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ACTA NÚMERO 8/2014 

  
 
Sessió extraordinària de l’Ajuntament celebrada en primera convocatòria el dia 27 
d’octubre de 2014, essent les vint-i-una hores i cinc minuts, al Saló de Sessions de 

la Casa Consistorial i sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Pere Pons 
Vendrell i assistits per mi, el sotasignat Secretari de la Corporació, Xavier Rodado 
Honorato, es reuniren els Srs. Regidors: 

 
Llorenç Ros Peirón 

Ferran Planas Vilanova 
Maria Teresa Catasús Vilamós 
Isabel Esteve Soler 

Lluís Ràfols Bages 
Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 
Ramon Carbonell Baqués 
Anna Baqués Capellades 

 
Excusà la seva absència la regidora sra. Dolors Morera Solà. 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió corresponent al dia 7 de juliol de 
2014 i de l’acta corresponent al dia 22 de setembre de 2014 . 
2.- Aprovar provisionalment, si s’escau, les Ordenances fiscals 2015 

 
1.- Aprovació, si s’escau, les actes de les sessions corresponents als plens 

celebrats els dies 7 de juliol i 22 de setembre de 2014. 
 

Per unanimitat dels regidors presents s’acorda aprovar les actes corresponents a les 
sessions celebrades el dia 7 de juliol i 22 de setembre d’enguany. 
 

2.- Aprovar provisionalment, si s’escau, les Ordenances fiscals 2015  

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 
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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 legals actualitzats de les ordenances fiscals municipals 

resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la nova  
Llei 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 nova 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. 

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. 

El regidor d’Hisenda, sr. Ferran Planas explica el contingut de la proposta que tot 
seguit s’exposa: 

 Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

 

Ordenança núm. 2 
IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA I RÚSTEGA 

 

Modificar el tipus de gravamen de l´article 7.2 , segon el literal següent: 
2.-El tipus de gravamen serà el 0, 744 per cent quan es tracti de Bens Urbans 

 
Substituir l´art 6é, apartat 8.c) i afegir apartats d) i e), segon el literal següent: c) 
Per aquells immobles on l’actualització de valors cadastrals per aplicació dels 

coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l’Estat determini un 
decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base 

liquidable de l’exercici immediatament anterior a dita actualització. 
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d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts 
com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la 
normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de 

finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el 
nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim 

coeficient reductor aplicat. 

e) El component individual, en el cas d’actualització de valors cadastrals per 
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l’Estat 
que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada 

any, la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i el 
seu valor base. 

Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat. 

El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en 

vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior 
classificació. 

En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, 

el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior. 

 

Ordenança núm 3 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

Modificar el redactat de l´article 9é.1 , quedant redactat amb el següent literal: 

1.-Als efectes del que preveu l´article 87 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Real 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 corresponent a cadascuna d´elles: Les tipificades de Sol Urbà 

les correspon la 1ª categoria, i les tipificades com Sol no Urbanitzable la 2ª 
categoria. 

    - Incorporar al Carrerer, dins la Classificació de 2 categoria fiscal el  

       “Camí de La Salada a Can Batista” 

     Ubicació: Can Batista  

          Disseminat 
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        Classificació: Sol no Urbanitzable 

  Codi INE: 00652 

 

Ordenança num 4 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA 

 

Modificar l’article 4t, apartat g), segons el següent literal: 

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als 

quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles 

conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera 

persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 

100. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau 

igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda 

una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 

pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 

incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les 

persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, 

a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixar de tenir la 
condició d’incapacitat o classes passives.  

- Per poder gaudir de l’exempció a què es referix l’apartat anterior, els interessats hauran 

d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per 

l’òrgan competent.  

- Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una 

manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix 

o bé es destinarà al seu transport.  

- La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat 

amb el que preveu l’article 194 de la llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el 

procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic. 

- Les exempcions previstes en les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en 
siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.   

Suprimir l´apartat f de l´article 5, que diu: 

S´estableix una bonificació del 100 per cent de la quota de l´impost dels vehicles 

adscrits a serveis de protecció civil i ADF. 
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Ordenança nùm 5 
IMPOST SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA. 

 

Suprimir l’article 2, apartat 3: 

3.- En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors 
hipotecaris del deutor principal compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Real 
Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 

hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge previst 
a l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu 

substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut 
pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes. 

