
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 03 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 10/2015 
Dia: 03-11-2015 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 21.45 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió 
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
M.Carme Alòs i Pintó 
Josep Corrons i Cors 
Josep Díaz i Leiva 
Eduard Padrós i Campos 
Aleix Solé i Sellarès 
Eva Subirana i Fernández 
José Juan Roda i Rubio  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint  
hores del dia 3 de novembre de 2015, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número 10 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: 
 
 

1. Dictamen aprovació provisional modificació ordenances fiscals per l’exercici 2016. 
2. Dictamen aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 9/15 
3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local  de data 13/10/2015 a la moció 

presentada pels grups de CDC i ERC de suport al President Mas, l’exvicepresidenta 
Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N  

 



 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDE NANCES 
FISCALS PER L’EXERCICI 2016 
 
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 
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. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 27 d’octubre de 
2015, aquest Alcalde proposa al Ple 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 2016 i següents, així com el seu  text refós. 
 
Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT  per a l’exercici de 2016 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu 
text refós: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.1 reguladora de l’Impost so bre Béns immobles 
 
Es modifiquen els següents articles: 
 
Article 1r.- Fet imposable, es modifica el text que s’adjunta a l’annex. 
 
Article 7è.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 

2. El tipus de gravamen serà el 0,545 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,7 per cent 
quan es tracti de béns rústics.  
 
Ordenança Fiscal núm. 1.2 reguladora de l’Impost so bre Activitats econòmiques  
 
Es modifica el text dels articles que s’adjunten a l’annex i que es relacionen a 
continuació: 
 
Article 4t.-  Beneficis fiscals de caràcter obligatori. 
Article 6è.- Procediment de concessió de beneficis fiscals. 
Article 9è.- Coeficient de situació. 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.4 reguladora de l’Impost so bre l’Increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Es modifica el text dels articles que s’adjunten a l’annex i que es relacionen a 
continuació: 
 
Article 2n.-  Actes no subjectes. 
Article 5è.-  Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.5 reguladora de l’Impost so bre Construccions, 
instal.lacions i obres 
 
Actualitzar l’import del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, que passa a ser de 486,00 euros/m2. 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.2 reguladora de la Taxa per  les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública  per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 
Modificar l’article 6è Quota tributària afegint les següents tarifes: 
 
Guals i reserves d’espai EUR 
Tarifa tercera  

Placa gual 10,00 

Placa reserva d’espai 35,00 

Pintar gual 40,00 



Pintar reserva d’espai 80,00 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.4 reguladora de la Taxa per  parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinemat ogràfic 

 
S’elimina la quota següent: 

 
Article 6è. Quota tributària 
 
Tarifa Segona. Espectacles, diversions, atraccions de fira, circ i anàlegs 

- Talls de la via pública subjectes a autorització per la celebració de festes 
familiars i anàlegs 

20,00 euros 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.4 reguladora de la Taxa per  prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres s erveis fúnebres de caràcter 
local 
 
Modificar l’article 6 epígraf quart Inhumacions , afegint columbaris  
 
Ordenança Fiscal núm. 4.8 reguladora de la Taxa per  la prestació dels serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals  
 
Es modifiquen les tarifes de l’apartat 1: 
 
Article 6è. Quota tributària  
 

 Quotes 

Matrícula  48,00 € 

 

Grau Inicial  (inclou la roda d'instruments a 4rt) 

Taller extraescolar d’iniciació a la música 16,00 €/mes 

INMI 1 32,00 €/mes   

INMI 2 32,00 €/mes 

INMI 3 32,00 €/mes 

INMI 4 32,00 €/mes 

 
Grau Elemental  (inclou llenguatge musical, instrum ent , acompanyament,  conjunt coral, 
conjunt instrumental i música de cambra segons els cursos) 

Preparació 68,80 €/mes 

Primer 68,80 €/mes 

Segon 68,80 €/mes 

Tercer 68,80 €/mes 

Quart 68,80 €/mes 

Només instrument 68,80 €/mes 

 



Nivell Post -Elemental ( inclou instrument, acompanyament, 2 mòduls, cor jove, conjunt 
instrumental, combo segons instrument i curs) 

Tots els cursos si l’instrument és de 30’ 68,80 €/mes 

Només instrument de 30’ 68,80 €/mes 

Tots els cursos si l’instrument és de 45’ 91,20 €/mes 

Només instrument de 45’ 91,20 €/mes 

 
Ensenyament Adults (inclou instrument, acompanyamen t, llenguatge musical i 
assignatures col·lectives) 

Tots els cursos (l’instrument és de 30’) 70,32 €/mes 

Només instrument 70,32 €/mes 

  

2n Instrument (30’) 39,12 €/mes 

 

