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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2016 

           

Núm. 8/2016 

 

 

A Subirats, essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia vint-i-quatre d’octubre de dos 

mil setze, es reuneixen a la sala de plens d’aquesta corporació, els senyors que 

posteriorment es relacionaran, amb l’assistència de la Secretària-Interventora 

municipal Sra. Maria Isabel García Giménez.  

 

ASSISTENTS:   

 

Alcalde - President: Pere Pons Vendrell 

 

Regidors: 

Llorenç Ros Peirón 

Àngels Pinyol Batet 

Lluïsa Sueiro Iglesias 

Marcos Pérez López 

Anna Baqués Capellades 

Amat Cantí Mallofré 

Anna Rosinés Cueto 

Montserrat García Pájaro 

Carme Riba Ferrer 

 

Absents: 

Carles Morgades Àguila, excusa la seva presència. 

 

Convidats:  

 

              Antoni Peiret de Antonio – Assessor Extern 

 

Vist que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del nombre legal de membres que 

conformen el ple de la corporació, el president obre la sessió i, tot seguit, es passa a 

l’examen i deliberació dels assumptes inclosos dins del següent: 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- Aprovar l’ acta de la sessió ordinària del ple de la corporació del dia 19 de 

setembre de 2016.  

2.- Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 7  del Pressupost 

2016 de l’Ajuntament de Subirats. 

3.- Aprovar inicialment la dissolució del Patronat de Turisme de Subirats. 

4.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals del 2017. 
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1.- Aprovar l’ acta de la sessió ordinària del ple de la corporació del dia 19 de 

setembre de 2016.  

Es posa a consideració dels assistents a la sessió l’acta de la sessió assenyalada i es 

realitzen les següents consideracions: 

 

 En Marcos Pérez López, pag. 19, quan contesta a la sra. García on posa “laca” 

ha de posar “la casa”. 

 

Amb les observacions indicades s’aproven per UNANIMITAT. 

 

 

2.- Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 7  del Pressupost 

2016 de l’Ajuntament de Subirats. 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

Vist l'expedient elaborat pels serveis municipals, i trobant conforme els objectius del 

mateix.  

 

Vist el que es disposa en l’article 177 posat en relació amb l’article 169 del Text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març, i demés normativa d’aplicació. 

 

D’acord amb l’exposat i la documentació obrant a l’expedient, es proposa a la 

Comissió informativa d’hisenda dictamini sobre els següents,  

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària número 7/2016 

en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, que tot seguit es 

detalla: 

 

SUPLEMENTS DE CREDITS 
 

    21200 323 Edificis i altres construccions /escola 3.000 

22104 130 Vestuari 800 

22201 920 Comunicacions postals 3.000 

22613 338 Activitats culturals 3.500 

22614 312 Promoció de la salut 100 

22617 338 Memòria històrica 700 

22620 323 Activitats escolars llars 3.500 

46500 341 Conveni dinamitzador 2.050 

48005 231 Ajuts puntuals 200 

63500 341 Material esportiu 500 

91301 011 Amortització préstecs 10.200 

  
Total suplements 27.550 
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    CREDITS EXTRAORDINARIS 
 62216 170 Instal·lació modular camp futbol  17.700 

12004 151 Retribucions Bàsiques C2 2.421 

13000 920 Retribucions Bàsiques  4.000 

  
Total crèdits extraordinaris 24.121 

    TOTAL SUPL. CREDITS + CREDITS EXTRAORDINARIS 51.671 

    

    FINANÇAMENT 
 

    BAIXES DE CREDITS 
 

    13100 151 Laboral eventual 4.000 

13100 341 Laboral socorristes 2.421 

16000 151 Seguretat Social 6.650 

20300 9220 Lloguer “Taller” 5.000 

22100 1532 Energia elèctrica 7.700 

22200 920 Comunicacions Telefòniques 2.000 

22708 931 Serveis recaptació 2.500 

22709 920 Notaries 1.000 

31002 011 Interessos Caixa Catalunya 700 

31100 011 Despeses formalització 1.000 

34900 011 Altres despeses financeres 1.000 

  
Total 33.971 

 
REMANENT DE TRESSORERIA 
87000  Romanent de tresoreria 
           17.700 

TOTAL FINANCIACIÓ 51.671 

  

  
SEGON.- Que aquest expedient sigui exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils   
mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d’edictes d’aquesta Casa Consistorial, i un cop 
transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es 
considerarà aprovat definitivament  sense necessitat de cap tràmit ulterior: en cas contrari, el 
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
El sr. Marcos Pérez explica la proposta indicant les partides de despeses que es necessari 
suplementar perquè el seu crèdit s’ha esgotat o bé perquè d’aquí a final d’any es preveu 
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insuficient i, d’altres que són noves i que és necessari dotar-les de crèdit com la instal·lació 
modular del camp de futbol. 
 
El total de la modificació puja la quantitat de 51.671 euros i aquesta quantitat es finança una 
part donant de baixa crèdits de les partides que es relacionen en la proposta i del romanent de 
tresoreria  amb la quantitat de 17.700 euros. 
 
Indica que en la comissió informativa d’hisenda es va sol.licitar el canvi de nom d’una partida i 
encara no està fet; demana que en l’acta definitiva no consti “Lloguer casa Rafecas” sinó 
“Lloguer taller”. 
 
La sra. Montse García pregunta si la partida de 17.700 euros “Instal.lació modular camp de 
futbol” fa referència als vestidors de Lavern o bé a un altre camp de futbol. Així mateix avança 
que com han fet sempre i per coherència el seu grup s’abstindrà. 
 
El sr. Alcalde contesta que aquests mòduls van destinats al camp de futbol de Sant Pau però 
que encara es preveu una altra modificació de pressupost abans de finalitzar l’any i que 
s’intentarà encabir els vestidors de Lavern. 
 
Així mateix comenta que de la partida 13000 920 “Retribucions bàsiques” es tregui el nom 
propi que figura a la proposta. 
 

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 

CINC VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU i PSC, i CINC ABSTENCIONS dels 

grup d’ERC i CUP. 

 

3.- Aprovar inicialment la dissolució del Patronat de Turisme de Subirats. 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

Atès que el Municipi de Subirats disposa actualment d´un Organisme Autònom Local 

de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, subjecte al dret 

administratiu i dependent de l´Ajuntament de Subirats, anomenat Organisme Autònom 

“ Patronat Municipal de Turisme” , amb el NIF P-0800092-I i domiciliat a l’Estació de 

Renfe de Lavern, s/n 08739 Subirats. 

