
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
celebrada en data 30 d´octubre de 2017 

 
Matadepera, 30 d´octubre de 2017 
 
Essent les 19:00 hores,  a la Sala del Plens de l’Ajuntament de Matadepera, sota la 
presidència de l'alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga, assistida de la sotasignada 
secretària 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 
Municipal amb l'objecte de celebrar la sessió extraordinària, convocada per al dia d'avui a 
aquesta hora. 
 
Assisteixen: 
 
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de  
  Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU) 
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i  
  Comunicació (CIU)   
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada  
  d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)  
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i  
  Finances, i Noves Tecnologies(CIU)  
- Senyor Nil López i Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)   
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)  
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,  
  Joventut, i Salut Pública (CIU)  
- Senyor Pol Moure i Màrmol, regidor delega de Serveis, i Habitatge (CIU) 
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)  
- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor  (ERC)  
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP) 
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP)  
 
Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la 
Corporació municipal, la Presidenta obra l’acte  i  seguidament  requereix a la secretària per 
a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, 
prenent-se els acords següents: 

 
 

A) ACTES SESSIONS ANTERIORS: 
 
1.1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS DE DATES 6 I 23 D'OCTUBRE 
 
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 les actes de 
les sessions de dates 6 i 23 d’octubre, ordinària la primera, i extraordinària i urgent la 
segona.  
 



La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut dels l’esborranys de les actes que es van trametre a cada portaveu juntament 
amb la convocatòria de la sessió plenària d’avui, no presentant-se’n cap. 
 
Posada a votació l’aprovació de les actes, de dates 6.10.2017 i 23.10.2017, resten   
aprovades 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 transcriuràn al Llibre d’Actes signant-se per l’alcaldessa i la secretària. 
 
 
 
 
 
B) DICTAMENS 
 
2.- REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
2.1.- APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS I DELS PREUS PUBLICS MUNICIPALS PER 
L’EXERCICI 2018 
 
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.  
 
L’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic és 
important per regular aspectes procedimentals relatius a l’adopció dels acords 
administratius derivats de l’exercici de les competències de gestió dels ingressos de dret 
públic. Aprovar una ordenança general és facultatiu per a les entitats locals, però en el 
nostre criteri resulta més oportú fer-ho quan s’està actuant en un règim de col·laboració 
tan ampli com és la delegació de funcions. Igualment, és important mantenir actualitzat el 
text de l’Ordenança i, amb aquesta finalitat s’han introduït al text els ajustos necessaris 



derivats de l'aplicació de les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del 
sector públic.  
 
S’introdueixin, també, modificacions el redactat de la ordenança reguladores dels 
següents tributs: Impost sobre Béns Immobles(IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques 
(IAE) i Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 
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 11 de octubre de 2017 
situa la taxa de variació anual de l’IPC en el mes de setembre de 1,8%. Amb aquest 
indicador, l’equip de govern realitza un esforç per evitar 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 2018 per rebre els serveis públics municipals. Així 
mateix, en virtut de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de la economia 
espanyola, la revisió de preus dels contractes de serveis no es poden referenciar a la 
variació anual de l’IPC. 
 
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 rebaixa el tipus de gravamen dels 
béns urbans que es fixa en un 0,48%. 
 
No s’han modificat les ordenances referents a l'Impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, impost de vehicles de tracció mecànica, pel que respecta 
a tipus de gravamen, tarifes o mòduls, per tant les quotes tributàries de l’exercici 2018 
seran les mateixes que en 2016 i 2017. 
 
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 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,  
 
Es proposa  l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les següents modificacions de Ordenances Fiscals per a 
l'exercici de l'any 2018: 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS 
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 
 
Es modifiquen els següents articles: 
 
Article 2 - Àmbit d'aplicació 
 
“1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la titularitat 
dels quals correspon a l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms. 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació 
dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es 
regiran per la pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i 
Funcional, i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de 
Dret Públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es 
realitza mitjançant col·laboració administrativa. 
 
No obstant, 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 d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 
de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
(...)” 
 
Article 3 - Aspectes generals 
 
“1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a 
la informació administrativa. 
 
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació.” 
 
 

Article 4 - Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 

“(...) 
 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a 
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i 
a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies 
objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita. 
 
5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, 
o  en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es 
dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà 
formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva 
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença 
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà 
identificar-se utilitzant sistemes d’identificació que determini l’Ajuntament. 
 



(...)” 
 
 

Article 5 -  Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 
 
“ 1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el 
desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden ser 
utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui 
encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser 
cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions a què 
es refereix l’article 95è de la Llei general tributària.  
 
2. L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir 
la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.  
 
Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, informes o 
antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta 
documentació. Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin 
derivar-se, la infracció d’aquest particular deure de sigil es considerarà falta disciplinària 
molt greu.  
 
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò 
disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal.  
 
4. L´accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels 
documents que integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar en els termes 
previstos a la normativa tributària vigent.” 
 
Article 8 - Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat 
 

“(...) 
 
2. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis 
previstos en la Llei general tributària i en el Reglament general de de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. 
 
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, es tracti de rectificar 
errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el 
supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general tributària. 
 
(...)” 
 
Article 9 - Registres 
 
“1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels 
assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan 
administratiu, organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També 
s’anota la sortida de documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 
 
2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de 
sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al 
dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que 
s’anunciaran als potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu 
electrònica. 
 
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de qualsevol 
d’aquests mitjans: 
 

a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament 



b) Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, 
Cabildos i Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al regim de 
l’article 121 de la Llei 7/1985. 

c) Oficines de Correus. 
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 

 
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència 
tributaria per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents 
que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de 
la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributaria i la possible obertura del 
corresponents expedient sancionador. 
 
4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de 
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat el 
tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius destinataris 
i/o unitats administratives per a la seva tramitació. 
 
5. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb 
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota 
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de 
presentació d’aquells. 
 
6. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació 
del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
 
7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se 
certificacions autoritzades pel Secretari.” 
 
 
Article 11 - Tramitació d'expedients 
 
“1. Els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estaran obligats a 
relacionar-se a traves de mitjans electrònics amb les Administracions Publiques. 
 
2. De les sol·licituds, comunicacions i escrits que presentin els interessats 
electrònicament podran exigir el corresponent rebut que acrediti la data i hora de 
presentació. 
 
3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies,  i se li 
indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 
 
4. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos 
sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració, es produirà la 
caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 
 
5. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de 
complimentar per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a 
partir de la notificació del corresponent acte. 
 
6. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra 
banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix 
abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per transcorregut el 
termini. 
 
7. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
 



8. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos 
municipals que hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva 
Ordenança General.” 
 
Article 16 - Exposició pública de padrons 
 
“1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir 
de deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. 
 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de 
l’ORGT o de l'Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró corresponent. 
 
2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o 
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 
102 de la Llei general tributària i disposició addicional 14 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, 
es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 
 
4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent 
padró.“ 
 
Article 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, 
liquidació, recaptació i inspecció 
 
“1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, 
quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran 
decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat. 
 