Afegir, a l’article 5è, l’apartat 3, segons el literal següent: 

3.- Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament 
de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, 

contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es 

manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual del 
deutor hipotecari realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o 

judicial, per a la cancel3lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre 
el mateix, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 

empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior 

als dos anys.  

No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en 
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió 

de l’habitatge.  

Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que 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 
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residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la 
parella de fet legalment inscrita. 

La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acrditarà pel subjecte passiu 
davant l’Ajuntament mitjançant la prestació dels següents documents:  

1. Certificat de rendes expedit per l’AEAT corresponent a l’exercici anterior a la 
transmissió 

2. Certificat negatiu de la presentació de l’Impost sobre Patrimoni expedit per 

l’Agència Tributària de Catalunya amb relació als últims quatre exercicis 
tributaris. 

3. Certificat de titularitats expedit pel Registre de la Propietat. 
4. Últimes tres nòmines percebudes.  
5. Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el que figuri la 

quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per l’atur.  
6. Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes 

anàlogues d’assistència social concedides per la Comunitat Autònoma i 
Entitat Local. 

7. En cas de treballador per compte propi, si estigués percebent la prestació per 

cessament d’activitat, el certificat expedit per l’òrgan gestor en el que figuri 
la quantia mensual percebuda. 

8. Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com parella de fet. 
9. En el seu cas, declaració judicial de discapacitat dels fils majors d’edat 

subjectes a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. 

10.Certificat d’empadronament amb referència al moment de la transmissió i als 
dos anys anteriors. 

11.Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits per a 
gaudir de la present exempció.  

No caldrà que l’interessat aporti aquella documentació acreditativa d’aquest benefici 

fiscal, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè 
es realitzi l’esmentada consulta.  

 

Ordenança núm. 6 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

 

Modificar l´art. 1r , segons el literal sigüent: 

Article 1r.- Fet Imposable 
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L´impost sobre construccions, instalacions i obres és un tribut indirecte el fet 
imposable del qual está constituït per la realització, dintre del terme municipal , de 
qualsevol construcció, instalació o obra per a la qual s´exigeixi obtenció de la 

corresponent llicencia d´obres o urbanistica, s´hagi obtingut o no aquesta llicencia 
, o per a la qual s´exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació 

prévia, sempre que l´expèdició de la llicencia o l´activitat de control correspongui a 
aquest Ajuntament. 

Afegir a l´art. 10é, l´apartat 11, segon el literal següent: 

11.-Les sol.licituts de devolució, total o parcial, de l´impost satisfet a compta de 

l´impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instalació u obra 
per a la qual es va fer el pagament, hauran d´anar acompanyades d´un informe 
emés pels serveis técnics d´urbanisme de l´Ajuntament , en el qual es fagi constar 

l´aceptació municipal de la reununcia total o parcial a l´execució de la construcció, 
instalació o obra, així com la valoració de la  part realitzada, en els termes 

previstos a l´article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 

Ordenança núm. 8 

TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

Substituir l’apartat fotocopies de l’article 6 quota tributaria per el següent 
redactat: 

A4, 1 cara, blanc i negre 0.20€ 

A4, 2 cares, blanc i negre 0.30€ 

A4, 1 cara, color 0.30€ 

A4, 2 cares, color 0.40€ 

A3, 1 cara, blanc i negre 0.30€ 

A3, 2 cares, blanc i negre 0.40€ 

A3, 1 cara, color 0.40€ 

A3, 2 cares, color 0.50€ 

 

Ordenança núm. 12 
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 

RESIDUSMUNICIPALS (RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 

Modificar l’article 2 fet imposable, quedant redactat amb el literal següent: 

Article 2.- Fet imposable 
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, transport i 
tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 

a) Servei de recepció obligatòria de recollida selectiva de residus sòlids urbans 
generats als habitatges particulars, així com el tractament en planta per a la 

selecció, recuperació i eliminació de residus, i el servei de deixalleria, encara que no 
hi hagi utilització efectiva del servei o aquest no hagi estat provocat. 

A aquests efectes, es consideren residus sòlids urbans aquells residus generats als 

domicilis particulars i allotjaments i que per la seva naturalesa es poden assimilar 
als que es produeixen en els llocs esmentats i no tenen la consideració de residus 

especials. 

Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells 
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes 
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus 

procedents de neteja de vies publiques; zones verds; àrees recreatives; i vehicles 
abandonats. 

b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars 

sense edificar. 