Atès que es convenient un procés de reducció de l´estructura municipal des de el punt 

de vista de la simplificació administrativa, reducció de costos i optimització dels 

recursos públics. 

Atès que es considera adient la dissolució del Patronat Municipal de Turisme amb 

integració de les seves funcions, drets i deures en l´estructura municipal ordinària. En 

aquest sentit s´ha constatat que actualment gaudeix d’escassa autonomia pràctica, 

tenint en compte que el finançament majoritari del Patronat correspon a l´Ajuntament 

i una part significativa de la gestió pressupostària i de recursos humans es realitza a 

través del servei d´Intervenció de l´Ajuntament. L´existència de l´Organisme 

Administratiu tendeix a dilatar  i duplicar els procediments i a fer sovint més  complexa 
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la gestió del servei, ja que en molts casos són necessaris dobles informes i acords en 

temes relacionats amb el Pressupost, plataformes informatives al Ministeri  d´Hisenda,  i 

fiscalitat del Patronat. A més la subjecció del Patronat de Turisme al dret públic 

comporta que hagin d´aplicar les mateixes normes i procediments que l´Ajuntament 

pel que fa a la contractació d´obres, serveis i subministraments, selecció i règim jurídic 

de personal, subvencions, pressupostos, comptabilitat, etc. 

Atès que des de l´entrada en vigor de la LRSAL( Llei de Racionalització i Sostenibilitat 

de l´Administració Local) , la Llei Orgànica 2/2012, del 27 d´abril, d´Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera , així com les que entraran en vigor 

pròximament :Llei 39/2015 , de Procediment Administratiu Comú per les Administracions 

Públiques(LPA)i la Llei 40/2015 , de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), estableixen 

importants limitacions a la prestació dels serveis públics municipals mitjançant 

organismes amb personalitat jurídica pròpia diferenciada, i que la normativa de l´Estat 

sobre Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera imposa ambdues carregues 

addicionals de tramesa d´informació que esdevenen molt més feixugues i complexes si 

existeixen ens instrumentals, cas del Patronat, apart de l´Ajuntament. 

Atès que els Estatuts del patronat de Turisme(article 23) preveu que l´Organisme 

s’extingeix per les causes que preveu l´article 208 del ROAS( l´esmentat precepte cita 

com a causa l´acord del Ple Municipal, quan es consideri convenient gestionar el 

servei per un altra modalitat) i que la extinció comporta que els bens, els drets i les 

obligacions s´incorporen al patrimoni de l´Ajuntament, el qual el succeeix 

universalment, previsió estatutària(article 24) aquesta que es correspon rectament 

amb l´article 209 del Reglament d´Obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS). 

Atès que es considera convenient modificar la forma de gestió del servei que presta el 

Patronat de Turisme mantenint la forma de gestió directa, però passant de l´Organisme 

Autònom Local a la gestió a través de la mateixa organització ordinària de 

l´Ajuntament. Aquest canvi de gestió (art 188.5 del ROAS) exigeix la tramitació d´un 

expedient que incorpori una Memòria justificativa del canvi, en relació a l’interès 

públic i als principis d’eficàcia i eficiència que han d´informar l´actuació de 

l´Administració. Consta a l’expedient l´esmentada memòria justificativa. 

Atès que l´extinció de l´Organisme Autònom Local no comporta limitacions de la 

participació ciutadana en els afers públics, ja que es planteja la creació d´un òrgan 

de participació de caràcter consultiu (consell) que preveu  la participació dels 

ciutadans i de llurs associacions en els assumptes i serveis que fins ara gestionava el 

Organisme Autònom que se suprimeix. . 

Atès que consta a l’expedient no només la memòria justificativa, sinó també relacions 

dels drets, obligacions, contractes i convenis que es troben actualment vigents en el 

patronat de Turisme, en el qual se subrogarà l´Ajuntament. 

Vist l´expedient i els informes emesos, s´ACORDA: 
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1.- Aprovar inicialment l´extinció o dissolució del Organisme Autònom Municipal de 

caràcter administratiu: Patronat Municipal  de Turisme de Subirats. Aquest organisme 

perd per tant la seva personalitat jurídica. 

2.- Aprovar inicialment el canvi de sistema de gestió del servei i activitats que gestiona 

actualment l´Organisme Autònom Patronat Municipal de Turisme, que seran prestats 

per l´Ajuntament de Subirats mitjançant la seva estructura ordinària. 

3.- Instar inicialment la creació del Consell Municipal de Turisme  amb  els seus estatuts 

amb la finalitat de facilitar la participació dels ciutadans i del teixit empresarial en els 

assumptes que gestiona l´Organisme Autònom  que se suprimeix. . 

4.- Sotmetre l´expedient al tràmit d´informació pública pel termini de trenta dies 

mitjançant anuncis que es publicaran en el BOPB, en el DOGC i en el tauler d’anuncis, 

durant el qual es podran presentar al·legacions. Si no n’hi  haguessin, els acords 

esdevindrien definitius sense necessitat d´un nou acord plenari exprés. 

5.- L´Ajuntament de Subirats succeirà amb caràcter universal l´Organisme que es 

dissolt. L´Entitat Local se subrogarà en la posició del Patronat de Turisme en tots els 

drets, obligacions, contractes, convenis, concessions, acords, subvencions i qualsevol  

altra relació jurídica bilateral en la qual l´Organisme Autònom formi part. 

6.- Es deleguen en l’Alcaldia i/o en la Junta de Govern Local, indistintament, les 

facultats necessàries per a l´execució d´aquests acords i per a la realització dels actes 

complementaris que siguin necessaris. 

7.- Una vegada dissolt definitivament l´Organisme Autònom Administratiu, l´acord 

exprés o tàcit serà objecte de publicitat legal, i es comunicarà l´extinció a l´Agencia 

Tributaria, a efectes de baixa del NIF i de deures tributaris, i al registre d´entitats locals 

de Catalunya. També es publicaran els acords de creació i els estatuts del Consell de 

Turisme. 

EL sr. Marcos Pérez comenta que el Patronat de Turisme és un ens que depèn de 

l’ajuntament i que amb les noves normatives i per tal de racionalitzar l’administració 

s’ha decidit, amb el consens del Patronat, dissoldre’l. L’ajuntament es farà càrrec de 

tots els drets i obligacions del Patronat i els temes de turisme dependran directament 

de l’ajuntament. 

Es preveu crear un òrgan de participació ciutadana, per donar veu als privats, de 

caràcter consultiu. 