3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei general tributària i per 
la normativa de desenvolupament; i amb les especificitats de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre , del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà 
constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar 
la notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins 
dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans de 
les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a 
l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents. 
 
5. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en que 
es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que 
s'hagi accedit al seu contingut. 
 
6. Quan la notificació es practiqui en paper, i no hagi estat rebuda personalment es citarà 
a l’interessat o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per 
compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú 
dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà la relació de 
notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, 
procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on 
s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el 
termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci 



al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació 
s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del 
termini per comparèixer. 
 
7. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 
3, 4, 5 i 6. 
 
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva 
Ordenança General. 
 
9. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendres notificada. 
 
10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, 
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els 
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributaria.” 
 
 
Article 26 - Altres supòsits de suspensió 
 
“1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan 
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència 
d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i 
judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del 
procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns 
peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el 
contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació.” 
 
 
Article 27 - Garanties 
 
“1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment haurà de cobrir 
l’import del deute, els interessos de demora i els recàrrecs que procedirien en cas de la 
seva execució. 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 
exclusivament les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal. En el supòsit que la recaptació de l’ingrés objecte de 
la suspensió estigui delegada a la Diputació de Barcelona, el dipòsit també es podrà 
efectuar a la Tresoreria de l’ Organisme de Gestió Tributaria.  
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 



3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de 
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent 
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 35 d’aquesta 
Ordenança.” 
 
Article 28 - Iniciació de l’expedient 
 
“1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol 
de les oficines de l'ORGT. 
 
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.” 
 
Article 29 - Quantia de la devolució 
 
“1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia 
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de 
demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut. 
 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part 
de liquidació anul·lada. 
 
El tipus d’interès, serà el vigent al llarg del període segons el que preveu l’article 26.6 de 
la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i 
aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de 
pressupostos de l’Estat. 
 
2. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei general 
tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar 
els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora 
del Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat 
amb els corresponents interessos de demora” 
 
Article 30 - Reintegrament del cost de les garanties  
 
“(...) 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el 
reintegrament  que correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.  
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius: en el supòsit d’avals o fiances de caràcter solidari i certificats 



d’assegurança i caució , per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit, 
societat de garantia reciproca o entitat asseguradora en concepte de primes, comissions i 
despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, fiança o certificat, 
meritats fins a la data en que es produeixi la devolució de la garantia.  
 

(...)“ 
 
 

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 diferents dels previstos a l’Ordenança general 
de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels 
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant 
col·laboració administrativa, la resolució correspondrà a l’òrgan competent d’aquest 
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 següents 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. 
 
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 euros. 
 
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. 
 
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.” 
 
Article 38.- Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències 
 
“(...) 
 
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 
correspongui. 
 
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part 
dels Ens deutors dels Municipis i la deducció sobre transferències, 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. 
 
(...)“ 
 
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 
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 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 
 
“(...) 
 
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, quan ha estat delegada la gestió recaptatòria en la Diputació de 
Barcelona ,s’aplicarà el previst a l’apartat 4 i 5  de l’article anterior. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 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. 
 
(...)” 
 
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. 



 
També constituirà infracció tributària presentar les autoliquidacions, les declaracions o 
altres documents amb transcendència tributaria per mitjans diferents als electrònics, 
informàtics i telemàtics en aquells supòsits en què hi hagi obligació de fer-ho per aquests 
mitjans. 
 
2. Les infraccions previstes en aquest article seran greu i es sancionaran d’acord amb el 
que disposen els paràgrafs següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions de forma incompleta, inexacta o amb 
dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 
 
Si es presenten autoliquidacions, declaracions o altres documents amb transcendència 
tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan hi hagi 
obligació de fer-ho per aquests mitjans, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 
250 euros. 
 

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 el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que no estiguin 
expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200 euros per cada dada 
o conjunt de dades omeses, inexactes o falses referides a una mateixa persona o entitat. 
 
La sanció serà de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa 
persona o entitat quan la declaració hagi estat presentada per mitjans diferents als 
electrònics, informàtics i telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-ho per aquests 
mitjans, amb un mínim de 250 euros. 
 
b) Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que estiguin 
expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% de 
l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 
500 euros. 
 
Si l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un 
percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent de l’import de les operacions que havien 
de declarar-se, multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 per cent de l’import de les 
operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament. Si el percentatge 
és inferior al 10 per cent, multa pecuniària fixa de 500 euros. 

 
La sanció serà de l’1 per cent de l’import de les operacions declarades per mitjans 
diferents als electrònics, informàtics o telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-ho 
per aquests mitjans, amb un mínim de 250 euros 
 
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 
 
“(...) 
 
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, 6è, 7  o 8è de 
l’article 203 de la Llei general tributària; en aquest cas, s’aplicarà la multa pecuniària que 
assenyalen aquests apartats.” 



 
 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
Ordenança fiscal núm.  2.1. reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 

1. - Gaudiran d'exempció els següents béns: :  

a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis 
educatius i penitenciaris.  
 
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.  
 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la 
Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, 
en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.  
 
d) Els de la Creu Roja Espanyola.  
 
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 
Internacionals.  
 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.  
 
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per 
a l’explotació de les esmentades línies.  
 
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o 
parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a 
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de 
l’activitat.  
 
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.  
 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent 
recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes 
autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats 
Autònomes i de les entitats locals. 
 
j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de 
masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per 
l’Administració forestal.  
 
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu 
següent al que es realitzi la sol•licitud. 
 
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 
d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al 
mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost 
sobre Societats.  
 



L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats.  
 
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en 
tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i 
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.” 

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

1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros. 
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a 
la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros. 
 
c) Els béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que 
els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits 
centres, prèvia sol·licitud. 
 
2. Gaudiran de bonificacions els següents immobles: 
 
a) Els habitatges de protecció oficial tindran una bonificació del 50 per cent durant el 
termini de tres anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació 
definitiva.  
 
La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i assortirà 
efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol•licitud.  
 
b) Gaudiran d'una bonificació del 90% en la quota de l'impost els immobles que 
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció 
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
 
c) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les 
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.  
 
d)  Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tindran 
dret a una bonificació de 85 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 
 
2.- Són d'aplicació a la concessió de bonificacions la previsió continguda en el punt 2 de 
l'article 4 d'aquesta ordenança. 
 
Article 6. Base imposable i base liquidable 
 
“(...) 
 
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència 
de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, 
segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en 
vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats següents.” 

Article 7.- Determinació de la quota i els tipus impositius 

“1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen. 

2.- La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import beneficis fiscals 
previstos en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.  



L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives 
a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi 
d’imposició. 

3.- El tipus de gravamen serà el 0,48 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,65 per 
cent quan es tracti de béns rústics. 