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats com a conseqüència 
d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats, 

tals com aparcament, traster o magatzem (s’exclouen els garatges privats associats 
directament a les vivendes). 

d) Serveis complementaris de recepció voluntària de recollida, tractament i 

eliminació dels residus comercials o industrials, assimilables als residus sòlids 
urbans, així com el tractament en planta, selecció de residus i deixalleria, els quals 
són susceptibles de ser prestats pel sector privat en els termes previstos a la 

normativa vigent en matèria de residus. 

A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, 

les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord 
amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals 

2.  S’exclouen d’aquests conceptes regulats als punts 1.1 els residus de tipus 
industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i materials contaminants, 

corrosius, perillosos o aquells la recollida o abocament dels quals exigeixi l’adopció 
d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com: 

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 

b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
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c) Runes d’obres 

d) Altres tòxics o perillosos 

 

3. Com que el servei regulat a l’article 1.1 és un servei general i obligatori que no 
només afecta als veïns que l’utilitzen, sinó a tots aquells que es troben en disposició 

de poder utilitzar-lo, el fet que en els locals, establiments o finques esmentats en 
aquest article no s’hi realitzi cap activitat, pel fet d’estar tancats, no suposa la falta 
de realització del fet imposable de la taxa pel servei general i obligatori, ja que el 

servei es presta igualment encara que estiguin tancats, a causa de la possibilitat 
manifesta, per la seva utilització en qualsevol moment en què es dugui a terme, o 

tot i que no es porti a terme, de produir residus sòlids urbans o assimilables a 
aquests, així com la disposició del servei que ha provocat els costos que es satisfan 
mitjançant aquesta taxa. 

4. S’entén realitzat el fet imposable referent als habitatges de nova construcció que 
estiguin desocupats, sempre que hagin estat objecte d’alta en algun dels serveis de 
subministrament d’aigua, electricitat o gas. 

 

Modificar l’article 3 subjectes passius, quedant redactat amb el literal següent: 

Article 3.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de 
recepció obligatòria de recollida selectiva, tractament recuperació i eliminació de 
residus sòlids urbans generats als habitatges particulars, en concepte de 

contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els 

locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a 
que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, 
d’arrendatari, fins i tot, a precari. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

3. Són subjectes passius de la taxa, pels serveis complementaris de recepció 

voluntària de recollida selectiva, tractament, recuperació i eliminació dels residus 
comercials o industrials, assimilables als residus sòlids urbans en concepte de 

contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix la llei General Tributària, que siguin “ocupants” de locals o siguin titulars 
d’activitats de locals i finques i que, consegüentment, o bé sol·licitin la prestació o 
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bé resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable 
definit a l’article 1.1.d d’aquesta Ordenança fiscal.  

Es distingeixen 3 casos: 

*3.1: Els titulars d’activitats industrials que generin residus comercials o 

domèstics que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del 
establert per l’Ajuntament. A aquests efectes, els titulars d’activitats que 
generin residus comercials o industrials assimilables als urbans, i que no 

vulguin acollir-se al servei de recollida selectiva municipal, hauran de 
sol·licitar la no subjecció i vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament, 

que tenen contractat (amb un gestor autoritzat) la recollida, tractament i 
eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. 

*3.2: Els locals comercials o industrials inactius, que hauran d’acreditar que 
en aquell establiment no s’hi realitza cap activitat, mitjançant una sol·licitud 

d’instància a l’Ajuntament i una visita de comprovació per part d’un tècnic 
municipal 

*3.3: Local industrial artesà alimentari amb baixa generació de residus: 

aquell que estigui exclusivament destinat a l’elaboració de productes artesans 
alimentaris de proximitat (producció local), que generi poca quantitat de 

residus -assimilables a un habitatge-, i/o que tingui una producció molt 
estacionalment marcada (ocasional o puntual), i/o que s’autogestioni una 
part dels residus (per exemple amb auto compostatge) i que pugui justificar-

ho a l’Ajuntament. La quota d’aquest tipus d’activitats s’equipararà a la d’un 
habitatge. 

En tots tres casos, aquest acredita ment s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, 

comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a 
terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha 
tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar a partir del mes 
de desembre i abans de l’1 de febrer de cada any. 

Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 

comercials i domèstics s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té 
establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la 

taxa aquí regulada.  