La sra. Àngels Pinyol remarca que hi ha noves normatives – vuit o nou- que s’estan 

incomplint per falta de capacitat i que l’ajuntament assumirà aquest servei: que el 

Patronat va néixer amb una finalitat molt clara que era la col.laboració entre el sector 

públic i privat i que després de dissoldre’s el Patronat es vol continuar amb aquesta 

finalitat amb la creació del consell consultiu. Que la Llei de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració pública i, complint amb la mateixa, intenta dissoldre 

aquest tipus d’organisme posant moltes limitacions. 
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La sra. Carme Riba pregunta que passarà amb el personal que té contractat el 

Patronat. La sra. Pinyol li contesta que el personal del Patronat serà assumit per 

l’ajuntament i que s’encabirà dintre de la plantilla de personal de l’ajuntament amb 

els ajustos que correspongui i amb els mateixos drets i deures que tenien al Patronat. 

La sra. Anna Baqués pregunta, a banda del personal, que passarà amb la resta de 

temes i assumptes que s’estan gestionant des del Patronat; la sra. Pinyol contesta que 

l’ajuntament es subrogarà en la posició del Patronat i, per tant,  assumirà lo bo i lo 

dolent : els deutors/creditors, els drets/obligacions, els contractes i convenis ............ 

El sr. Alcalde comenta que seria convenient i oportú fer una carta d’agraïment 

conjunta, entre el Patronat i l’Ajuntament, agraint als membres del Patronat la seva 

col.laboració quan aquest estigui totalment dissolt. 

 

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 

UNANIMITAT. 

 

4.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals del 2017. 

Es posa en consideració dels assistents a la sessió la proposta d’acord, el text de la 

qual, literalment diu: 

 

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,  
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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. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria-Intervenció, es proposa al 

Ple l’adopció dels següents 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 

les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

Ordenança fiscal número 1 

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals 

- Substituir el  el títol del article 5 per el següent redactat 

Article 5.-Accés a la informació pública, arxius i documents 

- Substituir el redactat del article 5. 1 per el següent text: 

1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres 

en els termes establerts a la Constitució, a la llei 39/2015,d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions publiques, a la llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de regim jurídic del sector públic, a la llei 58/2003, 

de 17 de desembre, general tributaria, a la llei del Parlament de Catalunya 

10/2001, de 13 de juliol d’arxius i documents i la normativa sobre 

transparència. 

- Substituir el redactat de l´article 10.1 per el següent text: 
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1. Sempre que no s’expressi una altre cosa, quan els terminis s’assenyalin per 

hores, s’entén que aquestes son hàbils. Son hàbils totes les hores del dia que 

formen part d’un dia hàbil. 

Els terminis expressats per hores es computaran d’hora en hora i de minut en 

minut des de l’hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de 

l’acte de que es tracti i no podrà tenir una duració superior a vint-i-quatre 

hores, ja que aleshores es comptaran per dies. 

Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que son hàbils, i s’exclouen 

del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 

Quan els terminis es fixin per dies naturals, esfera constar a les notificacions. 

En els procediments d’aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol 

termini coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al 

primer dia hàbil següent.  

- Suprimir l´apartat 7 de l´article 11. 

- Renumerar l´apartat 8 de l´article 11, que passar a esser l´apartat 7. 

- Modificar el redactat de l´article 15, segons el següent literal: 

Article 15.- Calendari fiscal 

1. Quan es tracti d’ingressos la gestió i/o recaptació dels quals ha estat 

delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’ORGT l'aprovació del 

calendari fiscal i la seva publicació en el BOP i també en la seva seu 

electrònica. 

La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà 

possible al llarg de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de 

l’ORGT. 

2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan 

calgui, es divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals. 

3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial 

de la Província, s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de 

cobrament periòdic domiciliats. 

En el cas que l'Ajuntament titular dels padrons ho aprovi, els obligats tributaris 

que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic gaudiran 

d'un fraccionament del deute en dos, tres o quatre terminis. Les dades de 

càrrec en compte de cada termini figuraran en el calendari de cobrament 

anual. 

- Substituir el redactat de l´apartat 1 de l´article 16 per el següent text: 
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1. El termini d’exposició publica dels padrons serà de vint dies naturals, 

comptats a partir de deu dies abans del primer dia d’inici del període de 

cobrament en voluntària. 

Aquest tràmit d’informació publica es realitza mitjançant anunci publicat en el 

Butlletí oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu 

electrònica de l’ORGT o d l’Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró 

corresponent. 

- Substituir el redactat de l´article 19 per el següent text: 

1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i en 

tot cas, quan l’interessat  resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 

2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, 

podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració Publica 

la seva voluntat. 

3. La notificació es practicar per qualsevol mitja que permeti tenir constància 

de la recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut 

de l’acte notificat. 

4. La practica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la llei General 

Tributaria i per la normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 

39/2015,d’1 octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques. 

5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la 

notificació, es farà constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb 

el dia i hora en que es va intentar la notificació, intent que s'haurà de 

repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins dels tres dies següents. 

En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans de les quinze 

hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a 

l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre 

ambdós intents.  

6. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el 

moment en que es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació 

s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la 

posada a disposició de la notificació sense que s'hagi accedit al seu 

contingut.  

7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat 

o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per 

compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola 

vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la 

publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del 

subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les 

motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de 

comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en 

el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la 

publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no 
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s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes 

legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.  

8. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i 

inspecció dels ingressos de dret públic es practicarà conforme a les 

previsions contingudes als apartats 3, 4, 5 i 6.  

9. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha 

estat delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò 

previst a la seva  

10. Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de 

Dret Públic Municipals.  

11. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans 

electrònics, l'Ajuntament enviarà un avis al dispositiu electrònic i/o a 

l'adreça de correu electrònic del contribuent, informant-li de la posada a 

disposició d'una notificació en la seu electrònica de l'Ajuntament.  

12. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a 

data de notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendres 

notificada.  

13. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements 

integrants dels tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les 

corresponents Ordenances Fiscals, no serà necessària la notificació 

individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits establerts a 

l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributaria. 

- Afegir en l´apartat 3 de l´article 35 un nou paràgraf amb el següent text: 

-Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 60 €. 

- Afegir un nou apartat 2 dins l´article 36 amb el següent text: 

2. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de 

l'Administració per realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat 

a l'article 115 de la Llei general tributaria, llevat de l'establert a l'apartat segon 

de l'article 66 del mateix text normatiu. 

- Renumerar els apartats actuals  2,3,4 i 5 de l´article 36 per els apartats 3,4,5 i 6 

respectivament. 

- Afegir un nou apartat 2 dins de l´article 37 amb el següent text: 

2. Es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les 

quantitats a ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a 

que fa referència l'article 225.3 de la Llei general tributària. 