4. - El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà 
el 0,60 per cent.“ 

Article 8 - Normes de gestió.  
 
“1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.  
 
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el 
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin 
fermesa.  En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a 
l’aplicació de l’exempció.  
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb 
la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària).  
  
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  
 
2.1 Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats a) i 
b) de l’article 5.1 es refereix a l’import de la quota líquida anual.  
 
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives 
a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi 
d’imposició. 
 
2.2 El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període 
impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’ 
aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció 
o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes 
impositius.  
 
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la següent 
documentació i complir els següents requisits:  
 
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció 

immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que 

es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim 
balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.  

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’ aportar-se fotocòpia de 
la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant 
l’Ajuntament.  

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar 
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència 
cadastral.  

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ 
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  

f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.  
g) Per tal de determinar l’inici del període bonificable, caldrà acreditar la data de 

començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig o del 
certificat d’inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi 
professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents 



serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot, cas abans de que la 
liquidació tributària adquireixi fermesa. 

h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar 
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres 
d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre 
dins els quinze dies primers del gener següent i, en tot  cas, abans de que la 
liquidació tributària adquireixi fermesa. 

 
2.4 Per gaudir de la  bonificació regulada en l’article 5.2d) s’hauran de reunir els següents 
requisits formals i substantius: 
 

1. Cal acreditar que s’està en possessió del títol vigent de família nombrosa expedit per la 
Generalitat de Catalunya. 

2. L’immoble bonificat ha de ser titularitat del titular de família nombrosa (pare o mare), 
aportant còpia del rebut de l’IBI. 

3. Aquest immoble ha de ser el de residència habitual de la família, la qual cosa 
s’acredita mitjançant l’empadronament o un altre certificat oficial expedit per 
qualsevol administració pública que acrediti tal situació de tots els membres de la 
família en l’habitatge. 

 
La present bonificació és de caràcter pregat, a renovar anualment, i cal que sigui 
sol·licitada per l’interessat abans del 31 de març de l’any corresponent. Es concedirà pel 
període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les 
circumstàncies familiars. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació de 
l’Ajuntament. 
 
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu 
cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses 
empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la 
bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys 
posteriors al venciment d’aquest” 
 
Article 14.- Actuacions per delegació  
 
“(...) 
 
2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària conegui les transmissions de propietat per 
haver rebut informació dels Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà 
la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en 
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral 
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència 
Regional del Cadastre.  
 
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a 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 
delegaren les seves facultats en la Diputació.  
 
5. 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 l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.” 
 



 
 
Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present 
ordenança  
 
“1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 
de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui 
necessària la seva sol·licitud.  
 
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la 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 l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti. “ 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 2.2  reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
 
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori  
 
Es modifica la Regla 1a) de la lletra C) de l’apartat 1, relativa a la determinació de l’import 
net de volum de negoci, per eliminar la referència a l’art. 191 del text refós de la Llei de 
societats anònimes i contemplar la normativa actualment vigent en aquesta matèria (l’art. 
35.2 del Codi de comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla 
general de comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre). 
 
“1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi de 
comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de 
comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre, els imports de la venda 
dels productes i de la prestació de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats 
ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, 
així com l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb 
l’esmentat volum de negoci.” 
 
Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals 
 
Es modifica l’apartat 1r de l’article amb la finalitat de concretar el termini per a la sol·licitud 
de beneficis fiscals en el cas que l’obligat tributari ja figuri a la matrícula de l’impost, 
doncs només es feia referència al supòsit en què es presentés una declaració d’alta. Així, 
la nova redacció estableix específicament que les sol·licituds s’hauran de presentar 
durant el primer trimestre de l’any o juntament amb la declaració d'alta per l’impost. 
 
“1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat 
regulats als articles 4t i 5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini 
específic de presentació, s'han de presentar durant el primer trimestre de l'any o 
juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió 
censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, 
els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran 
efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la 
data de meritació del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al 
seu gaudiment” 
 
 
Ordenança Fiscal núm.  2.5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 
 



A l’ article 2n. g) hem fet un canvi merament lingüístic  
 
“(...) 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., 
així com les obres de la xarxa viària, 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. 
 
(...)” 
 
 
A l’ article 9è.3 hem donat prioritat al pressupost com a dada a partir de la qual es calcula 
el pagament a compte inicial, sense perjudici de fer servir els mòduls que s’annexen a 
l’ordenança quan el resultat d’aplicar-los sigui superior al pressupost. 
 
“(...) 
 
Article 7.Règim de declaració i d’ingrés 
 
1.S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte 
que cal fer amb motiu de la presentació de la declaració responsable o comunicació 
prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits 
esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a 
compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.  
 
La gestió de l’impost es durà a terme mitjançant el procediment de liquidación en el cas 
de sol·licitar una llicència, per la qual cosa l’obligat tributari, haurà de presentar una 
declaració tributària en la qual consignarà el pressupost d’execució material estimat. 
Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això 
constitueixi un requisit preceptiu. 
 
2. La persona que presenti una declaració responsable o una comunicació prèvia per a 
realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de 
l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració 
responsable o la comunicació prèvia, el projecte d’obres i el pressupost d’execució 
material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent 
quan això constitueixi un requisit preceptiu.  
 
Quan es concedeixi la llicència l’Ajuntament practicarà sobre la declaració tributària una 
liquidació provisional a compte, la base de la qual estarà constituïda per l’import del 
pressupost que presenti l’interessat o, si l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus 
d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l'Ordenança dóna un resultat 
superior, per aquest últim. Aquesta liquidació haurà d’abonar-se en els terminis fixats a 
l’art. 62 de la Llei general tributària 
 
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 
quan es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia o de la liquidació en el 
cas de concessió de llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del 
pagament a compte. 
 
Aquesta base es determina a partir d’un mòdul construcció de 439,70€/m2 sobre el qual 
s’apliquen els coeficients s’estableixen en l’article 9 de la present Ordenança  per a cada 
tipus d’edificacions, obres o instal·lacions. 
 
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost 
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial 
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 



4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de 
fer efectiu des del moment en què es presenti la declaració responsable o la comunicació 
prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme o 
en els terminis establerts en l’article 62 de la Llei general tributària, per al cas de de les 
liquidacions derivades de la concessió de la llicència d’obres. 
 
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la 
modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació 
complementària o una declaració per a procedir a practicar una liquidació 
complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls establerts en 
d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat 
de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en 
autoliquidacions o liquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden 
aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i l’import 
diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos 
s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
autoliquidacions precedents. 
 
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada la 
declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 
l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es 
determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per 
pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un 
pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu. 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com 
els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal•lacions i obres serà 
la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la 
que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la 
de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que 
s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia. 
 
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 
 
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents 
 
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 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 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la 
disposició addicional de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, 
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització 
de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança. 
 
 
Article 4.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General. 
 

 
Article 7. Tarifa 
  
Es proposa un canvi merament lingüístic en la descripció de les quotes urbanístiques 
 
(...) 
 