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si 

s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
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Modificar el article 6: Quota tributària, apartats 2;2.1;2.2 quedant redactats amb 
el literal següent. 

 

Article 6.- Quota tributària 

2. La quota tributària, pel que fa al servei de recepció obligatòria de recollida 

selectiva, tractament, recuperació i eliminació de residus sòlids urbans generats als 
habitatges particulars consistirà en una quantitat fixa per habitatge, d’acord a la 
tarifa que figura a continuació en aquesta ordenança fiscal. 

S’aplicarà una reducció de la taxa del 10% de la quota establerta a l’article 2.1 
d’aquesta ordenança als subjectes passius que hagin acreditat un ús regular i 
continuat de la deixalleria municipal durant l’exercici anterior, i amb un mínim de 

15 vegades a l’any. Només es considerarà una bonificació per unitat familiar i 
habitatge. L’acreditació de l’ús de la deixalleria es limitarà a un ús diari per cada 

objecte i subjecte tributari. 

S’aplicarà una reducció de la taxa del 20% de la quota establerta a l’article 2.1 
d’aquesta ordenança als contribuents que acreditin que durant l’exercici anterior al 
de la meritació de la taxa s’han autogestionat la fracció orgànica de residus (auto 

compostatge) en condicions que no causin molèstia als veïns, ni problemes 
higiènics de cap mena. 

Per gaudir de qualsevol d’aquestes dues bonificacions (per ús de deixalleria o per 

auto compostatge) caldrà adreçar la sol·licitud al servei de Sostenibilitat i Medi 
Ambient de l’Ajuntament, que emetrà informe verificant que es compleixin les 

condicions per obtenir la bonificació. El termini màxim per sol·licitar les reduccions 
de la taxa recollides en aquest apartat es fixa en el 31 de gener. 

 

A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents: 

 

2.1. Habitatges: 

Per cada habitatge  165,00€ 

Habitatge amb reducció del 10% (per ús de la 
deixalleria) 

148,50€ 

Habitatge amb reducció del 20% (per Auto compostatge) 132,00€ 
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NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter 
familiar. 

2.2 Locals comercials inactius i locals per a usos privats: 

Per cada local comercial inactiu 165,00€ 

Per cada local destinat a usos privats (magatzem, 
aparcament, traster) 

75,00 € 

Per cada local industrial inactiu  165,00 € 

Per cada solar sense edificar en sòl urbà  25,00 € 

Per cada local industrial artesà alimentari amb baixa 
generació de residus 

165,00€ 

NOTA:  

-S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen activitats 
domèstiques, i a tal efecte se n’equipara la taxa (prèvia acreditació de la seva 

inactivitat d’acord a l’establert a l’article 3). 

- S’entén per local destinat a usos privats, aquell en el que no s’hi digui a terme cap 
activitat econòmica, d’ús particular i no vinculat directament a la vivenda. 

- S’entén per local industrial inactiu aquell situat en polígons industrials, i en el que 
no s’hi dugui a terme cap activitat econòmica (prèvia acreditació de la seva 

inactivitat d’acord a l’establert a l’article 3) 

- La motivació de la taxa corresponent als solars sense edificar en sòl urbà és 
deguda a l’obligació que tenen els propietaris de mantenir les parcel·les en bones 

condicions (generació de restes vegetals i altra possible brossa resultant del seu 
manteniment periòdic)  

 

Ordenança núm. 17 

TAXA PER L´OCUPACIÓ DE TERRENYS D´US PUBLIC AMB  PARADES, 

BARRAQUES CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS   , 
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC. 

 

Modificar l’epígraf 1 de la tarifa 2 de ‘article 6 quota tributaria quedant redactat 

amb el literal següent: 
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1.- Ocupació  amb materials de construcció, runes, tanques, bastides o 
grues. 

 Dipòsits de  materials, runa i vagons per a la seva recollida, tanques i tancaments 
d’obres, bastides, grues o altres instal·lacions auxiliars de la construcció anàlogues 

, per dia i m2...........0,25€/dia. 

A les llicencies que se les aplica el benefici fiscal relatiu a l’article 6è de l’ordenança 
fiscal n-6 de l’impost sobre construccions, instal·lacions  i obres es liquidarà una 

quota del 25% d ela tarifa inicial. 