- Renumerar els apartats actuals 2 i 3 de l´article 37 per els apartats 3 i 4 

respectivament. 

- Substituir el apartat 8 de l’article 45 per el següent text: 

8. Les actuacions d’Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, 

comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin 
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actes de liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents 

públics que estén la Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les 

seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que escaigui o 

declarant-hi que la situació tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan 

prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti el 

contrari; si els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es 

presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d'haver 

incorregut en un error de fet. 

- Substituir els apartats 1,2 , 3  i 6 de l´article 46 per el següents textos: 

1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini 

màxim de 18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi 

d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si 

l'import net de la xifra de negocis de l'obligat tributari és igual o superior al requerit 

per a auditar els seus comptes, i s'informarà d'aquest termini en la comunicació 

d'inici d'actuacions. No obstant això, aquest termini es podrà suspendre perllongar 

motivadament per les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i 5è de l'article 150 

de la Llei general tributaria. 

2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la 

Inspecció, s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la 

regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de 

l’obligat. Tot just en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ 

a la formalització de les actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el 

lloc, data i hora per a estendre-les. 

3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si 

l’obligat tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es 

neguen a rebre-les o a subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La 

negativa a signar-les es considerarà un refús de la notificació i en cas 

d'incompareixença el termini es comptarà fins la data que s'hagi fet un intent de 

notificació que contingui el text íntegre de la resolució. 

6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter 

previ o simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde. 

Ordenança Fiscal núm. 2 

IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA I RÚSTEGA 

- Substituir el redactat de l´apartat j) de l´article 4 per el següent text: 

j) La superfície de les forest en que es realitzen repoblacions forestals o 

regeneració de masses d’arbres subjectes a projectes de ordenació o plans 

tècnics aprovats per l’administració forestal. 

Aquesta exempció te una durada de 15 anys, comptats a partir del període 

impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud. 
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-Substituir el redactats de l´apartat 4 i 5 de l´article 6 per el següents textos: 

4. l’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti 

de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, 

esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l’ajuntament 

hagi assumit aquesta competència legalment. 

5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a 

conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o 

de ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant 9 anys a 

comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els 

apartats següents. 

-Modificar el redactat del article 10, apartat 3, segons el següent literal: 

3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el cadastre immobiliari, que 

s’acompanyarà de la documentació acreditativa corresponent, qui, figurant 

com titular cadastral, hagués cessat en el dret que va originar l’esmentada 

titularitat. 

-Modificar el redactat de l´article 12é, apartat 1, segons el literal següent: 

1.-El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es 

determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al 

Bolletí Oficial de la Província. 

Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 

periòdic gaudiran d´un fraccionament dels deute en dos terminis del 50% de 

l´impost cadascun. Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran 

en els edictes assenyalats en el paràgraf anterior. 

Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats 

per la Llei general tributaria, que son: 

a)Per a les notificacions durant la primera quinzena del mes , fins el dia 20 del 

mes posterior 

b)Per a les notificacions durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del 

segon mes posterior 

 

Ordenança Fiscal número 3 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

-Substituir el redactat del apartat 1 de l’article 6 per el següent text: 

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat 

regulats als articles 4t i 5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini 
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específic de presentació, s'han de presentar durant el primer trimestre de l'any o 

juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió 

censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant 

això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa 

tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre 

que en la data de meritació del tribut haguessin concorregut els requisits legalment 

exigibles per al seu gaudiment. 

 

Ordenança Fiscal número 4 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA 

-Substituir el redactat del apartat 1 de l’article 9 per el següent text: 

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 

pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament 

que es fixarà cada any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al 

Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es 

cregui més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos 

mesos. 

 

Ordenança Fiscal número 5 

IMPOST SOBRE L´INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

-Afegir un nou apartat 3 dins del article 2 amb el següent text: 

3. L’adjudicació de la totalitat d’un be immoble a favor d’un dels copropietaris 

efectuada com a conseqüència de la dissolució d’una comunitat de bens constituïda 

sobre un immoble de naturalesa indivisible. 

-Renumerar els actuals apartats 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13 de l’article 2n,passant a esser 

els 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 respectivament. 

 

-Substituir el redactat de l’apartat 4 (el 5 en la nova numeració/ de l’article 2n per el 

següent text: 

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis 

i carregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació 

urbanístiques i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als 

terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 23 del text refós de la Llei del 

sol i rehabilitació urbana aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. No 

obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que 
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proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació si 

estarà subjecte aquest impost. 

- Substituir en el apartat 1 de l’article 9 el redactat inicial “L’Impost s’acredita” per el 

nou redactat: 

1. L’impost es merita. 

- Afegir els nous apartats c) i d) dins de l’article 9.3 amb els següents textos. 

c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret 

d’adjudicació que hagi esdevingut ferm. 

d) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta de pagament i ocupació. 

-Afegir el nou apartat 5 dins del article 11 amb el següent text: 

5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament del impost, es podrà 

practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d’elles, o 

practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 

-Renumerar els apartats actuals 5 i 6 de l’article 11 passant a esser els 6 i 7 

respectivament. 

-Afegir en l’apartat 6.b (7.b en la nova numeració) del article 11 els parrafos següents: 

Aquesta sol·licitud de prorroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén 

concedida si, transcorregut 1 mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. 

Abans d’esgotar el termini de la prorroga, el contribuent haurà de practicar la 

corresponent autoliquidació. 

No es concedirà la prorroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver 

transcorregut els primers 6 mesos a comptar des de la data de defunció del causant. 

-Substituir el redactat dels apartats 9 i 10 per el següents textos: 

9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document 

que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest 

Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu 

cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de 

l'apartat anterior. 

10. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament 

una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi 

continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del 

fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la 

plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una 

vegada processat i verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui 

obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix 
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procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents 

privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat 

presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest 

apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei 

general tributària. 

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin 

sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l’impost, i sobre 

les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 

 

Ordenança Fiscal número 7 

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ DE COMUNICACIONS PREVIES EN MATERIA 

D’URBANISME 

-Modificar l’apartat 3 de l’article 6 amb el següent literal: 

Les pròrrogues de llicències atorgades i de la comprovació de les pròrrogues de les 

comunicacions prèvies meritaran el 20% de la quota satisfeta en concepte de taxa 

urbanística en la concessió de la llicència ordinària i en la comprovació de les 

comunicacions prèvies. En tot cas, el mínim aplicable en el supòsit de prorroga de les 

comunicacions prèvies serà de 10 €. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 

se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor. 