Certificat de règim urbanístic, d’acord amb el que preveu l’article 105 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, per cada un 32,04 

Certificat d’informacions urbanístiques i tècniques diverses, que requereixin 
sortida del Servei Municipal d’Inspecció, per cada un 28,39 

Certificat d’informacions urbanístiques i tècniques diverses, que no 
requereixin sortida del Servei Municipal d’Inspecció, per cada un 18,88 

Certificat de legalitat i antiguitat per a la declaració d’obra nova, d’acord amb 
el que preveu l’article 28 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana (import 
unitari) 189,07 

Certificats de compatibilitat urbanística previstos en la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control de les activitats, per cada un  

 
 

47,34 

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

1. Format DIN A0 26,36 

2. Format DIN A1 21,82 

3. Format DIN A2 16,16 

4. Format DIN A3 13,23 

5. Format DIN A4 8,53 

 



Article 9.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que 
no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament es produeix 
quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan 
aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell 
municipal adherit a l'escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l'expedient. El 
segell pot ésser substituït per la impressió mecànica de la taxa. 
 
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
 
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que no 
arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si 
no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini 
de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest 
termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
 
Article 11.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.2 reguladora de la taxa per la prestació del serveis 
urbanístics 
 
Article 1. Article 1.Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprovà el Text Refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya , l’Ajuntament  estableix 
la taxa per concessió de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Article 4. Responsables i successors 
 
“1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 



3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària 
i a l’Ordenança General.” 
 
Article 5. La base imposable. 
 
“1. Constitueix la base imposable de la taxa 
 
(...) 
 
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l’efecte de l’impost sobre 
béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial 
de construccions i instal·lacions existents, la constitució o modificació d’un règim de 
propietat horitzontal, simple o complexa, o la formalització d’operacions jurídiques que 
comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència 
urbanística anterior. 
 
d) La superfície dels cartells i tanques de propaganda col·locats de manera visible des de 
la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació 
arbustiva, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la 
superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les 
característiques del paisatge.” 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa  en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls  posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Es modifica el redactat de l’article 6 de l’Ordenança, relatiu a les tarifes, per tal d’adequar-
les als canvis normatius que s’han produït recentment i que incideixen en la matèria 
objecte de l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa.  
 
A resultes de diferents sentències facilitades des de la Diputació de Barcelona, on 
s’estableix que no es pot subjectar a taxa la tramitació dels canvis de nom tramitats 
mitjançant comunicació, ja sigui de les activitats sotmeses a llicència o comunicació 
prèvia, motivat en que les corresponents tasques administratives són similars a les 
relatives a inscripcions a registres 
 
Per tant es proposa la modificació de les taxes aprovades l’any 2017 en el sentit 
d’eliminar el tràmit 26: Tramitació del canvi de titular de les activitats. Per tant resultarien 
un total de 27 tràmits. 
 
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 

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

1.432,8 

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

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

758,5 

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, o la seva organització. 
 
 
6.2: Modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o 
activitat recreativa 
 (art. 128 Reglament). 
 

 
 

758,5 

         295,08  

 

  
 

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 d'activitats econòmiques de baix 
risc o innòcues per  l'exercici de l'activitat , i llurs modificacions 

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 
Tramitació del procediment de comunicació prèvia de modificació no 
substancial d’una activitat ambiental amb efectes sobre les 
persones o el medi ambient.  

295,07 

17 

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

1.416,36 € x 
reducció (durada): 

< 15 dies         
reducció 90% 

< 1 mes           
reducció 80% 

< 6 mes           
reducció 70% 

< 1 any           
reducció 50% 

18 

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 exemptes de pagament. 

1.416,36 € x 
reducció 

(aforament): 
< 1000 pers       

reducció 90% 
< 5000 pers       

reducció 80% 

19 

Procediment de comunicació prèvia 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 exemptes de pagament. 

758,5 € x reducció 
(aforament): 
< 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. 

758,5 

  - 

22 
Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 
d’activitats amb incidència ambiental. 

252,5 

23 
Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables tipus atraccions de fires. 

62 

24 
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 

25 
Tramitació del procediment de comprovació d'activitats d'habitatges 
d'ús turístic. 

280,43 

26 
Tramitació de l'informe previ de bombers per activitats incloses a 
l'annex 1 L3/2010 

51,02 

27 

 
Tramitació del procediment de control inicial de llicència recreativa 
de tipus extraordinària. 
 
 

194,75 € x reducció 
(aforament): 
< 1000 pers       

reducció 50% 
< 500 pers       

reducció 75% 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.8 reguladora de la taxa per aprofitaments especials del 
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
“(...)  
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació 
diferents de la telefonia mòbil. 
 
(...)” 
 
 
A l’article 3r hi hem afegit un nou paràgraf, el 4, per a especificar que aquesta Ordenança 
no és aplicable als operadors de telefonia fixa que no facin servir una xarxa pròpia per a 
prestar el servei, ja que tenim 3 sentències del TSJ de Catalunya que equiparen la 
telefonia fixa a la telefonia mòbil als efectes d’aquesta taxa i decideixen que no es pot 
exigir a aquestes empreses si és el cas. L’exclusió la fem en clau subjectiva per poden 
continuar exigint la taxa als operadors del mercat de l’electricitat i del gas i als de telefonia 
fixa i altres serveis TIC que sí disposin de xarxa.  
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
“1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important 
del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, 
telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que explotin les xarxes de 
comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol 
altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 



 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de 
les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no 
sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes. 
 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que 
es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el 
subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
4. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de 
comunicacions electròniques (Directiva autorització), aquesta Ordenança no és 
d’aplicació a les empreses o entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan no 
siguin titulars de les xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis.” 
 
A l’article 8è.2 hem fet una correcció lingüística: 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
“(...) 
 
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 
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’hagin 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. 
 
(...)” 
 
Ordenança fiscal núm. 3.11 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'us 
públic amb taules, cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions i industries del carrer i ambulants i rodatges 
cinematogràfic. 
 
Es modulen les quotes referents a les Atraccions i parades de festa major i circ amb 
l’objectiu d’adequar-les a l’efectiva ocupació facilitant el control per part de l’Ajuntament. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
(...) 
 
3. Elements de venda i demostració 
 
   a) Quioscs, xurreries, llocs de gelats, etc. per m2 fracció i dia 2,93 

   b) Altres venedors ambulants o indústries al carrer per m2 fracció i dia 13,45 

   c) Llocs de venda al mercat  per m2., fracció i dia 2,40 

   d) Dipòsits i assortidors de combustibles anual per unitat 448,38 

   e) Aparells de venda autom., llarga vistes, visors 
informatius 

anual per unitat 
15,46 



   f) Activitats industrials o professionals al carrer   
       f.1) fotografia sessió diària 48,29 
       f.2) filmació sessió diària 7,78 
       f.3) Activitats menors per persona 7,78 

 
   h) Atraccions de fira i parades festa major i circ 
         -    Ocupació fins a 50 m2 

- Ocupació de 51 m2 a 100 m2 
- Ocupació de 101 m2 a 200 m2 
- Ocupació de més de 200 a 500 m2 
- Ocupació de més de 500 m2 

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

 
 
0,70 
0,59 
0,48 
0,28 
0,20 

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

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

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

 
 
 
2,93 
2,56 
2,29 

  
 
Ordenança fiscal núm. 3.16 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals. 
 
