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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 27 D’OCTUBRE DE 2010 

 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 11 
Dia: 27/10/2010 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 21.50 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torrades i Riera (PSC) 
Valentí Oliveras i Calvo (IC – EuiA) 
 
Regidors/es 
Rosa M. Medina i Gutiérrez (PSC) 
Laura Castell i Carrió (PSC) 
Josep M. Ferrer i Alòs (PSC) 
Anna Centellas i Oller (CiU) 
Juan del Sar Nepamuceno (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Empar Puig i Barberan (CiU) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Absents  
Raül Carrasco i Cubo (CiU) 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  27 d’octubre de 2010, es reuneixen sota la Presidència del Sr. 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número  11    del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i 
senyores  més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
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1.- Dictamen aprovació provisional ordenances fiscals 2011 
 
2.- Dictamen aprovació designació de la regidora Rosa M. Medina representant de l’Ajuntament 
al Consell de participació de la Fundació Benèfica Amics dels Avis.  
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- Dictamen aprovació provisional ordenances fisca ls 2011 
* es transcriu literalment el dictamen amb les esmenes /rectificacions que es van introduir en la 
sessió. 
 

Dictamen  

 

Relatiu a l’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals reguladores 
dels tributs municipals per a l’exercici 2011. 
 
“EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció 
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
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domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Informat l’expedient per la comissió informativa celebrada el dia 21 d’octubre, aquest 
alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2011 i següents.  
 
SEGON.-  APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2011 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal  núm. 1.1. Reguladora de l’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 
Article 7 -  Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,458 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,7 per cent 
quan es tracti de béns rústics.  
 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.3. Reguladora de l’IMPOST S OBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA  
 
Article 6è. Quota tributària  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran 
per l’aplicació del coeficient del 1,95. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.  
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en 
aquest municipi serà el següent: 
 

Potència i classes de vehicles EUR 

A) Turismes  

- De menys de 8 cavalls fiscals 24,61 

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 66,46 

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 140,28 

- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 174,74 

- De  20  cavalls fiscals en endavant 218,40 

B) Autobusos  

- De menys de 21 places 162,44 

- De 21 a 50 places 231,35 

- De més de 50 places 289,18 
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Potència i classes de vehicles EUR 

C) Camions  

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 82,45 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 162,44 

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 231,35 

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 289,18 

D) Tractors  

- De menys de 16 cavalls fiscals 34,45 

- De 16 a 25 cavalls fiscals 54,15 

- De més de 25 cavalls fiscals 162.44 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica  

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 34,45 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 54,15 

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 162,44 

F) Altres vehicles  

- Ciclomotors 8,62 

- Motocicletes fins a 125 cc 8,62 

- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 14,76 

- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 29,54 

- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 59,06 

- Motocicletes de més de 1.000 cc 118,13 

 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.  
 
.Ordenança Fiscal núm. 1.4. Reguladora de l’IMPOST S OBRE L’ INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
Article 7è. Base imposable 
 
Eliminar apartat 8 ( reducció del 40 per cent)  
 
 
Article 8è. Tipus de gravamen i quota  
 
2. La quota serà el resultat d’ aplicar a la base imposable el tipus del 20 per cent. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.4. Reguladora de la TAXA PE R PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIO NS SITUATS 
EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I A MBULANTS I 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC  
 
Article 6è. Quota tributària 
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1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 

 

Tarifa Primera. Llocs de venda al mercat €/setmana €/trimestre 

- De 1 a 6 metres 8,00 63,00 

- de 6 a 10 metres 11,00 111,00 

- de més de 10 metres 15,00 143,00 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.1. Reguladora de la TAXA PE R EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
Article 7è. Tarifa 

Epígraf Segon. Certificacions i compulses i documents expedits per les oficines municipals 

 11- Disc horari zona blava                      0,5 euros 

 
Ordenança Fiscal núm. 4.3 Reguladora de la Taxa per  la prestació dels serveis d’ 
intervenció administrativa en l’ activitat dels ciu tadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prè via o declaració responsable 
i pels controls posteriors a l’ inici d’ activitats  
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 
l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment  previ a llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o 
realitzin en el terme municipal d’ Navarcles s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb 
les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides 
als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa 
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa 
general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest 
Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.  
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 
Article 3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que 
fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
Article 4. Responsables 
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. 
Article 5. Beneficis fiscals 
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No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada 
amb el planejament urbanístic. 
 