 

Ordenança fiscal núm. 8 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

-Modificar el article 6 quota tributaria en el sentit de: 

 Eliminar el concepte: Censar animals domèstics 6,60€. 

 Fixar el concepte llicencia de gossos perillosos i altres espècies perilloses amb un 

import de 38€, en lloc de 50€. 

Ordenança  Fiscal número 9 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D´INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT 

DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVES DEL SOTMETIMENT A PREVIA LLICENCIA, 

COMUNICACIO PREVIA O DECLARACIO RESPONSABLE, AIXI COM PELS CONTROLS 

POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIODICS I LES REVISIONS 

PERIODIQUES 

-Substituir el redactat de l’article 5.Beneficis fiscals per el següent text: 
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– Es concediran les següents exempcions/bonificacions en l’exacció de la taxa. 

 

Epígraf 6. (comunicació prèvia d’establiments no permanents desmuntables). Als 

establiments no permanents desmuntables, casetes de fira, atraccions de festa major i 

similars, que ocupin una superfície inferior a 100m2, amb permanència màxima de set 

dies, amb motiu de festes majors, fires o similars se’ls hi aplicarà una bonificació del 90% 

de la taxa aplicable. Pels mateixos establiments, amb una permanència màxima entre 8 i 

30 dies, se’ls hi aplicarà una bonificació del 60% de la taxa aplicable. 

 

Epígraf 7 i 8. Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari. Aquests 

espectacles públics o activitats quan s’organitzin amb motiu de festes majors o revetlles 

populars tradicionals per entitats sense ànim de lucre registrades a l’ajuntament i 

domiciliades al nucli corresponent estaran exemptes de taxa. 

 

Epígraf 16. Declaració responsable d’establiment alimentari. Quan aquesta declaració 

acompanyi algun altre tràmit subjecte a taxes segons aquesta ordenança fiscal numero 

9, quedarà exempta de les taxes d’aquest epígraf 16. 

 

Epígraf 23. Control inicial d’espectacles i activitats recreatives extraordinàries. Quan es 

donin les circumstancies d’exempció expressades pels epígrafs 7 i 8, el control inicial 

corresponent també estarà exempt. 

 

-Substituir el redactat de l’article 6.Quota tributaria per el següent text: 

La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:  

 EUR. 

12. Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats  

62,00€ 

1.1 Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 

d’activitats, o de llur modificació substancial.  

2.000,00€ 

+ 0,60€/m2 

1.2 Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 

d’activitats ramaderes (Grup 11) i de cellers d’elaboració de vins, i 

caves (codi 7.2b, nomes referit a vi i cava), o de llur modificació 

substancial. 

2.000,00€ 

+ 0,15€/m2 

2.1 Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 

prèvia d’activitats amb incidència ambiental, o de llur modificació 

substancial. 

600,00€ 

+ 2,00€/m2 

 

2.2 Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 

prèvia d’activitats amb incidència ambiental ramaderes (Grup 11) i 

de cellers d’elaboració de vins, i caves (codi 7.2b, nomes referit a vi i 

600,00€ 
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cava), o de llur modificació substancial. + 1,50€/m2 

3. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments 

o de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics 

i activitats recreatives en locals o recintes tancats. 

750,00€ 

+ 1,60€/m2 

 

4. Tramitació del procediment de comprovació de les 

comunicacions previstes al Decret 112/2010 i a l'Ordenança 

Municipal, d’establiment fixos oberts al públic d’espectacles públics i 

activitats recreatives ordinàries 

360,00 € + 1,00€m2 

5. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no 

permanents desmuntables. 

250,00€ 

6. Procediment de comprovació de la comunicació previs 

d’establiments no permanents desmuntables.  

125,00€ 

 

7. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles 

públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de 

la Llei 11/2009, de 6 de juliol).  

500,00€ 

+ 0,25€/m2 

8. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles 

públics o d’activitats recreatives de caràcter extraordinari.  

275,00€ 

 

9. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim 

especial de la normativa d’espectacles públics i activitats 

recreatives. 1 

1.000,00€ 

+ 0,50€/m2 

10. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 

per l’obertura d'establiments de l’annex II de la llei 16/2015 de 21 de 

juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 

250,00 + 0,50 eur/ 

m2 

11. Tramitació del procediment de declaració responsable per 

l’obertura d'establiments de l’annex I de la llei 16/2015 de 21 de juliol, 

de simplificació de l’activitat administrativa 

200,00 euros 

12. Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats  

62,00€ 

13. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de 

titularitat de la llicència o dels efectes de la comunicació. 

30,00€ 

14. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 

prèvia d’obertura i d’ús dels centres de culte. 

250,00€ 
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15. Tramitació d’expedients  de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis, subjectes del règim d’intervenció administrativa per part 

de l’administració de la Generalitat 

300€ 

16. Tramitació del procediment de comprovació de la declaració 

responsable d’inici d’activitat per a establiment alimentari.  

50,00€ 

17. Intervenció municipal en la tramitació de procediment 

d’autorització ambiental d’activitats o de llur modificació substancial 

600€ 

18. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats 

mòbils de caràcter temporal. 

150,00€ 

19. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o 

activitats específiques regulades per normativa sectorial distinta de 

l’esmentada en els apartats anteriors. 

650,00€ 

+ 0,50€/m2 

20. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 

d’activitats amb incidència ambiental. 

 

120,00€ 

21. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 

sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 

terme tècnics municipals. 

600,00€ 

+ 0,15€/m2 

22. Tramitació del procediment de control inicial d’establiments fixes 

d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el duen a terme 

tècnics municipals. 

150,00€ 

23. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 

permanents desmuntables i espectacles públics o activitats 

recreatives de caràcter extraordinari., per tècnics municipals.  

125,00€ 

 

24. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 

sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a 

terme tècnics municipals. 

300,00€ 

+ 0,15€/m2 

25. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 

sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i 

activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics 

municipals. 

300,00€ 

+ 0,15€/m2 

26. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació 

de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats 

i instal·lacions subjectes a llicencia ambiental. 

30%  

Epígraf 1 

27. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 50% 
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municipal  epígrafs 1 

28. Tramitació del procediment de modificació de llicència 

d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles públics i 

activitats recreatives. 

50% 

epígraf 3 

29. Intervenció municipal en la tramitació de procediment de revisió 

d’autoritzacions ambiental d’activitats 

 

 

50% 

epígraf 17 

 

30. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 

l’obertura oposada en funcionament d’establiments o activitats 

regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentat en els 

apartats anteriors. 