Es modifica el redactat de l’article 6.1: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments 
especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes 
següents mensuals 
 
(...)” 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en el Servei 
Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal 
responsable presti l’assistència necessària per a determinar el deute.  
 
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació. 
 
4. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 
l’interessat en les oficines municipals. 
 
5.-Els cursos organitzats per la Regidoria de Cultura  es liquiden trimestralment. El període 
de cobrament s’efectuarà durant la segona quinzena del segon mes de cada trimestre. 
Qualsevol persona usuària pot demanar la baixa o modificació de l’activitat que estigui 
realitzant. Les baixes s’han de registrar en l’Oficina d’Atenció Ciutadana o en la seu 
electrònica de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici del 
següent període de cobrament, en cas contrari s’haurà d’abonar l’import sencer del trimestre 
en curs. 
 
6. Els cursos organitzats per la Regidoria de Benestar social es liquiden mensualment. 
 
7. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment 
 



Ordenança fiscal núm. 3.19 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
relatius a l’ús de les  instal·lacions esportives del camp de golf municipal de 
Matadepera 
 
Es proposa realitzar petits ajustos a les tarifes 
 
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 € 

Abonament moderat (4 sortides incloses) *dos màxim en c/s 45 € - 

Abonament Familiar* 185,84 € 947,88 € 

Abonament Família nombrosa i/o monoparental  139,38 € 710,83 € 

Abonament Col·lectius** (Tarifa per persona)  81,30 € 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 €  

 
  

GREEN FEES (SORTIDES) Tarifa “200” *** 

Green Fee Feiners/Caps de Setmana i Festius 7€ 

 
  

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 9 FORATS Tarifa per persona 

Abonats 12 € 



No abonats 20 € 

Menors 18 anys  7 € 

 

TORNEIGS 18 FORATS 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 € 

Col·lectius (4 a 6 persones) 45 € 

 

ESCOLA DE GOLF Tarifa per trimestre Tarifa curs (3 trim.) 
Tarifa F.N. i/o 
Monoparental 

Curs trimestral Infantil (12 hores entre 
setmana) *Mínim 5 alumnes 

96 € 244,80 € 
72 € (1 trimestre) / 

183,60 € (3 trimestres) 

Curs trimestral Infantil (18 hores caps 
de setmana) *Mínim 5 alumnes 

144 € 367,20 € 
108 € (1 trimestre) / 

275,40 € (3 trimestres) 

Curs trimestral adults (10 hores entre 
setmana) *Mínim 2 alumnes 

175€ 
 
 

 
 

 
 

 
Curs handicap  

Tarifa curs 199 €  

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR  Tarifa per trimestre 

Preu individual *Mínim 10 nens/es 25€ 

 

TALLER DE GOLF *Activitat puntual  Tarifa 

10 a 20 pax  8€ 

21 a 30 pax 7€ 

Més de 31 pax 6€ 

 

TARIFES PER CAMPIONATS Tarifa per jugador/a 

Campionats externs (particulars i 
entitats privades) 15€ 

Campionats solidaris (entitats amb 
finalitats benèfiques) 8€ 

Campionats externs ( entitats 
associades al sistema esportiu local) 12€ 

 

LLOGUER DEL CAMP PER 
ESDEVENIMENTS Tarifa per hora 

Tarifa feiner 150 € 

Tarifa caps setmana i festius 200 € 

 

MATERIAL  

Caixa de boles senzilles amb escut (La caixa de 3 unitats) 4 € 

Caixa de boles mitjanes amb escut (La caixa de 3 unitats) 8 € 

Tees 70mm  (bossa de 25 unitats) 

2,5 € 

Guant pell (amb escut i marcador) 12,5 € 

Polo corporatiu 15 € 

Visera corporativa 5 € 

 



*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. 

 

***S’aplicarà aquesta tarifa a aquells subjectes passius que autoliquidin una quantitat de 200 

Green Fees de forma anticipada. La validesa serà de 12 mesos des de la data de la autoliquidació. 
 
 

ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS 
 
Ordenança 4.1. reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les 
instal·lacions esportives i culturals municipals. 
 
Des de la Regidoria de Cultura s’elabora una Temporada Estable d’Arts Escèniques i 
Música , el Festival de Música amb el pòdium internacional , amb una programació molt 
variada i de qualitat. Es programen , per cicle , de 4 a 12 espectacles amb entrades de 
pagament.   
 
Per tal d’afavorir l’assistència del públic al màxim d’espectacles programats i afavorir a als 
espectadors que mes consumeixen cultura, es vol bonificar amb un de descompte. 
 
Des de la Regidoria d’Esports es proposa creació d’una nova modalitat “Cursets de 
natació”. Aquesta tarifa es regula en el punt 3.4, per tant la resta de tarifes avancen un 
numero correlatiu 
 
Es proposa modificar les següents quotes de l’article 3: 
 
3. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent en euros: 
 
(...) 
 
3.3 Activitats dirigides 
 

MODALITAT Quantia mensual 

2 Hores/setmana 23,12 € 

3 Hores/setmana 32,81 € 

Si el període d’inici o finalització de l’activitat no coincideix amb el mes natural, les quotes 
seran prorratejables per dies naturals. 
 
Per inscriure’s a les activitats dirigides que es desenvolupin a les IEM és obligatori tenir la 
condició d’abonat a les mateixes, a excepció de les activitats que es realitzin als centres 
escolars de i a l’activitat anomenada “cursets de natació” regulades en la tarifa següent. 
 
3.4 Cursets natació 
 

Durada 4 setmanes (3-14 anys) Quantia total curs 

1 hora/diaria 80,00 € 

 
(...) 
 
3.5 Lloguer Instal·lacions esportives municipals 
 

3.5.b) Per dies 
 

INSTAL·LACIÓ ENTITATS INSCRITES AL REGISTRE ALTRES  

  MUNICIPAL D'ENTITATS USUARIS 

PAVELLÓ ACONDICIONAT     



PERSONAL AJUNTAMENT 739,26 € 2.221,82 € 

PAVELLO SENSE    

ACONDICIONAMENT 554,43 € 1.666,37 € 

 
 
3.11 Espectacles i concerts organitzats pel Departament de Cultura 
 

Concepte                     Quantia 

Entrades espectacle musical 5,00 € 

Entrades espectacle teatral 5,00 € 

Entrades espectacles familiars (dirigit a nens i nenes de 1 a 12 anys .) 5,00 € 

Entrades “Concerts del Pòdium Internacional” (abonament 4 entrades) 15,00 € 

Entrades espectacles “Liceu al Territori” (*) 

 
(*) La Junta de Govern Local, per delegació del Ple, fixarà la quantia d’aquesta modalitat de preu 
públic 
 

Abonaments temporada Estable d’Arts Escèniques i Música                     Quantia 

12 espectacles 55,00€ 

11 espectacles 50,00€ 

10 espectacles 45,00€ 

9 espectacles 40,00€ 

8 espectacles 35,00€ 

7 espectacles 30,00€ 

6 espectacles 25,00€ 

5 espectacles 20,00€ 

4 espectacles 15,00€ 

 
Es modifica l’últim paràgraf de l’article 4 i s’afegeix una exempció a l’apartat 8: 
 

4. (...) 
 