  
 
50 € 

 
2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa. 
 

  
50 € 

 
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides 
en locals tancats o recintes o de llur modificació substancial. 
 

  
 
900 € 

 
4. Tramitació del procediment de permís ambiental.  
 

  
400 € 

 
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental  
 

  
400 € 

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives en 
locals o recintes tancats. 

  
 
800 € 

 
7. “Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al 
Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives: 
 
    7.1 : Obertura d’establiments dedicats a espectacles públics i activitats recreatives, 
amb un aforament de fins a 150 persones 
 
    7.2 : Organització d’espectacles i activitats recreatives 
  
    7.3 : Modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb 
llicència municipal corresponent. 
 
    7.4 : Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en 
establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan 
sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, 
autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament) 
 
    7.5 : Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del 
Reglament 
 
    7.6 : Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la normativa 
d’espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de comunicació o de 
declaració responsable   
 

  
 
 
 
 
400 € 
 
200 € 
 
200 € 
 
 
 
400 € 
 
 
 
 
400 € 
 
 
400 € 

  
8. 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) 
 

  
 
300 € 
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9. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o declaració 
responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, comercials o 
professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense espectacles, i llurs 
ampliacions, modificacions o canvis d’activitat.   
 
9.1. Locals comercials inferiors a 400 m2........................................... 225€ 
9.2 Locals comercials iguals o superiors a 400m2 i inferiors a 800..400€ 

 
 
 

 
10. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal  
 

55 
400€ 

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

 
400 € 

12.  Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a llicència 
municipal per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives, quan el control 
el duen a terme tècnics municipals 

 
200 € 

 
 
13. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència ambiental 
municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 
 

 
 
200 € 

 
14. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per la 
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el duen a 
terme tècnics municipals. 
 

  
 
200 € 

 
15. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia ambiental 
municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 
 

 
200 €  

 
16. 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) 
 

  
 
200 € 

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

  
 
200 € 

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

  
200 € 

 
19. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats 
dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent 
desmuntable. 
 50 € 
20. Procediment per llicència municipal per els espectacles públics i les activitats 
recreatives de caràcter extraordinari 50 € 
 
21. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques 
regulada per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, 
inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte 
a altre règim d’intervenció administrativa. 
 
22. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a l’obertura o posada 400 € 
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en funcionament de l’establiment o les activitats regulada por normativa sectorial 
distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, inclosa la comprovació de la 
comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim 
d’intervenció administrativa. 
 
23. Canvis de titularitat o modificacions no previstes en cap dels epígrafs anteriors 120 € 

 
 
Article 7. Acreditament 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de 
presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la 
formula expressament. 
 
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència 
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del 
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació 
en el cas de les activitats comunicades.  
 
Si el desestiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de 
liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat 
s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el 
desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es 
retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import.  
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o 
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. 
 
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
Article 9. 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  
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.4. Reguladora de la TAXA PE R PRESTACIÓ DE 
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS  I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL  
Article 6è. Quota tributària 

Epígraf segon. Concessió i/o lloguer de nínxols 

a i b) Nínxols 
e) Columbaris.  

1.000,00 € 
300 €/unitat 

Epígraf cinquè. Manteniment 

Per la conservació i neteja del cementiri en un any 11,50 € 
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Ordenança Fiscal núm. 4.5. Reguladora de la TaxA pe r recollida, TRACTAMENT I 
ELIMINACIÓ d'escombraries i altres residus urbans.  
 
Article 12. Quota tributària 
 

Epígraf quart. Altres locals industrials o mercantils 

C) Petites indústries fins a 15 treballadors 339,50 € 

F) Indústries sense activitat 107,20 € 

 

Epígraf sisè. Residus no industrials 

Indústries amb gestor de residus i que generen residus no industrials 
fent ús dels contenidors municipals 107,20 € 

 
Ordenança 4.6 reguladora de la TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 6è Quota tributària 
 
Afegir un nou epígraf a l’apartat de llicències d’obres majors i menors que digui: 
 
- Règim de comunicació d’obres...................................................... 10,45€ 
 
Suprimir en l’apartat de parcel·lacions i reparcel·lacions: comunicades 8,57€ 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.9. Reguladora de la TAXA PE R LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTEN CIALS 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
TIPUS A TIPUS B TIPUS C 
8,43  EUR 4,21  EUR 3,37  EUR 
 
Descripció dels Tipus A-B-C del servei de Teleassistència: 
 

• Tipus A: Usuari titular del servei. 
• Tipus B: Usuari addicional amb unitat de control remot addicional. 
• Tipus C: Usuari addicional sense unitat de control remot addicional. 

