
 
ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL  CELEBRADA EL 31 
D’OCTUBRE DE 2012 
 
A TALAMANCA, essent les 19.10 hores del dia 31 d’octubre  de 2012, es reuneix l'Ajuntament 
en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarin Canales i l'assistència dels senyors 
Francesc Sellarès i Boixader, Ferran Argilés i Sas,  Consuelo González García i Jordi Graner i 
Casasayas com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells pel  Secretari delegat Sr. Jordi 
Gasulla Sabaté.  
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- Elecció membres de la mesa de les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar 
el proper 25 de novembre de 2012. 
 
 
Es procedeix a l’elecció dels membres de la mesa única de les eleccions al Parlament de 
Catalunya a celebrar el proper 25 de novembre de 2012: 
 
 
CARGO EN LA MESA 
CÀRREC A LA MESA 

D.N.I  
DNI 

TITULARES / TITULARS 
PRESIDENTE/A 
PRESIDENT/A 

45463541Q  

1º VOCAL  
1r VOCAL 

47151630C  

2º VOCAL  
2n VOCAL 

43540244W 

SUPLENTES / SUPLENTS 
1º DE PRESIDENTE/A  
1r DE PRESIDENT/A 

3476490  
7Q 

2º DE PRESIDENTE/A  
2n DE PRESIDENT/A 

39298536T  

1º DE 1º VOCAL  
1r DE 1r VOCAL 

39143526X  

2º DE 1º VOCAL  
2n DE 1r VOCAL 

39348303H  

1º DE 2º VOCAL  
1r DE 2n VOCAL 

39103355C  

2º DE 2º VOCAL  
2n DE 2n VOCAL 

43435721Z  

 
 
2.- Aprovació provisional modificació ordenances fi scals per a l’exercici 2013 i 
imposició de la taxa per aprofitament especial per a rodatges cinematogràf i/o 
publicitari i sessió fotogràfica. 
 
El Secretari llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a 



favor i una abstenció del Sr. Jordi Graner Casasayas: 
 
“Primer. - Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2013 i 
següents.  
 
Segon. - Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2013 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, que s’adjunten en document annex:  
 

- Ordenança Fiscal núm. 1, Reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles.  
- Ordenança Fiscal núm.3, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- Ordenança Fiscal núm. 6, Reguladora de la taxa per expedició de documents 

administratius. 
- Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències 

urbanístiques o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
- Ordenança Fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en 

cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
- Ordenança Fiscal núm.11,reguladora de la Taxa per recollida, tractament, i eliminació 

d'escombraries i altres residus sòlids urbans. 
- Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa d'entrada de vehicles a través de les 

voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. 

- Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

 
Tercer.- Imposar la taxa per aprofitament especial del domini públic local per a rodatge 
cinematogràfic i/o publicitari i sessió fotogràfica i aprovar l’Ordenança fiscal núm. 20 
reguladora de la mateixa que es relaciona en document adjunt annex.  
 
Quart. - Indicar que el text de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l'acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s'especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012:  
 
- Ordenança Fiscal núm.1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
- Ordenança Fiscal núm.3, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l' Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana.  
 
- Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança Fiscal núm.6, reguladora de la Taxa d'expedició de documents administratius. 
 
- Ordenança Fiscal núm.7, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua. 
 
-Ordenança Fiscal núm.8, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 



- Ordenança Fiscal núm.9, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
- Ordenança Fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris  
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
- Ordenança Fiscal núm.11, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 
 
- Ordenança Fiscal núm.13, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues.  
 
- Ordenança Fiscal núm.14, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.  
 
- Ordenança Fiscal núm.15, reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa d'entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 
 
- Ordenança Fiscal núm.17, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa.  
 
-Ordenança  Fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària. 
 
Cinquè. - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances 
fiscals per a l'exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
sota els criteris següents:  
1) Es publicarà la relació d'Ordenances que es deroguen i s'aproven per primer cop.  
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l'Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona.  
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública l'adaptació 
de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  
- Ordenança Fiscal núm.1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
- Ordenança Fiscal núm.3, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l' Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana.  
 
- Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança Fiscal núm.6, reguladora de la Taxa d'expedició de documents administratius. 
 



- Ordenança Fiscal núm.7, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua. 
 
- Ordenança Fiscal núm.8, reguladora de la taxa per l’expedició de llicències urbanístiques o 
la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 
 
- Ordenança Fiscal núm.9, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
- Ordenança Fiscal núm.10, reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris  
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
- Ordenança Fiscal núm.11, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 
 
- Ordenança Fiscal núm.13, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues.  
 
- Ordenança Fiscal núm.14, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.  
 