 

Ordenança núm 18 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 

Modificar l’article 6, quota tributària, quedat redactat amb el literal següent:  

Les tarifes de subministrament d’aigua a partir del u de gener del 2015, seran: 

- 1.-ÚS DOMÈSTIC 

 
   Comptador de 13 mm. 10,61 €/mes/abonat 

Comptador de 15 mm. 10,61 €/mes/abonat 

Comptador de 20 mm. 29,80 €/mes/abonat 

Comptador de 25 mm. 37,95 €/mes/abonat 

Comptador de 30 mm. 48,60 €/mes/abonat 

   1er. Bloc fins (9 m3/mes) 0,8615 €/m3 

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes) 1,4209 €/m3 

3er. Bloc (excés de 18 m3) 2,6792 €/m3 

          

(*)Pels usos domèstics, en el cas que el nombre de persones per habitatge sigui 
superior a tres, el volum corresponent al primer tram es determina a partir de la 

dotació bàsica (100 litres/persona/dia), incrementat en tres metres cúbics per 
persona addicional. Així mateix, el consum del segon i tercer tram d’acord amb la 

taula següent 
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Base imposable mensual 
(m3) 

Metres cúbics mensuals 

Nº de persones per 
habitatge 

1r Tram 2n Tram 3r Tram 

    0 a 3 Fins 9 De 10 a 18 Més de 18 
   4 Fins 12 De 13 a  24 Més de 24 

   5 Fins 15 De 16 a  30 Més de 30 
   6 Fins 18 De 19 a  36 Més de 36 
   7 Fins 21 De 22 a 42 Més de 42  

   n <=3n + 1 >3n+1 <= 6n 
>6n 

 

 

2.-ÚS COMERCIAL / HOTEL 
  

Comptador de <= 13 mm. 10,61 €/mes/abonat 

Comptador de 13 mm. 18,25 €/mes/abonat 

Comptador de 15 mm. 26,86 €/mes/abonat 

Comptador de 20 mm. 35,40 €/mes/abonat 

Comptador de 25 mm. 43,98 €/mes/abonat 

Comptador de 30 mm. 52,58 €/mes/abonat 

Comptador de 40 mm. 61,14 €/mes/abonat 

Comptador de 50 mm. 69,73 €/mes/abonat 

   1er. Bloc fins (9 m3/mes) 1,5152 €/m3 

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes) 2,0018 €/m3 

3er. Bloc (excés de 18 m3) 2,9645 €/m3 

   3.-ÚS INDUSTRIAL 
  

Comptador de <= 15 mm. 38,82 €/mes/abonat 

Comptador de 20 mm. 63,67 €/mes/abonat 

Comptador de 25 mm. 88,92 €/mes/abonat 

Comptador de 30 mm. 126,59 €/mes/abonat 

Comptador de 40 mm. 252,07 €/mes/abonat 

Comptador de 50 mm. 377,91 €/mes/abonat 

   1er. Bloc fins (9 m3/mes) 1,5152 €/m3 

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes) 2,0018 €/m3 

3er. Bloc (excés de 18 m3) 2,9645 €/m3 

   4.-ÚS OBRES 
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Comptador de <= 13 mm. 18,25 €/mes/abonat 

Comptador de 15 mm. 26,86 €/mes/abonat 

Comptador de 20 mm. 35,40 €/mes/abonat 

Comptador de 25 mm. 43,98 €/mes/abonat 

Comptador de 30 mm. 52,58 €/mes/abonat 

Comptador de 40 mm. 61,14 €/mes/abonat 

Comptador de 50 mm. 69,73 €/mes/abonat 

   1er. Bloc fins (9 m3/mes) 1,7748 €/m3 

2on. Bloc (de 10 a 18 m3 mes) 2,3463 €/m3 

3er. Bloc (excés de 18 m3) 3,4767 €/m3 

   5.-BOQUESCONTRA INCENDI 

  

Quota Servei, 1 1/4 polzades 58,41 €/mes/abonat 

Quota Servei, 2      polzades 66,60 €/mes/abonat 
Quota Servei, 2 1/2 polzades 74,79 €/mes/abonat 

Consum Aigua  2,1952 €/m3 

   6.-AFORAMENTS 

  