 

325€ 

 

(1) Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada dita 

competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 39 de la Llei 11/2009, 

de 6 de juliol.  

 

Ordenança Fiscal número 12 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

-Afegir en l´article 8 , l´apartat 3 amb el següent literal: 

3.- El cobrament anual de la Taxa per la gestió dels residus es cobrarà en 2 terminis del 

50% de la Taxa cadascun d´ells, fixats en el calendari anual aprovat per  la Junta de 

Govern Local i que es fan públics. Serà indispensable per al fraccionament de la Taxa 

de residus tenir el rebut domiciliat en una entitat financera. 

 

Ordenança Fiscal número 18 

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

-Modificar el paràgraf inicial de l’article 6 on diu: 

“Les tarifes de subministrament d’aigua a partir del 1 de gener del 2015 seran”: per el 

redactat següent: 

Las tarifes de de subministrament d’aigua a partir del 1 de gener del 2017 seran”: 

-Modificar les tarifes del apartat 1. Us domèstic quedant fixades en els següents imports: 
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1.-ÚS DOMÈSTIC 

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

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

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

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

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

   1r.bl. fins 9  m3 / mes  0,8615 €/m3 

2n bl. de 10 a 15 m3/mes 1,4209 €/m3 

3r bl. de 16 a 18 m3/mes 1,7051 €/m3 

4t.bl. Excés 18 m3/mes 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 addiciona el primer 

tram, dos metres cúbics el segon tram i un metre cúbic el tercer tram. Així doncs, per 

persona de més a fi de ponderar els anteriors trams, cal aplicar la següent taula: 

 

Base 

imposable 

mensual 

(m3) 

Metres cúbics mensuals 

Nº de 

persones 

per 

habitatge 

1r Tram 2n Tram 3r Tram 4r Tram 

    0 a 3 Fins 9 De  10  a  15 De 16 a  18 Més de 18 

4 Fins 12 De 13  a  20 De 21  a  24 Més de 24 

5 Fins 15 De 16  a  25 De 26  a  30 Més de 30 

6 Fins18 De 19  a  30 De 31  a  36 Més de 36 

7 Fins 21 De 22  a  35 De 36  a  42 Més de 42 
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n >= 3n > 3n  <=  5n > 5n  <= 6n >  6 n 

 

Per l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge CASSA AIGÜES I 

DEPURACIÓ, SLU aplicarà aquesta bonificació a aquells abonats que tinguin concedit 

aquest procediment per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons Decret del 

Reglament del Cànon de l’Aigua. 

-Modificar la tarifa del apartat 5.BOQUES CONTRA INCENDIS relatiu al consum d’aigua 

que queda fixada: 

Consum d’aigua          2,7176€/m3 

-Modificar les tarifes del apartat 6.Aforaments quedant fixades en el següents imports: 

6.-AFORAMENTS 

  

   Aforaments 300 l./dia 41,44 €/mes/abonat 

Aforaments 400 l./dia 54,13 €/mes/abonat 

Aforaments 500 l./dia 75,38 €/mes/abonat 

Aforaments 600 l./dia 89,71 €/mes/abonat 

Aforaments 900 l./dia 135,51 €/mes/abonat 

Aforaments 1.000 l./dia 150,15 €/mes/abonat 

Aforaments 1.200 l./dia 177,23 €/mes/abonat 

Aforaments 1.500 l./dia 227,67 €/mes/abonat 

Aforaments 3.000 l./dia 450,40 €/mes/abonat 

Aforaments 5.000 l./dia 805,68 €/mes/abonat 

 

Afegir un nou apartat de tarifes amb el següent text: 

7. TARIFA DE FUITA      0,8922€/m3 

S’inclou tan per als usos domèstics com per als no domèstics, preu d’aigua per a 

supòsits de fruites degudament acreditades com un fet fortuït no atribuïble a 

negligència dels usuaris. Es calcularà sobre el volum d’aigua que excedeixi del consum 

habitual, estimat a partir de l’estudi previ dels volums utilitzats en els darrers dos anys. 

Aquest preu serà de 0,8922€/m3. 

-Modificar el paràgraf de l’article 6 on diu “Les tarifes per els serveis i prestacions 

complementaries del servei d’aigua  a partir 1 gener de 2015 seran”; deu 

dir: 

Les tarifes els serveis i prestacions complementaries del servei d’aigua  a partir 1 gener 

de 2017. 

Afegir al final del apartat B(Altres serveis complementaris).3 canvi de subministrament 

per aforament a comptador el següent text: 
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Incentius ala campanya canvi de subministrament per aforament a comptador 

S’autoritza a CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU, en l’aplicació dels següents preus per a 

la substitució d’aforaments per comptadors que tinguin unes condicions  especials 

amb descompte, i fraccionament del seu pagament sense cap càrrec en els 6 rebuts 

de l’aigua. 

TIPUS  A       

Instal·lació del nou 

comptador (IVA inclòs) 

Cost amb els descompte 

aplicat (IVA inclòs) 

Pagament fraccionat en 

6 rebuts  

169,91 € 115,91 € 19,32 € 

Es tracta del cas on el client ja disposa de ramal d'escomesa amb beina de 

protecció a façana, clau de registre a vorera, ramal de polietilè d'alta densitat, 

armari o portella de polièster instal·lat a façana.   La feina que es realitza consisteix 

en substituir l'aforament existent de l'interior de l'armari o portella de polièster i 

instal·lar claus d'entrada i sortida per a comptador i comptador d'aigua. 

    

TIPUS  B       

Instal·lació del nou 

comptador (IVA inclòs) 

Cost amb els descompte 

aplicat (IVA inclòs) 

Pagament fraccionat en 

6 rebuts  

354,58 € 323,62 € 53,94 € 

Es tracta del cas on el client té una portella de petites dimensions a façana on es 

pot trobar la instal·lació d'aforament existent. La feina que es realitza consisteix en 

realitzar cala a vorera per localitzar el ramal d'aigua existent, instal·lar clau de 

registre de 3/4" amb bola interior d'acer inoxidable i quadradillo, realitzar regata a 

façana per instal·lar beina de protecció tipus corrugat o PVC, instal·lar nou ramal 

de canonada de polietilè de 25 mm d'alta densitat, realitzar forat a façana per 

realitzar l'allotjament per al nou comptador, instal·lar marc i portella de polièster 

de 25 x 35 cm., claus d'entrada i sortida de comptador i comptador nou, 

connectant la clau de sortida al ramal del client cap a l'interior de l'habitatge. 