Altres estudis  

Lectura Col·lectiva 31,20 €/mes 

Llenguatge Musical 31,20 €/mes 

Instrument Col·lectiu 20,00 €/mes 

Mòdul 12,00 €/mes 

Conjunt Coral/Cor 12,00 €/mes 

Conjunt instrumental/Combo 12,00 €/mes 

Complement 12,00 €/mes 

 

Lloguer d’instruments 12,00 €/mes 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.10 reguladora de la Taxa pe l subministrament d’aigua 
 
Article 6.- Quota tributària  
 
Es modifiquen les tarifes següents: 
 
Tarifa primera. Subministrament d’aigua €/m3 

Mínim de 15 m3/trim 0,4269 

De 15 a 18 m3 0,5879 

De 19 a 27 m3 0,5879 

De 27 a 45 m3 0,9452 

De 45 a 54 m3 1,4078 

Més de 54 m3 1,4178 

Ús industrial i obres (mínim de 15 m3/trim) 0,9659 

Ús industrial i obres (excés) 0,9659 

 

Tarifa tercera. Tarifa Reduïda €/m3 



Mínim de 15 m3/trim 0,3775 

De 15 a 27 m3 0,3775 

De 27 a 45 m3  0,5879 

Més de 45 m3 0,9452 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.13 reguladora de la Taxa pe r la prestació de serveis de 
lloguer de cadires, entarimat i anàlegs 
 
S’afegeix una nova tarifa: 
 
8. Lloguer d’altaveu portàtil        25,00 euros 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 5.1 reguladora del Preu públi c per la prestació del Servei 
d’atenció domiciliària 
 
S’actualitza el text de l’ordenança per adaptar-la a la normativa vigent, que s’adjunta a 
l’annex. 
 
Tercer.-   DEROGAR l’Ordenança Fiscal núm. 4.9  reguladora de la Taxa per la 
prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials, per duplicitat tota 
vegada que es va aprovar l’Ordenança Fiscal 5.1 reguladora del Preu públic per la 
prestació del Servei d’atenció domiciliària 
 
Quart.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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. 
 
L’alcalde pren la paraula i manifesta que el dictamen es dividirà en tres apartats: 
primer l’ordenança de l’IBI, segon ordenança de l’aigua i tercer la resta de tributs. 
 
A CONTINUACIÓ ES RECULL UN EXTRACTE DE LES INTERVEN CIONS DELS 
DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS QUE REFLEXA DE LA SEVA P OSICIÓ 
RESPECTE EL DICTAMEN: 
 

1) MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI  
 

Pren la paraula l’Alcalde i explica la proposta de pujar el tipus de gravamen al 0,545% 
es deu bàsicament a 3 qüestions en primer lloc la reducció del valor cadastrals en un 



8% comporta també una reducció en la recaptació si es segueix mantenint el mateix 
tipus, 0,458. 

2) L’any 2012 el govern va aprovar que tots els municipis havien de cobrar el 0,5 
si tenien un tipus inferior, Navarcles com que tenia el 0,458 automàticament, 
per llei de l’estat va passar al 0,5. 

Aquesta obligació per l’any 2016 desapareix i  er tant es torna al tipus que es tenia 
abans de l’imposició del 0‘,5% amb l’efecte que donat que els valors cadastrals ha 
baixat si també baixa l’ajuntament tindrà 100.000€ menys d’ingressos. 
3) I per una altra banda degut a una sentència segons la qual tots els terrenys 

classificats com urbanitzables a ls efectes de l’IBI s’han de tributar com a 
rústics, la reducció suposa 17.000€ més. 

 
Per tant l’objectiu de modificar el tipus és mantenir dins el possible els mateixos 
ingressos, el 2016 s’haurà de pagar el 25% de la resta de la paga extraordinària del 
2012 que es va suprimir del personal i a l’augment de l’1% del sou, que el tenien 
congelat. A més que s’han d’anar mantenint els serveis, no es poden mantenir els 
mateixos serveis  i reduir els ingressos.  
L’alcalde apel·la a la responsabilitat dels diferents grups polítics i els hi demana el vot 
favorable. 
 
Grup d’ERC 
 
La senyora Conxita Padró diu que és molt lleig assabentar-te pel Regió-7 que s’ha 
arribat a un acord amb l’oposició amb el grup Convergència, abans de que es faci el 
Ple. 
En quan a les ordenances el seu grup s’abstindrà perquè diu que hi falta imaginació, 
que no són impostos progressius  i s’haurien d’aplicar més bonificacions i incentius 
com fan d’altres pobles. 
 