   Aforaments 300 l./dia 39,28 €/mes/abonat 

Aforaments 400 l./dia 51,31 €/mes/abonat 

Aforaments 500 l./dia 71,45 €/mes/abonat 

Aforaments 600 l./dia 85,03 €/mes/abonat 

Aforaments 900 l./dia 128,45 €/mes/abonat 

Aforaments 1.000 l./dia 142,33 €/mes/abonat 

Aforaments 1.200 l./dia 167,99 €/mes/abonat 

Aforaments 1.500 l./dia 215,80 €/mes/abonat 

Aforaments 3.000 l./dia 426,92 €/mes/abonat 

Aforaments 5.000 l./dia 763,68 €/mes/abonat 

 

Les Tarifes per Serveis i Prestacions Complementàries del Servei d’ Aigües a partir 

del u de gener del 2015 seran: 

 

  

Connexió  Col·locació Cànon SUBTOTAL                         

(a+b+c) 

Iva 

21% 
Fiança Total 

  

a Xarxa Comptador Municipal Iva 
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inclòs 

  

(a) (b) (b)   

A. ALTA NOUS SUBMINISTRAMENTS 

1.Col·locació de comptadors amb connexió a xarxa municipal (individual): 

 

Diàmetre comptador 

       

 

15 mm. 229,93 137,94 183,94 551,81 115,88 12,02 679,71 

 

20 mm. 321,89 183,94 183,94 689,77 144,85 12,02 846,64 

 

25 mm. 367,91 229,93 183,94 781,78 164,17 12,02 957,97 

 

30 mm. 459,85 275,91 183,94 919,70 193,14 12,02 1.124,86 

 

40 mm. 551,84 367,88 183,94 1.103,66 231,77 12,02 1.347,45 

 

50 mm. 643,78 459,85 183,94 1.287,57 270,39 12,02 1.569,98 

2.Col·locació  de comptadors en bateria: 

 

Diàmetre comptador 

       

 

13 mm. 

 

137,94 

 

137,94 28,97 12,02 178,93 

 

15 mm. 

 

137,94 

 

137,94 28,97 12,02 178,93 

 

20 mm. 

 

183,94 

 

183,94 38,63 12,02 234,59 

 

25 mm. 

 

229,93 

 

229,93 48,29 12,02 290,24 

 

30 mm. 

 

275,91 

 

275,91 57,94 12,02 345,87 

 

40 mm. 

 

367,88 

 

367,88 77,25 12,02 457,15 

 

50 mm. 

 

459,85 

 

459,85 96,57 12,02 568,44 

         B. ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS 

3.Canvi de subministrament per aforament a comptador  

 

Pagament únic 

     

 

 Amb modificació Portella  140,42 

  

140,42 29,49 

 

169,91 

 

 Amb tram pillo fins a portella  293,04 

  

293,04 61,54 

 

354,58 

 

 Amb tram des de xarxa de 

distribució fins a portella  402,93 

  

402,93 84,62 

 

487,55 

       

       

  

Connexió  Col·locació Cànon 
SUBTOTAL                         

(a+b+c) 

Iva 

21% 
Fiança 

Total 

  

a Xarxa Comptador Municipal 

Iva 

inclòs 

  

(a) (b) (b)   

 

Pagament fraccionat (4 

trimestres) 
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 Amb modificació Portella  35,11 

  

35,11 7,37 

 

42,48 

 

 Amb tram pillo fins a portella  73,26 

  

73,26 15,38 

 

88,64 

 

 Tram des de xarxa de distrib. 

fins a portella  100,73 

  

100,73 21,15 

 

121,89 

4.- Us Incendi 

       

 

Diàmetre en  polzades 

       

 

1-1/4" 827,71 

 

183,94 1.011,65 212,45 12,02 1.236,12 

 

2" 1.839,38 

 

183,94 2.023,32 424,90 12,02 2.460,24 

 

2-1/2" 2.851,08 

 

183,94 3.035,02 637,35 12,02 3.684,39 

5.- Connexió a bateries 

       

 

Nº Sortides 

       

 

2 229,93 

 

183,94 413,87 86,91 

 

500,78 

 

4 321,89 

 

183,94 505,83 106,22 

 

612,05 

 

8 413,88 

 

183,94 597,82 125,54 

 

723,36 

 

10 505,83 

 

183,94 689,77 144,85 

 

834,62 

 

18 597,79 

 

183,94 781,73 164,16 

 

945,89 

 

20 689,78 

 

183,94 873,72 183,48 

 

1.057,20 

6.- Hidrants a la via pública 

       

 

Hidrant en columna 

       

 

80 mm. 2.391,21 

  

2.391,21 502,15 

 

2.893,36 

 

100 mm. 2.529,18 

  