TIPUS  C       

Instal·lació del nou 

comptador (IVA inclòs) 

Cost amb els descompte 

aplicat (IVA inclòs) 

Pagament fraccionat en 

6 rebuts  

487,55 € 429,81 € 71,64 € 
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Es tracta del cas on el client té l'aforament en una ubicació de façana i vol 

traslladar l'entrada d'escomesa a una separació de més de 1,5 metres de l'actual. 

La feina que es realitza consisteix en realitzar cala a vorera per localitzar la 

canonada de distribució municipal, realitzar nou collarí d'escomesa, ramal 

d'aigua existent nou d'alta densitat, instal·lar clau de registre de 3/4" amb bola 

interior d'acer inoxidable i quadradillo, realitzar regata a façana per instal·lar 

beina de protecció tipus corrugat o PVC, instal·lar nou ramal de canonada de 

polietilè de 25 mm d'alta densitat, realitzar forat a façana per realitzar l'allotjament 

per al nou comptador, instal·lar marc i portella de polièster de 25 x 35 cm., claus 

d'entrada i sortida de comptador  i comptador nou, connectant la clau de sortida 

al ramal del client cap a l'interior de l'habitatge. 

 

Ordenança Fiscal número 20 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 

 

- Modificar el redactat del punt 1 de l’article 6, el qual quedarà redactat com 

segueix: 

 

Article 6.- Quota Tributària 

 

1.- Les quotes per la prestació del servei seran: 

 

a) Per Matrícula, per cada alumne el primer any 70.-€ 

(un cop realitzada la reserva de plaça, els 70€ no es retornaran sota cap concepte, en 

cas de baixa) 

La quota per assistència sempre es liquidarà en períodes mensuals integres. En el cas 

que un alumne/a es doni de baixa abans de finalitzar el mes no es procedirà en cap 

cas a la devolució de la part proporcional de la quota. 

 

 

- Modificar el redactat de l’article 6 apartat 2 el qual quedarà redactat com 

segueix: 

2.- Bonificacions: 

 

Dels quatre supòsits de bonificacions, l’usuari/a del servei només podrà optar-ne al 

reconeixement d’un: 

2.a) Per cada dos infants matriculats pertanyents a la mateixa unitat familiar es 

bonificarà en un 50% el preu mensual d’assistència al centre d’un dels alumnes. 

2.b) En el cas de famílies monoparentals, que puguin justificar-ho documentalment, es 

bonificarà en un 50% el preu mensual d’assistència de l’alumne/a. 

2.c) En el cas de famílies que disposin del títol oficial de família nombrosa, es bonificarà 

en un 50% el preu mensual d’assistència de l’alumne/a. 
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2.d) Infants amb discapacitats reconegudes i acreditades de forma oficial, es 

bonificarà en un 50% el preu mensual d’assistència. 

 

Ordenança Fiscal número 21 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS 

MUNICIPALS 

-Substituir el redactat del article 6, on diu: 

 

CLASSES DE GIMNÀSTICA GENT GRAN 

Per una segona hora de classe setmanal ...................10€/trimestre 

Ha de dir: 

Per una segona hora de classe setmanal ...................15€/trimestre 

-Afegir a sota de tot del redactat de l´article 6, el següent text: 

AULA D´ESTUDI ASSISTIDA.-Per assistència durant un trimestre:36€ 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE 

PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL DE SUBIRATS 

 

Modificar la taula de l’annex d’aquesta ordenança queden fixats els preu públics per  

a la prestació dels serveis de promoció turística i comercial del municipi Subirats amb 

les següents quanties: 

    

 

TAULA DE L'ANNEX ORDENANÇA NÚMERO 29 

 

 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ TURISTICA I COMERCIAL DE 

SUBIRATS 

 

 

 

 

 

  

 

EQUIPAMENTS CULTURALS PVP  

CASTELL DE SUBIRATS   

 

 

Entrada general + visita guiada € 3,00  

Entrada general per lliure € 1,00  

Col·lectius amb entrada reduïda i visita guiada    

Famílies nombroses € 2,00  

Famílies monoparentals € 2,00  

Jubilats i/o pensionistes € 2,00  

Carnet Jove € 2,00  

Persones en situació d'atur € 2,00  
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Grups a partir de 15 persones € 2,00  

Visita guiada fora de l'horari establert ( Grup fins a 30 persones) € 60,00  

CENTRE D'INTERPRETACIÓ ÚLTIMA DEFENSA DE BARCELONA  

 

 

Entrada general € 2,00  

Col·lectius amb preu reduït    

Famílies nombroses € 1,50  

Famílies monoparentals € 1,50  

Carnet Recercat i Centres d'Estudis € 1,50  

Estudiants i personal docent € 1,50  

Carnet Jove € 1,50  

Jubilats i/o pensionistes € 1,50  

Persones en situació d'atur € 1,50  

Grups a partir de 15 persones € 1,50  

Visita guiada fora de l'horari establert ( Grups fins a 30 persones) € 50,00  

Entrada gratuïta    

Entrada gratuïta menors de 12 anys acompanyats d'un adult Lliure  

Dia Internacional dels Museus Lliure  

Jornades Europees del Patrimoni Lliure  

MUSEU D'ESPERANTO DE SUBIRATS (cada 4 diumenge de cada mes)  

 

 

Entrada genera l+ visita guiada € 2,00  

Col·lectius amb preu reduït    

Famílies nombroses € 1,50  

Famílies monoparentals € 1,50  

Jubilats i/o pensionistes € 1,50  

Estudiants i personal docent € 1,50  

Carnet Jove € 1,50  

Persones en situació d'atur € 1,50  

Grups (mínim 15 persones) € 1,50  

Visita fora de l'horari establert (Grups fins a 30 persones) € 50,00  

VISITES CULTURALS     

RUTA ÚLTIMA DEFENSA DE BARCELONA(cada 3 diumenge de mes)     

Preu general € 4,00  

Col·lectius amb preu reduït    

Famílies nombroses € 3,50  

Famílies monoparentals € 3,50  

Carnet Recercat i Centres d'Estudis € 3,50  

Jubilats i/o pensionistes € 3,50  

Carnet Jove € 3,50  

Persones en situació d'atur € 3,50  

Grups (mínim 15 persones) € 3,50  

Visita guiada fora de l'horari establert ( Grups fins a 30 persones) € 50,00  

TORRE-RAMONA "SORPRENENT I MISTERIOSA" (cada 2 diumenge de mes) 
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Visita general ruta € 5,00  

Col·lectius amb preu reduït    

Famílies nombroses € 4,00  

Famílies monoparentals € 4,00  

Jubilats i/o pensionistes € 4,00  

Carnet Jove € 4,00  

Persones en situació d'atur € 4,00  

Grups (mínim 15 persones) € 4,00  

Visita fora de l'horari establert ( Grups) consultar  

LLOGUER DE BICICLETES 

 