Grup d’IC 
 
El senyor josep Roda manifesta respecte a l’acord amb Convergència que és el primer 
pacte amb un grup que no és progressista. 
Respecte a les ordenances diu que amb els impostos és l?estat que impedeixi que 
puguin ser progressius ja que l’ajuntament no te capacitat de legislar però amb les 
taxes es podria ser més equitatiu. 
Diu que entén el problema de mantenir els ingressos per poder seguir prestant serveis 
però creu que s’han d’esgotar totes les possibilitats, trobar a faltar taxes amb 
progressió social, millorar les bonificacions, reactivació del comerç local, a través de 
l’ICIO, i també polítiques medio ambientals a través d’aplicar bonificacions a l’IVTM. 
 
El grup d’IC manifesta que s’abstindran 
 
Grup de la CUP 
 
El senyor Aleix Solé diu que els municipis tenen molt poc marge de maniobra, que és 
un problema de mal finançament els ingressos estan mal repartits, cal un finançament 
millor pels municipis. També entén que no es pot rebaixar l’IBI. 
Manifesta que s’abstindran 
 
L’esmena que presenta el grup de la CUP diu el següent 
 
ESMENA 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
Afegir un quart punt a l’article 7 sobre determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec: 
4. Recàrrec 



S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per aquells immobles d’ús residencial que 
es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que compleixin les condicions que s’establiran 
reglamentàriament en desenvolupament d’allò que disposa l’article 72.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en la redacció introduïda per la llei 51/2002 de 27 de desembre. 
 
Aquest recàrrec es meritarà el dia 31 de desembre i es liquidarà per l’Ajuntament un cop 
constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte administratiu pel que aquesta es 
declari. 
 
JUSTIFICACIÓ: Navarcles és un municipi amb un casc antic força envellit. Aquest 
problemàtica, més enllà dels seus efectes socials i urbans, té també una traducció a nivell 
econòmic ja que en cas d’esfondrament és l’ajuntament qui ha d’assumir inicialment els costos 
del sanejament. Una despesa en algunes ocasions difícil de cobrar. L’envelliment progressiu 
del casc antic porta  a pensar que aquesta tendència s’accentuarà i l’aplicació d’un recàrrec ha 
de servir per incentivar-ne la ocupació i reforma. Com que no sempre econòmicament els 
propietaris es poden permetre una inversió tan gran seria convenient que al llarg del 2015 
s’engegués un projecte de masoveria urbana per complementar l’aplicació d’aquest recàrrec. 
 
Respecte a l’esmena que presenten de recàrrec pels pisos buits i l’informe 
desfavorable de secretaria, el senyor Aleix Solé diu que hi ha juristes que interpreten 
que quan la llei d’hisendes específica que el concepte d’habitatge buit ha de venir 
regulat per reglament, aquest reglament pot ser de la Comunitat Autònoma, com és el 
cas del País Basc, aquí a Catalunya s’interpreta que el concepte d’habitatge buit 
podria ser el que dóna la llei d’habitatge de la Generalitat. 
Per tant creiem que hi ha un escletxa per poder aplicar aquest recàrrec i que com que 
han de passar dos anys ja el tindrem aprovat. 
 
Grup de CDC 
 
Proposem una modificació del tipus de gravamen al 0,537. 
 
En quan a l’esmena de la CUP hi ha un informe de secretaria desfavorable hi votarem 
en contra. 
 
Grup SUMEM 
 
El senyor Ramon serra contesta a la senyora Conxita Padró i diu que són un govern 
amb minoria i per tant s’intentarà pactar amb tothom, sobre que les ordenances són 
poc imaginatives li demana que presentin propostes concretes, s’ha de discutir sobre 
coses concretes no generalitats. 
 
Respecte l’esmena de la CUP dels pisos buits, els hi demana que quan e sfacin 
propostes es tinguin amb compte els recursos que hi ha a l’ajuntament tant tècnics 
com administratius i en aquest cas a més hi ha un informe desfavorable de secretaria 
per tant el nostre vot serà contrari. 
 
Grup d’ERC 
 
La senyora Conxita padró sobre l’esmena de la CUP considera que encara que hi hagi 
un informe desfavorable si ja està aprovat quan es pugi aplicar ja ho tindrem aprovat, 
potser si hagués un recàrrec molts pisos vells ara s’arreglarien. 
 
Grup d’IC 
 
El senyor Josep Roda manifesta que entén els dos plantejaments però que no creu 
que recàrrec pugui incentivar arreglar els pisos vells ja que en molts casos són de gent 



gran o pot ser gent que ja li costa pagar l’IBI i a sobre has de pagar un recàrrec, pensa 
que en tot casél que s’han de fer són mesures per incentivar que es puguin arreglar. 
Un altre cas és qui te pisos per especular. 
 
Alcalde 
 
L’alcalde manifesta que respecte a l’esmena de la CUP ha trobat interessant el tema 
de la masoveria urbana i demana al grup de la CUP que si coneixen d’experiències 
que els ho presentin perquè s’ha d’anar a una col·laboració amb els propietaris. 
 