Per a poder gaudir de la quota d’abonament entitat, es necessari acreditar la condició de 
membre d’una entitat esportiva municipal inscrita al Registre Municipal d’Entitats. 

 
Article 8. Exempcions i bonificacions. 
 
1. Estaran exempts del pagament del preu públic en la modalitat de abonaments  les IEM 
i a la Piscina Municipal (tarifes 3.1 i 3.2 de l’article 4.3) els menors de 4 anys, el personal 
al servei de l’Ajuntament de Matadepera, els membres de la Junta Directiva i el cos tècnic 
de les entitats esportives, els membres de la corporació municipal, els membres de 
l’Associació de Defensa Forestal de Matadepera i els membres de l’Associació de 
Bombers Voluntaris de Matadepera. 
 
2. Estaran exempts del pagament del preu públic en la modalitat de abonaments  les IEM 
(tarifa 3.1 de l’article 4.3) els integrants de la categoria sènior d’aquelles entitats que 
utilitzen IEM. 
 
3. Els obligats al pagament en concepte d’abonament a les IEM en la modalitat 
d’abonament entitat estaran exempts del pagament de la quantia de la matrícula. 
 
4. Estaran exempts de pagament en concepte de la tarifa 3.4 de l’article 4.3 de la present 
ordenança, les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats per a la 
realització d’activitats relacionades amb el foment de l’activitat esportiva i cultural del 
municipi sense ànim de lucre. L’aplicació de l’exempció ha de ser sol•licitada pel 
representant de l’entitat o associació i haurà de ser concedida pel òrgan competent. 
 



5. Tindran una bonificació del 50% en la quantia de la tarifa 3.10 de l’article 4.3 de la 
present ordenança els alumnes i professors de la Escola de Música Municipal “Frederic 
Mompou” en els espectacles que formen part de la Temporada Estable de Música.  
 
6. Els obligats al pagament, en funció de la seva capacitat econòmica i amb un grau de 
disminució igual o superior al 65%, tindran una reducció de la quota del 50% en les tarifes 
3.1 i 3.2, aplicant mateixos criteris econòmics contemplats a l´article 20.4 de l´Ordenança 
General. 
 
Ordenança fiscal 4.5 reguladora del preu públic per la prestació de servei de 
teleassistència  
 
Es modifiquen els articles 1, 4, 5 i 6 de l’Ordenança, a fi d’adequar l’indicador de 
referència, corresponent al Servei de Teleassistència, als costos reals de la prestació del 
servei derivats de la nova contractació efectuada, que suposa una rebaixa, respecte al 
vigent per a 2017, passant de 15,71 Euros/hora a 13,44 Euros/hora. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst a l’ article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’ Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 
12/2007, d’11 d’ octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el 
preu públic per la prestació del Servei de teleassistència 
 
Article 4. Indicadors de referència 
 
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 2018, l’indicador de referència per al Servei de teleassistència es fixa en 
13,44€/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 
 
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. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques 
competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense 
consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels 



sol•licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis 
socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades 
identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el 
patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la 
finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la 
percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda. 
 
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. 
 
- Mentre no s’aprovi la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’exercici 
2018,continua vigent L’IRSC de l’any 2017 fixat en 663,98 euros mensuals i 7.967,73 
euros anuals, als efectes de la present ordenança. Cas que aquest índex es vegi 
modificat durant la vigència d’aquesta ordenança, s’entendrà automàticament incorporat 
en la taula A d’aquest article, en les quanties que en resultin. 
 

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 € 

 

 
Article 6. Preu públic exigible 
 
1. El preu públic pel Servei de teleassistència és de 7,21 €/mes, equivalent al 53,68% de 
l’indicador de referència, fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
 
2. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima 
resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança 
 
Segon.- Acordar provisionalment la fixació del preu públic “Cursets de natació” i ordenar 
el mateix mitjançant l’aprovació provisional de la tarifa 3.4 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. 
 
Tercer.- Establir que para l’exercici 2018 el calendari fiscal dels deutes de venciment 

periòdic i notificació col·lectiva sigui el següent: 
 

Tribut Data Inici Vol. 
Data Fi 
Vol. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A 
FRACCIÓ 01/06/2018 02/08/2018 



IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A 
FRACCIÓ 03/10/2018 05/12/2018 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 03/09/2018 05/11/2018 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 01/03/2018 04/05/2018 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17/09/2018 19/11/2018 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS 02/05/2018 05/07/2018 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS 02/05/2018 05/07/2018 

TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM 02/05/2018 05/07/2018 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS 02/05/2018 05/07/2018 

ALTRES TRIBUTS 02/05/2017 05/07/2017 

 
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. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- 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 2018 i regiran mentre no se n'aprovi la modificació o derogació expressa. 
 
Defensa : 
 
El regidor d’Hisenda, senyor Albert Garcia i Font diu : “Recordem que  dos anys enrere en 
aquestes mateixes dates aprovàvem al 2015, de cara les ordenances del 2016, un 
increment del 0% de tots els impostos i taxes públiques.  Vam fer el mateix al 2016, de 
cara al pròxim exercici, per tant un període de dos anys amb els impostos, preus públics i 
taxes congelats. 
 
En aquest mateix període, com saben, hem tancat els exercicis amb un resultat positiu.  
Com saben, per una banda, el principi de prudència que impera a l’hora d’estimar 
ingressos futurs d’aquest  consistori, però el mes important i no em canso de repetir-ho 
perquè crec que és important recalcar-ho, per l’esforç de tots i cadascun dels regidors de 
l’Equip de Govern amb els tècnics de totes les seves àrees, per tal de fer mes eficients 
els recursos de l’Ajuntament, en definitiva contenció de la despesa, gastada de manera 
intel·ligent. 
 
Aquests resultats positius ens han permès a dia d’avui,  poder dir que tenim un 
endeutament pràcticament nul i per tant amb aquesta situació econòmica-financera amb 
la que encarem aquesta segona meitat d’aquesta legislatura,  creiem que és prou òptima 
per poder encarar una baixada d’impostos amb suficients garanties per poder continuar 
afrontant l’ambiciós pla d’inversions que tenim per aquesta legislatura. 
 