 
Pels usuaris que els seus ingressos mensuals siguin inferiors al SMI el servei serà gratuït. 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.10. Reguladora de la TAXA P EL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA  
Article 5è. Beneficis fiscals/ bonificacions de la quota 
 
2.- Malgrat el disposat en l’apartat anterior s’aplicarà un còmput, en funció del número 
d’estadants de cada habitatge, que significa una ampliació dels intervals de consum respecte 
dels trams de tarifes, d’acord amb el quadre següent i sempre que s’acrediti la seva situació 
davant l’Agència Catalana de l’Aigua a efectes de l’aplicació del Cànon de l’Aigua. 
 
Ampliació de trams en funció del nombre d’estadants 
 

Número 
d’estadants 

1r tram tarifa 
0,404 €/m3 
(mínim 15 m3) 

2n tram tarifa 
0,549 €/ m3 

3r tam tarifa 
0,809 €/ m3 

4t tram tarifa 
0,985 €/ m3 

0 - 3 Fins a 15 m3 Fins a 30 m3 Fins a 54 m3 Des de 54 m3 
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4 Fins a 20 m3 Fins a 39 m3 Fins a 72 m3 Des de 72 m3 

5 Fins a 25 m3 Fins a 48 m3 Fins a 90 m3 Des de 90 m3 

En general n 
(n major que 3) Fins a (5*n) m3 

Fins a (9*n + 3) 
m3 

Fins a (18*n) 
m3 

Des de (18*n) 
m3 

 
 
Article 6.- Quota tributària 
 

Tarifa primera. Subministrament d’aigua € 

Quotes servei 11,50 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.14. Reguladora de la TAXA P EL SERVEI DE 
CLAVEGUERAM  
 
Article 6è. Quota tributària  
1. La quantia de la taxa del servei s’obtindrà aplicant un coeficient sobre l’import del servei de 

subministrament d’aigua del període corresponent, referit al consum d’aigua efectuat per 
l’abonat, segons els coeficients i tarifes que es detallen: 

 

 
Coeficient 
multiplicador 

1- Subministraments domèstics i no domèstics, comercials, industrials i 
obres  0,32% 

 Euros 

2- Drets de connexió  

     a)  Drets de connexió per un habitatge 156,75 

     b)  Drets de connexió per blocs de pisos, mínim 150,00 € 73,15 €/pis 

3- Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a 
escomeses de clavegueram existents (IVA no inclòs) 212,73 

4- Escomeses (IVA no inclòs)  

     a) Escomesa amb tub de 200 mm de diàmetre fins a 5 m. Lineals de 
façana (sense IVA). En longituds superiors es cobrarà 189,00 € més IVA per 
metre lineal addicional 

1.387,00 

     c) Escomesa amb tub de 250 mm de diàmetre fins a 5 m. Lineals de 
façana (sense IVA). En longituds superiors es cobrarà 220,00 € més IVA per 
metre lineal addicional. 

1.634,00 

     e) Escomesa amb tub de 300 mm de diàmetre fins a 5 m. Lineals de 
façana (sense IVA). En longituds superiors es cobrarà 265,00 € més IVA per 
metre lineal addicional. 

1.893,00 

 
 
TERCER.- INDICAR que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, 
així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en 
tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 
de setembre de 2010: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal núm. 1.2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 1.3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
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Ordenança Fiscal núm. 1.4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana  

Ordenança Fiscal núm. 1.5 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 

QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat 
per la Diputació de Barcelona. 
 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1.1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal núm. 1.2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 1.3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 1.4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana  

Ordenança Fiscal núm. 1.5 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 

CINQUÈ.- EXPOSAR AL PÚBLIC  en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de 
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
INTERVENCIONS 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde en qualitat de regidor d’hisenda i explica a grans trets 
els elements important d’aquesta modificació i diu: ”pel que fa als impostos, l’IBI és el 
que es recapta més, i aquest any tot i que s’ha baixat el tipus de gravamen del 0,461 al 
0,458, s’augmenta la recaptació en un 7%, en part degut a l’efecte de revisió cadastral 
i també per altes noves. Pel que fa a l’impost de circulació s’ha augmentat una mitja 
d’un 0,5% i l’impost de plusvàlua s’ha reduït el tipus de gravamen del 29 al 20%, ja que 
la reducció del 40% que fins ara s’aplicava amb motiu de la revisió cadastral, ja no és 
vigent  perquè només s’aplicava durant els 5 anys següents a la revisió. 
 