Respecte la modificació que proposa CDC, el grup de SUMEM no hi estarem d’acord 
perquè significa perdre 25.000€ d’ingressos per tant mantindrem la proposta del 0,545 
 
Es sotmet a votació l’esmena de la CUP 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor    2  1 3 
Vots en contra  5 4     
Abstencions     1   

 
L’esmena es rebutjada per 9 vots en contra, 3 a favor i una abstenció 
 
Votació esmena IBI presentada per CDC tipus de gravamen 0,537 
 
S’aprova  PER MAJORIA SIMPLE, amb 6 vots a favor: (4 CDC i 2 CUP), 5 En contra 
(SUMEM) i 2 Abstencions ( 1 IC-EV 1 ERC): 
 
Seguidament l’Alcalde va sotmetre a votació el dictamen 
 
Intervé la secretària per explicar que es votava només la modificació de l’ordenança de 
l’IBI i que l’esmena de CDC s’ha d’entendre una esmena a la totalitat  i per tant no cal 
una segona votació. 
 
No obstant es va tornar a votar i va donar el següent resultat 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  4     
Vots en contra       
Abstencions 5  2 1 1 9 
 
S’aprova per 4 vots a favor i 9 abstencions la modificació de l’IBI que queda de la següent 
manera: 
 
APROVAR PROVISIONALMENT  per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns immobles , amb l’esmena 
presentada pel grup de CDC respecte al tipus de gravamen. 
 
Es modifiquen els següents articles:  
Article 1r.- Fet imposable, es modifica el text que s’adjunta a l’annex. 
 
Article 7è.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,537 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,7 per cent 
quan es tracti de béns rústics.  
 
 
II. MODIFICACIÓ TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 



 
 
Pren la paraula l’Alcalde i explica que la modificació de la tarifa suposa un 0,80€ de 
mitjana per rebut, que és necessari mantenir per tal de poder destinar inversions, com 
són la canonada de la Font calda, el clavegueram del carrer Ubac 
 
INTERVENCIONS 
 
Grup d’ERC 
 
La senyora Conxita Padró diu que l’aigua no es pot apujar és una necessitat de primer 
ordre, per les obres de la Font Calda es poden trobar subvencions, i pel carrer Ubac es 
podria esgarrapar d’un altre lloc. 
 El grup d’ERC votarà en contra de la puja de  l’aigua. 
 
Grup d’IC-EV 
 
El senyor Josep Roda, diu que com ha dit la portaveu d’ERC l’aigua és un servei bàsic 
i es tracta d’una taxa s’ha d’aplicar el cost del servei si es volen fer inversions s’han de 
buscar d’altres fons de finançament. 
 
El grup d’IC votarà en contra. 
 
Grup CUP 
 
El senyor Aleix Solé diu que la puja que es proposa és una puja progressiva no és 
quota fixa es grava qui més gasta, i permetrà tenir uns diners per poder fer unes 
reformes que són necessàries pel manteniment de la xarxa. 
 
Grup CDC 
 
El senyor Josep Corrons diu que el seu grup està d’acord amb les dues obres però 
també entenen que és difícil justificar una puja i estan d’acord amb el grup d’ERC. 
 
Grup de SUMEM 
 
El senyor Ramon Serra demana que es mirin el rebut de l’aigua i diu que el que puja 
més no és la taxa de l’aigua, si no els impostos que hi carrega la Generalitat, i l’IVA.  
Els ajuntaments ara han de fer front a les despeses que costen les depuradores 
perquè l’ACA no les paga. Tampoc dóna subvencions, com demana la senyora Padró. 
Si el rebut de l’aigua ha de baixar s’ha de demanar a la Generalitat que rebaixi els 
cànons 
 
Intervé l’Alcalde i diu que amb el tema de l’aigua es fa demagògia per què com ha 
explicat el senyor Serra si s’analitza el rebut de l’aigua per l’aigua només es paguen 40 
o 50€ i la resta són impostos de la Generalitat,   
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat:  
 
S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 7 Vots a favor (5  SUMEM 2 CUP) i 6 
Abstencions: ( 4 CDC, 1 IC-EV, 1 ERC): 
 

 APROVAR PROVISIONALMENT  per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 4.10 reguladora de la Taxa pe l subministrament d’aigua 



Article 6.- Quota tributària  
 
Es modifiquen les tarifes següents: 
Tarifa primera. Subministrament d’aigua €/m3 

Mínim de 15 m3/trim 0,4269 

De 16 a 18 m3 0,5879 

De 18 a 27 m3 0,5879 

De 28 a 45 m3 0,9452 

De 46 a 54 m3 1,4078 

Més de 54 m3 1,4178 

Ús industrial i obres (mínim de 15 m3/trim) 0,9659 

Ús industrial i obres (excés) 0,9659 

 

Tarifa tercera. Tarifa Reduïda €/m3 

Mínim de 15 m3/trim 0,3775 

De 16 a 27 m3 0,3775 

De 28 a 45 m3  0,5879 

De 46 a 54 i Més de 54 m3 0,9452 

 
3. RESTA DE TRIBUTS 

 
INTERVENCIONS: 
 
Grup d’ERC  
 
La senyora Conxita Padró respecta a l’ordenança de l’escola de Música si és 
una proposta dels professors no hi tenen res a dir. 
 