De cara a aquesta baixada d’impostos, la nostra proposta és tocar l’IBI, per tant poder 
baixar dos punts, del 0,50 al 0,48%.  Creiem, i de fet és,  l’impost que té un efecte en 
aquest cas positiu, de major nombre de ciutadans i per tant el que afecta mes 
positivament. 
 



De cara a l’IBI,  comentar dos bonificacions de cara a aquest proper exercici.  Per una 
banda, el que correspon a la quota total del  Centre d’Assistència Primària (CAP), que en 
aquest cas fa temps que ens van demanar un gest, i creiem que és just  ja que ocupem 
físicament bona part de l’espai del CAP, i per tant els hi bonificaríem el total del rebut, i 
per l’altra, continuar apostant i ajudant a les famílies, en aquest cas mes concretament a 
les famílies nombroses que ampliarem de 75 a 85 euros la bonificació per nen. 
 
Per la resta d’impostos no presentem cap modificació.  Entenem que estan tots correctes 
i que s’adeqüen a les taxes d’un municipi com Matadepera. 
 
L’impost sobre el valor del terreny de naturalesa urbana, conegut com les plusvàlues, 
mantindríem el tipus impositiu del 24% i continuaríem amb els mateixos coeficients 
aplicats que entenem,  són correctes.  L’Impost de Construcció i Obres (ICIO), recordem 
que el tipus de gravamen està en el 3,4% i que el màxim legal està en el 4%, i que el 
màxim legal està en el 4,86 euros el m2., i nosaltres continuaríem en el 4,39 euros m2. 
 
Per l’impost de vehicles,  recordem que estem en el topall màxim.  Com saben les taules 
no s’actualitzen des de fa anys i ens obliga a situar-nos en aquest punt de la taula com a 
tota la resta de municipis. 
 
Continuem amb les bonificacions als vehicles de més de 25 anys,  vehicles clàssics, i 
vehicles elèctrics i de baix consum.   
 
A l’Impost d’Activitat Econòmica (IAC), que com saben és l’impost que grava les 
empreses que facturen més d’un milió d’euros, els coeficients que tenim en les dues 
categories continuaran sent del 2,89% en la primera, i el 2,62% en la segona.  Recordem 
que el màxim legal és del 3,8%. 
 
Això pel que fa als impostos.  Pel que fa als preus públics i taxes, la nostra proposta és 
continuar com fins ara, per tant, increment del 0%, malgrat que les previsions de 
tancament d’aquest exercici situa l’IPC per sobre de l’1,5. 
 
Les modificacions que es presenten, moltes d’elles responen a una qüestió de redactat, 
algunes fruit de recomanacions o suggeriments que ens fan organismes com Diputació, 
altres, propostes que fan directament els tècnics. 
 
Sí que hi ha 5 modificacions que tenen un impacte econòmic en les tarifes, que canvien.  
La primera d’elles, és en la tarifa de lloguer del pavelló d’esports, que fins ara hem tingut 
dues tarifes, la primera d’elles és per lloguer amb acondicionament de personal de 
l’Ajuntament i la segona, simplement el lloguer de l’espai. 
 
En aquest cas el que faríem és incorporar dos preus modificats amb aquests dos 
conceptes, per les entitats que estan registrades al municipi per potenciar les seves 
activitats. 
 
La segona ordenança que proposem modificar, és la corresponent a les taxes per 
ocupació de terrenys d’ús públic en que es modulen les quotes referents a les atraccions i 
a les parades de la  Festa Major amb l’objectiu de facilitar el control per part de 
l’Ajuntament.  Tenen tarifes amb informe d’intervenció  i s’observa que aquestes, no 
afecten a la quota que han de liquidar els firaires. 
 
La següent ordenança que proposem modificar, és la que regula el preu públic del servei 
de teleassistència per poder adequar l’indicador de referència als nous costos  derivats 
del nou contracte, i en el qual aconseguiríem un estalvi de 2,27 euros l’hora respecte del 
present any. 
 
La quarta modificació que proposem, correspon a la Regidoria de Cultura i és 
concretament a la temporada estable d’Arts Escèniques i Música, que per tal d’afavorir 
l’assistència, procurem una sèrie de bonificacions i descomptes en els abonaments dels 
espectacles.   També tenen les taules amb l’informe d’intervenció. 
 



Darrer i últim punt. Una sèrie de tarifes noves que incorporem en el  camp municipal de 
golf, per a  que els jugadors puguin comprar material relacionat amb aquest esport. 
 
Per part meva res més.” 
 
Intervencions : 
 
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu : “Com acaba de dir, 
a les juntes de portaveus i en alguna reunió prèvia ja havíem discutit el que ha explicat el 
regidor d’Hisenda de com s’han d’encarar aquest any les noves taxes i preus públics, i 
per tant ja estàvem assabentats de tots els canvis i propostes, i per això ja havíem parlat 
en una primera trobada de tocar a la baixa l’IBI. 
 
En principi, la congelació de la major  part dels preus, ens sembla que no ha d’anar a 
pitjor.  Hi ha una estabilització de l’economia, amb lo qual ens sembla força be no tocar 
l’IBI. 
 
Els canvis puntuals del preu de referència són de racionalització i adequació en el context 
com ara el preu de lloguer del pavelló.  Està molt justificat i tornant al tema estrella, de 
l’IBI, que és el que més repercussió té, pensem que portàvem ja tres o quatre exercicis 
tenint un superàvit important, i per la ciutadania tampoc es podia entendre que 
continuéssim amb aquest gran superàvit cada any i els impostos no els toquéssim. 
 
El plantejament ens sembla força raonat i el tema més important, bastant justificat en 
aquest sentit.  Esperem que no tinguem sorpreses, i es pugui mantenir aquesta iniciativa 
a la baixa i poder tocar alguna cosa més si fes falta, però de moment ens sembla bastant 
prudent. 
 
Nosaltres votarem favorablement.” 
 
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu :  “Les modificacions de 
l’ordenança fiscal d’aquest any, ho veiem com una bona mesura.  Cal posar exemples 
com perdonar l’IBI al CAP per poder ampliar espais, per nosaltres és una bona mesura, la 
prestació del servei de teleassistència, molt bona mesura, descomptar els abonaments de 
Cultura, molt bona mesura, i a més, dir que la programació d’aquests últims mesos  de 
Cultura ens sembla molt bona.  L’abaratiment del preu del lloguer per les entitats del 
poble, etc.   
 
Hi ha algun, concretament, el tema de l’IBI,  de la baixada de dos punts que per poc que 
sigui, ens genera alguna sèrie de controvèrsies.   Perquè evidentment podria haver estat 
una mesura entenible uns anys enrere que vivíem en els anomenats anys de la crisi, hi 
ha qui ha viscut sempre amb crisi, perquè alguna família del municipi tinguessin una més 
fàcil liquidació de l’impost i així pal·liar la situació d’algunes persones, les quals, moltes 
d’elles en temps de bonança econòmica es van beneficiar moltíssim amb les seves 
activitats econòmiques, algunes, com es palesa, l’especulació immobiliària, que al poble, 
com en tots els municipis, hi ha gent que es va beneficiar moltíssim d’això. 
 
