) i 
grup polític SI (Pau Carbó Pascual). 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 20,49 hores, 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 
 
 
 