Grup d’IC-EV 
 
El senyor Josep Roda pregunta que hi ha molta diferència en classe 
d’instrument de 45€ es passa a 91€ 
 
Contesta el senyor Alcalde i diu que efectivament les classes amb instrument 
surten molt cares perquè són individuals o dos alumnes, a l’escola de música es 
dóna la paradoxa que com més alumnes surt més car, pel tema dels 
instruments. Aquestes tarifes feia temps que no es tocaven i el que han fet és 
actualitzar-ho. 
 
Grup de CDC 
 
En quan a l’ordenança de l’escola de música si és una proposta de direcció 
tampoc tenim res a dir.  
 
A continuació l’Alcalde diu que s’hauria de votar l’esmena de la Cup que 
presenta a la taxa de recollida d’escombraries 
 
ESMENA 2. TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINAC IÓ 
D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS. 
 



Afegir a l’article 5 sobre beneficis fiscals el següent punt: 
 
c) Els habitatges gaudiran d’una bonificació d’un 15% en la taxa d’escombraries quan 
s’acrediti l’autogestió de la fracció orgànica dels residus municipals a través de la 
realització de compostatge casolà. 
 
Per gaudir de la bonificació caldrà adreçar sol·licitud a la regidoria de Medi Ambient, 
que després de realitzar una inspecció, emetrà el corresponent informe verificant si es 
compleixen les condicions adequades per obtenir-la. La bonificació tindrà caràcter 
anual. 
 
El portaveu de la CUP justifica l’esmena de la següent manera: 
 
És una esmena que vol fomentar el residu zero a partir de reduir la quantitat de fracció 
orgànica que es genera. Aquesta bonificació s’aplica a moltíssim municipis amb una 
morfologia urbana semblant a la de Navarcles, amb un predomini de les cases (moltes 
d’elles amb jardí) per sobre dels pisos. Com que sembla haver-hi consens en el tema 
del porta a porta, aquesta bonificació hauria de substituir la bonificació del 15% per 
utilitzar la deixalleria en 12 ocasions, ja que els contenidors de rebuig desapareixeran i 
amb això el perill del seu ús indegut. 
 
INTERVENCIONS 
 
Grup d’ERC 
 
La senyora Conxita padró diu que els hi sembla correcte però que veuen el problema 
en  com és farà per verificar-ho, com es podrà portar a terme. 
 
Grup d’IC 
 
El senyor Jose Roda diu que en principi hi estarien d’acord però  com ha dit ER s’ha 
d’aclarir com es farà per poder-ho aplicar. 
 
Grup de CDC 
 
El senyor Josep Corrons diu que la idea no està malament però és difícil portar-ho a 
terme, a més no tothom ho podrà aplicar només la gent que visqui en xalets perquè en 
un pis serà difícil poder-ho fer, és per això que no hi estem d’acord. 
 
Grup de SUMEM 
 
El senyor Ramon Serra diu que el seu grup hi està d’acord però que s’hauria d’aplicar 
a partir de que estés implementat el porta a porta, que serà a partir de l’any 2017. 
També assenyala però que aquestes mesures són difícils d’aplicar perquè s’ha 
d’analitzar com s’inspeccionarà, qui ho farà, i si no es fa sempre el compostatge? 
 
També pregunta al portaveu de la CUP que aclareixi sobre el tema de la deixalleria si 
ha de desaparèixer la bonificació. 
 
Contesta el senyor Aleix Solé i diu que no es tracta de suprimir cap bonificació si no 
d’afegir-ne una altra, no obstant considera que si s’implanta el porta a porta 
desapareixeran els contenidors, per tant s’haurà d’anar a la deixalleria i si s’aplica la 
bonificació del compostatge, la bonificació del tiquet de la deixalleria ja no tindrà sentit. 
No obstant no proposa pas suprimir-la. 
 



El senyor Serra diu que hi estan d’acord però a partir de l’any 2017 quan s’hagi aplicat 
el porta a porta. 
 