- Ordenança Fiscal núm.15, reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres. 
 
- Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa d'entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 
 

- Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
- Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per l'ocupació d’instal·lacions 

municipals. 
 

- Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora del preu públic per la prestació del Servei 
d’Atenció Domiciliària. 

 
Sisè. - Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 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, en 
els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. “ 
 
ANNEX: 
 
-Ordenança fiscal núm. 1 



 
Impost sóbre Béns Immobles Urbans :   
 
IBI URBANA Tipus de gravamen : 0,60  
IBI RÚSTICA  Tipus de gravamen:  0,60 
IBI Béns de característiques especials  Tipus de gravamen: 0,60 
 
-Ordenança fiscal núm. 11 
 
Taxa Gestió Residus :   
Valors 2013: 
  
Habitatges  
 
 

Categoria dels carrers 
(única) 

Per cada habitatge 
 

131,52 EUROS 

 
 Categoria dels carrers 

(única) 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
 
Per cada  despatx professional 
 

131,52 EUROS 

Epígraf segon. Allotjaments  
 
S'enten per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva 
no familiar,  entre els que s'inclouen hotels, pensions, 
residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de 
naturalesa anàloga, sempre que excedeixin les 10 places.  
 
Per cada plaça d'ocupació 

 
 
 
 
 
 
16,01 EUROS 
 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
Per cada local 221,84 EUROS 
Epígraf quart. Establiments de restauració  
Per cada bar, restaurants, cafeteries, pensió, fonda o establiment 
de caràcter similar 

466,57 EUROS 

Epígraf cinquè. Altres locals industrials,mercantil s o de 
serveis 

 

A) Oficines bancàries 131,52 EUROS 
B) Altres locals 2917,18 EUROS 
 
-Ordenança fiscal núm. 16 
 
 
 
Taxa Guals :   
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 



Tarifa primera 
Tots els carrers del nucli antic del poble:  41,35 EUROS 
 
Tarifa segona 
Tots els carrers compresos al sector Quintana i El Serrat: 38,18 EUROS 
 
Tarifa tercera 
Específica per a l'aprofitament de la vorera per a l'entrada de vehicles a l'interior de l'edifici 
"Montcau", situat al carrer de Les Basulles, núm.2 
 
Per cada departament o plaça de l'edifici: 12,72 EUROS 
 
-Ordenança fiscal núm. 3 
 
 
Impost Vehicles Tracció Mecànica :  cuoficient: 1,394%  
 

Potència i classes de vehicles EUR 
A) Turismes  
- De menys de 8 cavalls fiscals 17,59 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 47,51 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 100,28 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 124,92 
- De  20  cavalls fiscals en endavant 156,13 
B) Autobusos  
- De menys de 21 places 116,12 
- De 21 a 50 places 165,38 
- De més de 50 places 206,73 
C) Camions  
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 58,94 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 116,12 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 165,38 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 206,73 
D) Tractors  
- De menys de 16 cavalls fiscals 24,10 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 38,71 
- De més de 25 cavalls fiscals 116,12 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles d e tracció 
mecànica  

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 24,63 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 38,71 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 116,12 
F) Altres vehicles  
- Ciclomotors 6,16 
- Motocicletes fins a 125 cc 6,16 
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 10,55 
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 21,12 



Potència i classes de vehicles EUR 
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 42,22 
- Motocicletes de més de 1.000 cc 84,45 

 
 
-Ordenança fiscal núm. 10 
 
Taxa Cementiri :   
 

 
 
 
-Ordenança fiscal núm. 6 
 
Taxa Expedició de documents    
  Euros 
Epígraf 1. Censos de població d’habitants  
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població 
 - Vigent 
 - De censos anteriors 

2,32 

2. Certificats de convivència i residència 3,49 
Epígraf 2. Certificacions   
1. Certificació de documents o acords municipals 3,49 
2. Certificacions relacionades amb els padrons de tributs municipals 3,49 
3. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit 
a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o senyalització de semàfors (amb plànol) 
b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla, amb distància o 
direccions i girs de circulació (amb plànol) 
c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles en general o itineraris i 
recorregut (amb plànol) 
d) Altres informes (sense plànol) 
e) Altres informes (amb plànol) 

 
6,97 
 
11,63 
 
11,63 
 
6,97 

 Euros 
Epígraf primer. Assignació de Nínxols  
A) Nínxols nous a 50 anys 
1a. Filera baixa amb ossari 
2a. Filera Alta 
B) Nínxols vells a 50 anys 
C) Columbaris 
D) Nínxols temporals (2 anys) 

 
 