Pel que fa a les taxes, la taxa del mercat s’han arrodonit els imports i s’implanta el 
pagament del disc d’estacionament de la zona blava, més testimonial que res més. 
El cementiri s’apuja el manteniment, i s’afegeix una epígraf pels columbaris. 
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Tarifa de l’aigua, el subministrament queda congelat i s’augmenta en o50 cèntims la 
quota de servei. 
Taxa de clavegueram es canvia la forma de càlcul, s’aplicarà un coeficient del 0,32€ 
sobre el consum d’aigua del període de que es tracti, això ve justificat perquè el cost 
del clavegueram està molt descompensat degut a la gran quantitat de reparacions que 
s’han de fer pel mal estat en que es troba en molts indrets del municipi, motivat 
principalment per una xarxa obsoleta, tal i com passava fa uns 15 anys amb la xarxa 
de l’aigua i que de mica en mica s’ha anat renovant, i ara passa amb el clavegueram. 
Pel que fa a la taxa sobre els expedients d’activitats l’alcalde dona la paraula a la 
secretària per tal que ho  expliqui 
 
Pren la paraula la secretària municipal i exposa el següent: 
 
El gran nombre d’epígrafs a la quota tributària de l’ordenança fiscal de les activitats 
obeeix a la complexitat legislativa d’aquesta matèria, de tal manera que actualment 
tenim la següent normativa aplicable: 
 
- Llei 2072009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (i 
el seu reglament ) 
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, espectacles públics i activitats recreatives i el seu 
reglament 112/2010, de 3 d’agost. 
- Llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació d’equipaments comercials. 
- Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Davant aquesta casuística legislativa s’ha optat per seguir el model d’ordenança tipus 
de la Diputació de Barcelona que recull totes les possibles tramitacions en aplicació de 
la normativa esmentada, tot i que l’Ajuntament de Navarcles segons el que hem 
comprovat només hem utilitzat 4 d’aquests epígrafs: els 9.1, 9.2,22 i 23 
 
Es proposen a l’ordenança 4.3 les següents modificacions a les quotes atès que 
estudiat cas per cas s’ha detectat algunes contradiccions. 
 
Epígraf 9 d’aplicació als comerços i centres comercials (Llei 1/2009 de 22 de 
desembre) si no es distingeix pels metres quadrats de l’establiment, pagaria tant un 
supermercat, com pot ser el DIA, com una  botiga de betes i fils. 
 
Epígrafs 21 i 22 seria el cas de centre geriàtric (residència de les germanes 
Dominiques) abans classificada per tant 398€, en canvi ara es proposava 200€, és per 
això que es proposa que es modifiqui a 400€, són activitats que no tenen incidència 
ambiental per tant no subjectes ni a la LPCA, (control ambiental)però tampoc  a 
LEPAR (espectacles i activitats recreatives) ni a LOEC (equipaments comercials) 
 
 Article 6 Quota tributària: 
 
Epígraf 9. Dividir en dos apartats: 
 
9.1 locals comercials inferior a 400 m2.................................................. 225€ 
9.2 locals comercials iguals o superiors a 400m2 i inferior a 800m2 .... 400€  
 
Epígraf 21 i 22 import.........................................................................     400€ 
 
Pren la paraula el senyor Josep Díaz, portaveu de CiU, i en primer lloca pregunta per 
què es fa un ple extraordinari, si és que es va malament de temps. 
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Consten la secretària i l’interventor, i diuen que pel temps de tramitació de l’expedient, 
una exposició pública de 30 dies hàbils, i  l’acord definitiu, amb el text íntegre de les 
modificacions ha d’estar publicat al BOP abans del 31 de desembre, no es pot esperar 
al ple ordinari del mes de novembre, i el ple de setembre és massa aviat i no es te tota 
la documentació. 
 