Sotmesa l’esmena a votació NO ES VA APROVAR per 9 vots en contra ( 5 SUMEM i 4 
CDC) i 4 a favor (2 CUP i 1 IC, 1 ERC) 
 
A continuació es sotmet a votació la resta de modificacions d’ordenances fiscals i els 
acords corresponents a la informació pública amb el text següent: 
 
S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA amb 11 vots favor ( 5  SUMEM, 4 CDC, 2 CUP)  i 2 
abstencions ( 1 IC-EV, 1 ERC): 
 
3.1 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 2016 i següents, així com el seu  text refós, i la resta d’ordenances que s’indiquen,  
 
Ordenança Fiscal núm. 4.13 reguladora de la Taxa pe r la prestació de serveis de lloguer 
de cadires, entarimat i anàlegs 
 
S’afegeix una nova tarifa: 
 
8. Lloguer d’altaveu portàtil         25,00 euros  
 
Ordenança Fiscal núm. 5.1 reguladora del Preu públi c per la prestació del Servei 
d’atenció domiciliària 
 
S’actualitza el text de l’ordenança per adaptar-la a la normativa vigent, que s’adjunta a 
l’annex. 
 
3.2.-  DEROGAR l’Ordenança Fiscal núm. 4.9 reguladora de la Taxa per la prestació del servei 
d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials, per duplicitat tota vegada que es va aprovar 
l’Ordenança Fiscal 5.1 reguladora del Preu públic per la prestació del Servei d’atenció 
domiciliària 
 
4.3.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
4.4- 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. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFIC ACIÓ DE CRÈDTIS 
9/15 
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 499.228,05 euros i sent inexistent el 
crèdit consignat al pressupost vigent, l'Alcalde d'aquest Ajuntament que subscriu ha 
considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns expedients de modificació de 



crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari necessari per fer front a les despeses 
esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 9/15 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és el Romanent Líquid de Tresoreria.  
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
Informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 27 d’octubre, aquest 
alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris, finançats amb 
Romanent Líquid de Tresoreria. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 9/15, 
dins el pressupost vigent, amb especificació de les aplicacions pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Número Partida Nom Consignació inicial  Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 933  62205 Adquisició immobles (DRESCA) 0,00 349.080,35 349.080,35 

 
Total crèdits extraordinaris.......                    499.228,05 euros 
 
 
FINANÇAMENT  
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Nom Romanent general 
87000 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals 349.080,35 

 
 
Total romanent de tresoreria.                        499.228,05 euros 

 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
 
 
 



Intervencions: 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i explica que del dictamen s’ha suprimit la partida del 
pavelló i només es  proposa dotar crèdit per l’adquisició de terrenys de DRESCA, 
l’Alcalde diu que és un tema que ja va explicar a la comissió informativa i que per tant 
tots els regidors ja coneixen i passar donar el torn de paraules. 
 
Grup d’ERC 
 
La Sra. Conxita Padró diu que si es pot arribar a pagar el preu que no hi veu 
inconvenient però que no es veu clar tot el tema dels treballadors. 
 
Grup d’IC-EV 
 
El senyor Josep Roda i manifesta que és difícil poder argumentar aquesta actuació 
que l’ajuntament compri uns terrenys però que els treballadors que van ser acomiadats 
no se’ls pugui pagar, pel grup d’IC és un tema que no pertoca a l’Ajuntament i  per tant 
no hi estan d’acord. 
 
Grup de la CUP 
El senyor Aleix Solé i diu que a la comissió informativa es va dir que s’intentaria anar 
amb el 10% del terrenys més gran i ara no es contempla a la modificació pregunta si 
és per un tema econòmic. 
 
Contesta l’alcalde i diu que si i que a més ha coincidit en que no hi ha l’interventor i ho 
complica més. 
 
Grup de CDC 
 
El senyor Josep Corrons manifesta que el seu grup hi està a favor ja que és un terreny 
que te moltes possibilitats de futur. I que els hi agradaria que per aquest tema hi 
hagués u acord entre totes les forces polítiques i que quedi definit amb el màxim de 
consens.  
 
Sotmès a votació va donar el següent resultat: 
 
Votació: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  5 4   1 10 
Vots en contr a    1  1 
Abstencions    2   2 
 
Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
3.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL DE DATA 
13/10/2015 A LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS DE CDC I ERC DE SUPORT 
AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CO NSELLERA 
RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZ ACIÓ DE L 9N 
 
 
Aquest Alcalde proposta al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 



 
ÚNIC.- RATIFICAR   l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 13 d’octubre 
de 2015 sobre la Moció presentada pels grups municipals de CDC i d’ERC  de suport 
al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva 
imputació per l’organització del 9N i que transcrit literalment diu: 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam 
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als 
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes 
en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
Joan Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres 
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el 
proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è 
aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 
malversació; amb unes penes que van ser de la inhabilitació fins a la presó. 
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 
precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergència Democràtica de Catalunya i 
Esquerra Republicana de Catalunya proposen l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 
democràtics. 
 