2.529,18 531,13 

 

3.060,31 

 

Hidrant enterrat 

       

 

80 mm. 1.287,58 

  

1.287,58 270,39 

 

1.557,97 

 

100 mm. 1.425,67 

  

1.425,67 299,39 

 

1.725,06 

7.-Material Divers 

       

 

Arqueta per a comptador de 20 189,07 

  

189,07 30,25 

 

219,32 

 

Arqueta per a comptador de 25 235,07 

  

235,07 37,61 

 

272,68 

 

Arqueta per a comptador de 30 248,68 

  

248,68 39,79 

 

288,47 

 

Arqueta per a comptador de 40 360,10 

  

360,10 57,62 

 

417,72 

 

Portella PVC de 25 x 35 cm. 32,54 

  

32,54 5,21 

 

37,75 

 

Portella PVC  de 30 x 45 cm. 41,59 

  

41,59 6,65 

 

48,24 

 

Portella metàl·lica de 35 x 67 cm. 82,54 

  

82,54 13,21 

 

95,75 

 

Portella metàl·lica de 50 x 60 cm. 97,10 

  

97,10 15,54 

 

112,64 
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 Pany portella  29,45 

  

29,45 4,71 

 

34,16 

  

Connexió  Col·locació Cànon 
SUBTOTAL                         

(a+b+c) 

Iva 

21% 
Fiança 

Total 

  

a Xarxa Comptador Municipal 

Iva 

inclòs 

  

(a) (b) (b)   

 

 Clau de pany portella  2,32 

  

2,32 0,37 

 

2,69 

 

 Placa senyalització hidrant  48,66 

  

48,66 7,79 

 

56,45 

 

 Trampilllo de fundició  21,58 

  

21,58 3,45 

 

25,03 

 

 Arqueta fundició per comptador 

(fins a 30 mm)  253,40 

  

253,40 40,54 

 

293,94 

 

 

8.- Reforma instal·lacions i connexions existents 

 

(Tots els usos) 

       

 

A pressupost en funció del treball a realitzar més, en el cas d'ampliació del 

tipus de subministrament, la diferència del nou tipus de sol·licitat en relació al 

tipus existent. 
   

    

9.- Instal·lació de xarxa de distribució per metre lineal de façana 

 

A pressupost en funció del treball a realitzar i tipus de 

xarxa i instal·lar 

     

10.-  Altres Serveis 

       

 

Restabliment per suspensió 

temporal per manca de pagament 48,69 

   

10,22 

 

58,91 

 

Modificació de l'ÚS  i/o NOM  

subministrament 45,97 

   

9,65 

 

55,62 

         

 

Comissió impagats (€/ rebut) 0,16 

     

0,16 

 

Despeses enviament certificat : només en avís certificat i a preu 

vigent en correus. 

    

 

Infraccions i sancions d'acord al que recull el Reglament 

Municipal. 

     

         

 

Preu fuites aigua    ( €/m3)         1,3507 

     

 

Frau detectat en comptador 

(€/abonat) 516,61 

   

108,49 

 

625,10 

 

Frau detectat en escomesa  

(€/abonat) 1.211,96 

   

254,51 

 

1.466,47 
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Ordenança núm.20 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

 

Modificar l’enumeració del article 6.1, apartat a) Per assistències, per el b) per 

assistències. 

Crear l’apartat c) Per altres serveis. 

Mitja jornada en horari de tardes (de 15 a17 hores).....................50€ 

Servei d’acollida en 1 hora (matinal o de tarda).............................25€ 

Les fraccions de ½ computaran als mateixos efectes que 1 hora. 

(El servei d’acollida es donarà en horari de 8 a 9 h. del matí i de 17.00 a 17.30 

hores, prèvia inscripció i en funció d’un número mínim d’inscripcions) 

Servei de Menjador per Nadons (de 4 a 14 mesos, portant-se el menjar de casa) 
gestionat per l´Ajuntament, essent l´horari de 13h a 
15h............................................................................... 50/mes per nadó. 

Servei  anterior de Menjador per Nadons esporàdic..........................5€/dia  

Quota  material escolar-gestionat per l´Ajuntament, inici Curs : 100€ per nen/a. 

Servei  d´acollida matinal 1 hora esporàdic.................................3,5€/dia. 

La quota de material escolar, gestionada per l’Ajuntament, inici de curs: 100€ per 
nen/nena. Es facilitarà per qui ho sol·liciti poder-ho pagar el 50% al inici del curs i 
50% al gener. 