Reprèn la paraula el senyor Díaz i diu que els augments fan mal a la gent i en concret 
respecte a l’IBI pregunta si es te en compte que la propera revisió cadastral serà el 
2014 i que no s’hagi de retornar diners, si és que això és possible 
 
Contesta el senyor alcalde i diu que el valor cadastral no és superior al valor real, i que 
es faci com es faci les puges sempre són asimètriques, de tal manera que els que 
tenen cases antigues amb uns valors cadastrals molt baixos, has de pujar molt, però 
en canvi les cases noves que tenen el valor cadastral molt actualitzat no pots pujar 
molt si no queda un valor molt alt. 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Díaz i diu que el seu grup votarà en contra 
bàsicament perquè el rebut de l’aigua pujarà d’un 8 a un 9%. 
 
Intervé el portaveu d’IC-EV senyor valentí Oliveras i diu que ja entén la postura de CiU 
però que aquests augments no són excessiu i que si s’han d’anar arreglant problemes, 
en concret el tema del clavegueram que està molt malament no queda altra remei, el 
poble ha d’anar tirant endavant. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que els problemes s’han d’encarar i que quan et 
venen una colla de veïns a queixar-se perquè cada vegada que plou els inbornals no 
engoleixen i tenen problemes, doncs els pots escoltar i buscar la solució o no fer res. 
 
Contesta el senyor Díaz i diu que aquestes explicacions no justifiquen els augments, ja 
que la despesa corrent s’ha de pagar amb els ingressos corrents, els de les taxes, 
però que les millores és un altre tema i no s’ha de barrejar, s’ha de fer a través de les 
inversions, per exemple el Pa zapatero. 
 
Intervé Ramon serra, portaveu del grup socialista i diu que, això ja s’ha fet, amb la taxa 
es financés petites reparacions de manteniment lo del dia a dia, però la millora de la 
xarxa i les grans obres són inversions i que l’ajuntament ja ha fet actuacions, en 
concret al programa FEIL de l’any 2009 es van fer una actuació de clavegueram a la 
zona el polígon industrial i a càrrec del PUOS s’ha fet una altra actuació a la zona del 
nucli del llac, s’ha fet un Pla director de Clavegueram per anar abordant d’acord amb 
les possibilitats econòmiques de l’ajuntament les diferents inversions. 
Diu el senyor Serra que la puja que es preveu està per sota del nivell de vida i que 
aquest 9% que diu el senyor Díaz del rebut de l’aigua suposa un, el senyor Serra 
acaba dient que l’equip de govern ha fet un esforç de contenció amb l’augment dels 
impostos i les taxes i demana el vot favorable. 
 
Per tancar el torn d’intervencions el senyor alcalde diu que efectivament per les 
inversions s’ha de buscar unes altres fonts de finançament i no pas les taxes. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 (PSC i EC-EV) 
Vots en contra: 4 (CiU) 
 
El dictamen queda aprovat per MAJORIA ABSOLUTA. 
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2.- DICTAMEN APROVACIÓ DESIGNACIÓ DE LA REGIDORA RO SA M. MEDINA 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSELL DE PARTICIP ACIÓ DE LA 
FUNDACIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS.  
 

Dictamen  

 

Nomenament representant de l’Ajuntament davant del Consell de participació d’IBADA 

 

En data 11 d’octubre de 2010, d’Institució Benèfica Amics dels Avis, va entrar un escrit 
en el que comuniquen que tenen intenció de constituir el Consell de participació de la 
seva Entitat tal com preveu  la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials, i en  
particular el Decret 202/2009 de 22 de desembre, dels òrgans de participació i 
coordinació del Sistema català de serveis socials , que diu que en els centres on es 
presten  serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar ha d’existir un consell 
de participació de centre com a òrgan de participació. 
 
El Decret preveu per primera vegada la presència de l’Administració local als consells 
de participació de centre, en els casos en què no sigui representada ni com a titular del 
centre ni com Administració finançadora del servei.  
 
Per aquest motiu sol·liciten que des de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament es 
nomeni una  persona que representi  l’ens local en el consell de participació de IBADA,  
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  NOMENAR a la regidora de Serveis Socials Sra. M. Rosa Medina Gutiérrez, 
representant d’aquest Ajuntament davant del consell de participació de la Institució 
Benèfica Amics dels Avis. 
 
Segon.- NOTIFICAR  aquest acord a IBADA. 
 
Sotmès el dictamen a votació es va aprovar per UNAIMITAT dels 12 membres 
presents  
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 hores menys 10 minuts, de la qual, com a Secretària estenc aquest 
acta que es transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i 
correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
Llorenç Ferrer i Alòs                                                                       Montserrat Sensat i Borràs 
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