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Navarcles amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-a públic a través dels mitjans públics 
municipals. 
 
Votació 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL 
Vots a favor  5 4 2 1 1 13 
Vots en contra        
Abstencions        
 
Sotmès a votació es va aprovar per UNANIMITAT 
 
 
 
 



I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21.45, 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 
 

 
ANNEX ORDENANCES FISCALS APROVAT 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.1 reguladora de l’Impost so bre Béns immobles 
 
Article 1r.- Fet imposable 
 
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets 
sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 
 
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin 
afectes. 
b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 
 
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre en 
aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants modalitats que 
l'esmentat apartat preveu. 
 
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de 
concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el 
què també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per 
una concessió. 
 
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns immobles urbans, rústics, 
i de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 
4. No estan subjectes a l'impost: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - terrestre i 
hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
 
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns 
patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integran t de l’acta de la sessió l’arxiu:         
PC004-1510/1103_dvd 
 
La Secretària 



Ordenança Fiscal núm. 1.2 reguladora de l’Impost so bre Activitats econòmiques  
 
 
Article 4t.- Beneficis fiscals de caràcter obligato ri. 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l’Estat i 
les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 
 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos 
primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat.  
 
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de nova creació o quan, 
havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es 
considerarà que s’ha produït l'inici quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi 
exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de: 
 
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
 
- Transformació de societats. 
 
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular mantingui una posició de 
control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat. 
 
C) Els següents subjectes passius: 
 
- Les persones físiques. 
 
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la 
Llei general tributària que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR. 
 
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà als que 
operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net del volum de 
negoci inferior a 1.000.000 EUR. 
 
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de societats 
anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels 
productes i de la prestació de serveis 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. 
 
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre societats o 
dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual 
hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de la 
meritació de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que correspongui 
al penúltim any anterior al de la meritació d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una 
durada inferior a l’any natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les activitats 
econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de comerç, 
l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup. 
 
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o indirecta, el control d’una altra 
o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a 
dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les 
situacions següents:  
 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració. 
 



c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb tercers. 
 
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració que exerceixin el 
càrrec en el moment en que calgui formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis 
immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels 
membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o 
alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per aquesta. 
 
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, 
així com les successivament dominades per aquestes.  
 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a l’import net del 
volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol. 
 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en el text 
refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 
6/2004, de 29 d’octubre. 
 
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus costejats 
íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions 
declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, 
mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclús si faciliten als seus alumnes llibres 
o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, 
venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import 
d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a 
l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les 
activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, 
rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les 
esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera 
persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
G) La Creu Roja. 
 
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis 
internacionals. 
 
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les 
explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu 
objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els 
requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 
 
a) Les fundacions. 
 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de 
juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a 
fundacions o associacions. 
 
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
 
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic 
integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol. 
 
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen la lletres 
anteriors. 
 
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A),B), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran 
obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, 
quan procedeixi, a instància de part. 
 



4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que l’entitat 
comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts 
en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 
 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de 
transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la Llei 20/1990, de 19 de 
desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona de les tarifes 
de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys 
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest 
període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la 
lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 
 
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan els 
locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos 
per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota 
tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el 
local. 
 
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan es 
duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als 
locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es 
concedirà una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al 
grau d’afectació dels locals per les dites obres. 
 
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la quota tributària, 
integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per 
aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament 
a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si 
s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.  
 
Article 6è.- Procediment de concessió de beneficis f iscals. 
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è d’aquesta 
ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, s'han de 
presentar, 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. 
 
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en 
què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi 
resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.  
 
Article 9è.- Coeficient de situació. 
 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 
categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió 
de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 
 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat seran 
considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més baix i romandran en la susdita 
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la 
categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta 
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza 
l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 1a 2a 3a 4a 5a ..... 
Coeficient aplicable 1,6 1,35 --- --- --- ..... 



 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on 
tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.4 reguladora de l’Impost so bre l’Increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
 
 
Article 2n.- Actes no subjectes. 
 
No estan subjectes a aquest Impost:  
 
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que a 
favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament 
dels seus havers comuns. 
 
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del 
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el 
règim econòmic matrimonial. 
 
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor dels seus 
socis cooperativistes. 
 
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per 
aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor 
dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 
del Text Refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant 
això, si el valor de les parcel•les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon 
als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 
 
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja sigui per 
defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït. 
 
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable 
el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries 
especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, 
de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 
 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del 
negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o 
plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de 
reestructuració bancària.  
 