Tots els usuaris habituals i esporàdics del servei de menjador per nadons se les 
cobrarà a finals de mes pel Banc. 

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complert 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 
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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. 

Tercer.- Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor (grups municipals de CiU, d’ERC i el 

regidor sr. Lluís Ràfols) i dos vots en contra del grup municipal d’APS-CUP. 

 

En el torn d’intervencions es produiren les que, en síntesi, a continuació es 

transcriuen: 
 

El sr. Ramon Carbonell manifesta que la taxa de la brossa fa dos anys que no 
augmenta les seves tarifes i que això, malgrat hi pugui haver un petit dèficit en el 
servei, no obliga que l’ajuntament cerqui l’equilibri econòmic perquè, aquest pot ser 

recomanable en les taxes, però no obligatori i la corporació ha de mirar sempre 
d’aconseguir una correcta distribució de la taxa i que aquesta sigui proporcional a la 

generació de residus real de cadascun dels subjectes passius, restaurants, 
empreses, famílies nombroses i altres supòsits, cosa que actualment en alguns 
casos no succeeix. La possible descompensació entre ingressos i despeses de la 

taxa de la brossa podria compensar-se amb l’augment de les quotes d’impostos 
com ara l’IAE aplicable a grans empreses. Igualment, el dèficit de les llars d’infants 

s’ha d’assumir en atenció al tipus de servei del que es tracta, que és d’interès 
general. La modificació proposada en la plusvàlua també ha de ser admesa com a 
positiva atès els beneficis que pot reportar a les persones que han perdut el seu 

habitatge. 
 

El sr. Ferran Planas contesta que si bé en algunes taxes no és imprescindible 
l’equilibri entre ingressos i costos quan mirem el conjunt d’aquestes veiem que no 

podem mantenir desequilibris en part dels tributs que cobra l’ajuntament perquè, si 
així ho féssim, tindríem un dèficit global impossible d’assumir per la corporació i els 
números de la gestió económica municipal sempre s’han de veure en conjunt. És 

cert que abaixar impostos és popular però un mínim sentit de la responsabilitat 
corporativa fa que no poguem fer-lo. 

 
La sra. Montserrat García mostra el seu acord amb la proposta en general si bé 
considera que hauríem de treballar per reduir la taxa de l’aigua i el considerable 

deute contret amb l’empresa concessionària. 
 

El sr. Planas contesta que molt aviat es farà una reunió monogràfica sobre l’aigua 
amb tots els grups municipals representants a l’ajuntament. 
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El sr. Alcalde manifesta que el grup que representa – CiU – ja voldria que no 
augmentessin els impostos i taxes però, malgrat l’esforç de contenció de la pressió 
fiscal que s’està practicant en aquests darrers anys i per a l’exercici vinent, hi ha 

algun cas que és inevitable des del punt de vista de la correcta gestió econòmica 
municipal; sobre l’aigua corrobora el que acaba de dir el regidor d’Hisenda i i es 

posiciona sobre la necessitat de planificar el futur d’aquest servei. 
 
El sr. Antonio Peiret, assessor econòmic de l’ajuntament adscrit a Intervenció i 

present a la sessió, explicita en resum les magnituds econòmiques dels diferents 
tributs principals de l’ajuntament en relació a les ordenances que els regulen, 

posant l’accent en la necessitat que té la corporació de vetllar perquè no es 
produeixin desequilibris entre els ingressos i les despeses municipals.   
 

El sr. Alcalde afirma que és vital actuar amb prudència per a no afeblr la capacitat 
recaptatòria de l’ajuntament. 

 
El sr. Carbonell manifesta que el vot del grup municipal al qué representa no és un 
vot d’oposició frontal a la proposta presentada, sinó de matís, volent deixar clar que 

entenen perfectament l’esforç fet per l’equip de govern i que ho veuen amb 
caràcter positiu, afegint però que amb el seu vot pretenen manifestar que les coses 

també es poden fer d’una altra manera. 

 
I sense més assumptes a tractar la sessió es clou a les vint-i-una hores i trenta-set 
minuts, i perquè quedi constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, 
estenc amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde aquesta acta, a Subirats, vint-i-set 

d’octubre de dos mil catorze. 
 

 
VIST-I-PLAU 
L’ALCALDE                                       EL SECRETARI 