 

 

 

 

BIKEMOTIONS 

 

 

Bicicleta elèctrica    

Fins a 4 hores € 20,00  

1 dia (+ 4 hores) € 30,00  

Bicicleta convencional    

Fins a 4 hores € 10,00  

1 dia (+ 4 hores) € 16,00  

Bici nen convencional    

Fins a 4 hores € 8,00  

1 dia (+ 4 hores) € 12,00  

Cadireta    

Suplement cadireta de nens fins a 4 hores € 3,00  

Suplement cadireta de nens per 1 dia € 5,00  

FESTIVALS ARTÍSTICS 

 

 

FESTIVAL DE MÚSICA DE LES VINYES mes de juliol 

 

 

Entrada 1r concert € 15,00  

Entrada 2n concert € 20,00  

Entrada combinada tots dos concerts € 25,00  

VISITES ESCOLARS - material 

 

 

AULA DE NATURA DE SUBIRATS 

 

 

Dossiers enquadernats per als alumnes que realitzen la ruta escolar € 1,50  

Dossier sense enquadernar per als alumnes que realitzen la ruta escolar € 1,00  

   

ALTRES RUTES 

Visita combinada torre Ramona + Castell Subirats                                € 6,00  

Visita exterior Torre Ramona “sorprenent i misteriosa”                      € 3,00 

Col·lectius amb preu reduït                                                                   Famílies 

nombroses € 2,00 

 

Famílies monoparentals € 2,00  

Jubilats i/o pensionistes € 2,00  

Carnet Jove € 2,00  
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Persones en situació d'atur € 2,00  

Grups (mínim 15 persones) € 2,00  

Les visites, les rutes i les entrades estan exemptes d'Iva d'acord amb l'estipulat en l'Article 

20 de la Llei de l'IVA.    

La resta dels productes tenen l'IVA inclòs.   

   

 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords, 

així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades i aprovada, durant el 

termini de 30 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació de l’anunci 

d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

 

Durant el període d’exposició pública els qui tingui un interès directe o/i resultin 

afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat per 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 sens haver-se presentat reclamacions, els 

acords adoptats quedaran definitivament aprovats.  

 

Quart.- Un cop aprovats definitivament els acords adoptats, aquests, així com els textos 

refosos aprovats, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Cinquè.- Les modificacions de les ordenances fiscals i el seu text refós, entraran en 

vigor el dia 1 de gener de 2017, i es mantindran vigents fins a la seva modificació o 

derogació expressa.  

El sr. Marcos Pérez comenta que la modificació de les ordenances fiscals és la primer 

part del pressupost de l’any que ve donat que d’aquestes modificacions surt, en gran 

part, els ingressos. Que les modificacions que es proposen són per adaptació de les 

normes que van entrant en vigor, com per exemple, les lleis 39/2015 i 40/2015 que van 

entrar en vigor el dia 2 d’octubre i que una d’elles regula els dissabtes com a inhàbils. 

Que aquestes modificacions responen a la promesa electoral de no incrementar els 

impostos que paga la ciutadania, es adir, increment zero. 

Fa especial esment a les següents modificacions: 

a)Ordenança Fiscal núm. 1, seguint indicacions de la Diputació de Barcelona els rebuts 

d’import principal inferior a 60 eros no es podran fraccionar per un tema de cost i 

d’eficàcia. 

b) Ordenança fiscal núm. 2 respecte a l’IBI es mantenen els tipus , no es modifiquen, no 

obstant, a hores d’ara,encara no se sap si els valors cadastrals han de pujar per a l’any 

2017. Si es donés el cas de pujada en els valors cadastrals es rectificarien els tipus a la 

baixa abans del dia 1 de març per mantenir les quotes que han pagat els ciutadans a 

l’any 2016. 
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c) Ordenança fiscal núm. 18, es modifiquen els trams de l’aigua, de tres passen a 

quatre trams per adaptar-se a l’estructura que utilitza l’Agència Catalana de l’Aigua. 

La sra. Montse Garcia comenta que ja va demanar, en el seu moment, que la pressió 

fiscal de l’IBI es reduís atès que el contribuent ja ha fet molts esforços –regularització de 

l’IBI-. I que de moment amb aquesta modificació no es baixa la pressió fiscal sinó que 

es manté. El sr. Antoni Peiret contesta explicant les consignes donades per la Diputació 

de Barcelona. 

La sra. Anna Baqués comenta que el seu grup té dues propostes: 

a) Abonament piscina, que s’incorpori a l’ordenança una bonificació per aquelles 

famílies que tenen dificultat per pagar els abonaments. 

El sr. Marcos Pérez li contesta que això ja es fa però que té un altre 

procediment; les famílies que tenen dificultat ho sol·liciten a serveis socials i en 

funció de l’informe tècnic es concedeix o no l’ajut econòmic. 

La sra. Anna Baqués insisteix que al seu grup els hi agradaria que constés a 

l’ordenança fiscal. El sr. Pérez contesta que ho publicitaran més però insisteix en 

que no es pot incorporar a l’ordenança perquè és un ajut i no una bonificació. 

b) Van proposar una ordenança sobre el tema dels habitatges desocupats; 

aquesta ordenança és la que va ser aprovada al municipi de Sabadell i es 

tenia que adaptar a les necessitats del nostre municipi. No s’ha treballat com 

ens agradaria i demana que es treballi de cara a l’any que ve. 

El sr. Marcos Pérez comenta que en la comissió informativa d’hisenda es va 

presentar una proposta diferent en relació a aquest tema i que es va decidir no 

incorporar-la ni presentar-la com a modificació. 

La sra. Anna Baqués realitza una modificació “in voce”  de l’ordenança fiscal núm. 8 

en relació a incorporar l’expressió “i altres espècies perilloses” quedant redactat de la 

següent forma: “Fixar el concepte llicència de gossos perillosos i altres espècies 

perilloses amb un import de 38 euros, en lloc de 50 euros”. 

La modificació és acceptada per l’equip de govern. 

Conclòs el debat, la proposta d’acord es sotmet a votació, i la mateixa s’aprova per 

CINC VOTS A FAVOR, manifestats pels grups de CiU i PSC, i CINC  ABSTENCIONS, del 

grups de la CUP i d’ERC. 

 

 

I acomplert l’objecte de la convocatòria, el president aixeca la sessió essent les vint-i-

dos hores del dia indicat en l’encapçalament. De tot el que, en dono fe. 

 

 

L’alcalde,       la secretària-interventora 