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una 
societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat 
de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les 
construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i 
venda dels actius immobiliaris del sector financer. 
 
9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per 
dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat 
participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 
 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a 
complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició 
addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius bancaris 
(FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada 



Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les 
operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre 
que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 
16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 
 
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals 
s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les 
operacions citades en els apartats anteriors. 
 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligat òria i quantia fixa. 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la 
constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 
 
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les 
transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge 
habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca 
que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els requisits anteriors, 
realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial. 
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la 
seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o 
drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment 
d'aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la 
liquidació tributària corresponent. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent 
de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de 
l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels 
Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, 
s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 
 
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la obligació de 
satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals pertany o que 
estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret 
públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 
 
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a 
l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  
 
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l'Ajuntament la seva opció 
pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de 
la finalització de l'any natural en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a 
l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi 
de l'any natural previst al paràgraf anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de la declaració 
censal a la corresponent Administració tributària. 
 



c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós 
de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 
d'octubre. 
 
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi estiguin afectes. 
 
e) La Creu Roja Espanyola. 
 
f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis 
internacionals. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 5.1 reguladora del Preu públi c per la prestació del Servei d’atenció domiciliàri a 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
1. 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 d’Atenció Domiciliària. 
 
2. Aquest servei inclou: 
 
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats 
amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l’atenció personal en 
les activitats de la vida diària. 
 
b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb discapacitats, que 
viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que 
presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del 
dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el 
suport dels mitjans personals necessaris. 
 
Article 2.- Concepte 
 
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter 
personal i de caràcter domèstic, consistents en: 
 
- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels 
equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot 
promovent llur autonomia personal. 
 
- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de similars 
característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat anterior. 
 
b) Servei de teleassistència domiciliària. 
 
Article 3.- Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin 
beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei d'Atenció 
Domiciliaria. 
 
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 diversos anys 
d’implementació d’aquest Model de copagament. 
 
Per a l’exercici 2016, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 
b) Servei de Teleassistència - 15,71 EUR/mes. 
 
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència, 
calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.  
 
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima 
 
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. 
 
- L’IRSC de l’any 2015 està fixat en 663,98 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals, als efectes de la 
present ordenança 
 

Capacitat Econòmica 
desglossament per trams (euro mes) 

Tipus 
(%) Quota Màxima 

de 0 a 1 
IRSC de 0,00 € a 

663,98 
€ 0%     0,00 € 

de 1 a 2 
IRSC de 

663,99 
€ a 

1.327,9
6 € 30% entre 0,01 € i 

199,19 
€ 

de 2 a 3 
IRSC de 

1.327,9
7 € a 

1.991,9
4 € 40% entre 

199,20 
€ i 

464,79 
€ 

de 3 a 4 
IRSC de 

1.991,9
5 € a 

2.655,9
2 € 50% entre 

464,80 
€ i 

796,78 
€ 

de 4 a 5 
IRSC de 

2.655,9
3 € a 

3.319,9
0 € 60% entre 

796,79 
€ i 

1.195,1
6 € 

més de 
5 IRSC més de 

3.319,9
1 €    65% més de 

1.195,1
7 €     

 



6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà considerar la 
quota a pagar de forma integral  
 
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’altres 
serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a pagar de forma 
integral. 
 
8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’un centre 
de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja estigui 
satisfent com a usuària del centre. 
 
9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és titular 
d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, 
l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests serveis. 
 
Article 6.- Preu públic exigible 
 
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili: 
 
El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 
d’aquesta ordenança. 
 
2. Servei de Teleassistència: 
 
El preu públic és de 8,43 EUR/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 
d’aquesta ordenança. 
 
3. 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, llevat que concorrin els supòsits previstos a l’apartat  9 de 
l’article anterior. 
 
Article 7.- Meritament 
 
1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que 
constitueix l’objecte de la present ordenança.  
 
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà 
durant els deu primers dies de cada segon mes natural transcorregut  el mes en el que s’ha prestat el 
servei. 
 
2. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà  a trimestres vençuts, i el pagament es farà 
durant els deus primers dies de cada segon mes natural transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el 
servei, llevat dels casos en què l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas 
en el qual es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt anterior. 
 
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 
l’interessat a les oficines municipals. 
 
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de 
pagar recàrrecs i també interessos de demora.  
 
Disposició Addicional 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació 
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició Addicional 2ª.- Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència 
 
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams de 
renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a 
la seva publicació oficial. 
 



2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4, caldrà tramitar 
la corresponent modificació de l’ordenança. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia ........ 
i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regirà 
fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
Navarcles,octubre de 2015 
 
 