Amb la desacceleració econòmica, moltes d’aquestes persones i les seves famílies, han 
tingut dificultat per mantenir el patrimoni obtingut amb la riquesa general.  O sigui que ja 
no eren tan rics, que acumulaven deutes, falta de liquiditat, insolvència, etc.  Són 
problemes normals del dia a dia de la gent treballadora.   
 
Va haver-hi uns anys que es va créixer molt d’una manera inestable, quan va caure la 
gallina dels ous d’or, la gent tenia moltes coses que pagar i no se’n sortia.  Per això jo 
posava les cometes de “entenible” perquè jo en aquest cas no ho entenia però al menys 
seria una justificació. 
 
Amb això ens enganyem, és el cas de molta gent aquí del municipi, i el Govern Local no 
ha fet més que aplicar mesures, creiem nosaltres,  en pro d’aquesta part de la societat.  
Ara be, també era i és el cas de molta gent que té dificultats del dia a dia en casos com 
l’habitatge.  Cal remarcar que a Matadepera,  l’accés a aquest, és un somni per la 



immensa majoria de joves i altres persones del poble amb uns ingressos que no 
compleixen amb els requisits de preus de compra o lloguer del municipi.  Evidentment 
dels preus i valors de mercat de l’habitatge no els puc culpar a vostès, tot i que durant 
molts anys a l’igual que gairebé tots els municipis del país, van donar totes les facilitats a 
les empreses de construcció i promoció immobiliària per operar al nostre poble, i això no 
feia més que, alhora, quan els ajuntaments s’omplien les arques amb llicències,  
permisos, avals, etc., els preus es disparaven.  I amb això arribem a una situació com 
l’actual, com ja he dit existeix un problema arrel del país, però on es fa més present és al 
nostre municipi des de fa molts anys, i que creiem que vostès pràcticament no han sabut  
o no han volgut aportar solucions com es l’accés a l’habitatge. 
 
En el cas de l’habitatge, aquí a Matadepera hi ha dues casuístiques negatives, una 
agreuja a l’altra.  Aquestes són,  la immensa quantitat de cases desocupades que hi ha i 
l’altra, l’accés a l’habitatge.  Vostès saben dir-me quin és el nombre de cases 
desocupades al municipi? Hi ha un recompte d’un estudi del 2011 que estableix unes 
dades de 220 habitatges buits.  Sí que fa set anys d’això, però permetin-me dir que no 
crec que hagi canviat molt la cosa en aquest aspecte i que aquestes són dades de 
IDESCAT. 
 
Hi ha una possible solució que ajudaria a disminuir,  ni que fos una petita mesura de les 
casuístiques.  Vostès tenen coneixement del contingut del “artículo  72.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”, pel qual  s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals?  segurament, si els pregunto per un article en concret no em 
sabran dir quin és, però si algú té unes mínimes referències, i si no, jo els hi llegeixo 
breument el que he pogut resumir de l’article :  ““Tratatàndose de inmuebles de uso 
residencial que se encuentran desocupados con caràcter permanente por cumplir las 
condiciones que se determinan reglamentariamente, los ayuntamientos podran exigir un 
recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto.  Dicho recargo que se exigirà a 
los sujetos pasivos de este tributo y al que resultaran aplicable en lo no previsto en este 
párrafo,  sus disposiciones reguladoras, se devengarà el 31 de diciembre y se liquidará 
anualmente por los ayuntamientos una vez constatada la desocupación del inmueble 
justamente con el acto administrativo por el que esta se declare””. 
 
Aplicar aquest article, com ho fan més de 230 municipis de l’Estat, creiem que ajudaria a 
evitar casos de desocupació d’habitatges que es posarien al mercat de lloguer i 
abaratirien els preus pel fet d’incrementar l’oferta, i en tot cas, els habitatges que 
continuessin desocupats, aportarien ingressos fiscals que podrien anar a un fons de 
garantia de l’habitatge.   
 
Dit això creiem que la mesura de baixar l’IBI, és una mesura de tall més neoliberal, que 
no pas d’urgència social i que aquestes mesures tan sols fan que reforçar el model de 
poble elitista, que  es procura més d’incentivar tornejos de golf o material pels usuaris 
d’un camp municipal que afronta un dèficit en forma de canvis de tarifa com les que aquí 
s’aproven, que no pas que la gent que viu, participa i estima al poble, pugui quedar-se en 
aquest. 
 
És per això que nosaltres per aquest punt, no votarem favorablement”. 
 
La senyora Solsona, informa  qué actualment s’està fent un recompte de les cases 
desocupades del municipi. 
 
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes, diu que a la reunió  de 
portaveus ja se’ls va comunicar la baixada de l’IBI, i que el seu grup ja va indicar llavors 
que es podia baixar més, que era proporcional aquest any però que l’any vinent es podria 
intentar de baixar més. 
 
De la bonificació a les famílies nombroses diu que el seu grup voldria que passes als 100 
euros en comptes de 85 per cada nen, i pel que fa a les plusvàlues, creu que es podrien 
baixar. 
 



Es mostra d’acord en la resta però que per aquests dos punts que menciona,  no pot 
votar favorablement. 
 
La senyora Solsona recorda que  al maig del 2007 el tipus impositiu de l’IBI estava a 0,78, 
actualment s’ha rebaixar al 0,48, fent un esforç molt important.   Al 2011 s’estava pagant 
25 euros de descompte de l’IBI per cada fill i ara es proposa per l’any 2018, 85 euros per 
fill.  
 
Afegeix que les coses s’han d’anar fent de manera gradual i no posar en perill altres 
serveis que dóna l’Ajuntament, s’ha de ser realista  i ha d’haver una base raonada per tal 
de garantir tots els serveis als que la ciutadania està acostumada. 
 
El senyor Garcia, agraeix el suport del grup polític ERC, i  valora les propostes dels grups 
polítics CUP i PP, però en tot cas demana que en  properes ocasions, les facin arribar 
abans del dia que es voten per tal de treballar-les amb deteniment, en especial la que ha 
fet el senyor Pizà. 
 
Votació:  practicada la votació, s’aprova la inclusió d’urgència  per onze vots a favor : 
grup polític CIU (Mireia Solsona  Garriga,  Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M. 
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font,  Núria Garcia Murcia, Marcel.lí Bosch Muntal, 
Nil López Crespo i Pol Roure Marmol); grup polític ERC (Santi Pavón Fernàndez i 
Abelardo Gil Leyva); i   dos vots en contra : grup polític  CUP (Joan Pizà Font) i grup 
polític PP (M. Rosa Boix Solanes). 
 
 
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 19:23 hores,  de la qual 
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa - presidenta, amb mi, la secretària de la 
Corporació, que en dono fe. 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,   LA SECRETARIA, 
 
Mireia Solsona i Garriga    Rosa Castellà i Mata 
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