2.392 
1.594,44 
   797,22 
   637,78 
   170,07 per any 

Epígraf segon. Drets d'inhumació, exhumació, trasll at i reducció de 
restes  
Drets Enterrament  

 
 
   118,68 
 

Epígraf tercer. Canvi, modificació, renovació, dupl icat i 
transmissions de títols 
Transmissió o canvi de nom 
  

 
 
     41,54 

Epígraf quart. Conservació  
Per la conservació i neteja dels nínxols en un any 
Per la conservació i neteja dels columbaris en un any 

 
    29,67 per cada unitat  
      9,50 per cada unitat  
 



11,63 
4. Altres certificacions 4,65 
5. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals 11,63 
6. Compulses de documents, per cada full 1,17 
7. Per passar un fax, per cada full 0,35 
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les ofi cines municipals  
1. Informacions testificals --- 
2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, 
d’obertura o similars de locals, per cada un 

4,65 

3. Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per 
cada un 

--- 

4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia/impressió DINA 4, blanc i 
negre, per cada foli 
5. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia/impressió DINA 4, color, per 
cada foli 
6. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia/impressió DINA 3, blanc i 
negre, per cada foli 
7. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia/impressió DINA 3, color, per 
cada foli 

 
0,22 
 
0,44 
 
0,56 
 
1,11 

Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme   
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 174,69 
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part 
en relació al cadastre 

13,95 

3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta 
urbanística per a edificació o certificat d'aprofitament urbanístic a instància de part  

23,25 

4. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc. per cada m2 o 
fracció de plànol 

11,63 

5. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de 
llicència d’obra, per cada m² o fracció de plànol 

11.63 

 
6. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de danys 
per incendis i d’altres peritatges sobre edificis: 
- Fins a ............. EUR. de danys o valor 
- De ......... a ......... EUR. 
- De ............ EUR. En endavant 

 

7. Consulta sobre ordenances d’edificació --- 
8. Placa de llicència urbanística 23,25 
Epígraf 5. Documents de sanitat i consum  
1. Per cada certificació o informe sanitari que s’expedeixi  20,93 
2. Per cada papereta que lliurin els inspectors municipals veterinaris  sobre 
reconeixement d’aus mortes, peces de caça, etc. 

--- 

Epígraf 6. Utilització de documentació municipal  
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat inferior a dos anys , 
per cada 50 fulls o fracció 

--- 

2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat entre 2 i 5 anys, per 
cada 50 fulls o fracció 

--- 

3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 50 fulls o 
fracció 

--- 

4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats abans d’un any de 
la data de la consulta 

--- 

Epígraf 7. Tramitació de figures de Planejament d'i niciativa privada  
Modificació de les NN.SS. de Planejament  



Fins a 1.000 m2 634,20 
Fins a 2.500 m2 1.057 
Fins a 5.000 m2 1.585,50 
Superiors a 5.000 m2 (Per cada m2 de suplement dels 5.000 m2) 0,21 
Plans Parcials:  
Fins a 20.000 m2 (2 HA) 1.057 
Fins a 50.000 m2 (5 HA) 1.268,40 
Fins a 100.000 m2 (10 HA) 1.585,50 
A Partir de 100.000 m2 (10 HA) (per cada m2 (0,0001 HA) de suplement dels 
100.000 m2) 

0,11 

Plans Especials:  
Fins a 10.000 m2 (1HA) 1.057 
Fins a 25.000 m2 (2,5 HA) 1.268,40 
Fins a 50.000 m2 (5 HA) 1.374,10 
Fins a 100.000 m2 (10 HA) 1.585,50 
A Partir de 100.000 m2 (10 HA) (per cada m2 (0,0001 HA) de suplement dels 
100.000 m2) 

0,11 

Projectes de compensació i reparcel·lació:  
Fins a 10.000 m2 (1HA) 1.057 
Fins a 50.000 m2 (5 HA) 1.374,10 
Fins a 100.000 m2 (10 HA) 1.585,50 
A Partir de 100.000 m2 (10 HA) (per cada m2 (0,0001 HA) de suplement dels 
100.000 m2) 

0,11 

Aprovació d'Estatuts  i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació 528,50 
 
Ordenança fiscal núm. 8 Taxa per l’expedició de lli cències urbanístiques o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’u rbanisme.  
 
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària 
se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable: 
 
 
a) El 0,2 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior, quan es tracti d'obres menors 
b) El 0,5 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior, quan es tracti d'obres majors 
 
c) El 0,2 per cent, en les parcel·lacions. I la quota tributària mai serà inferior a 300 euros. 
d) El 0,5 per cent, en les demolicions urbanes. I la quota tributària mai serà inferior a 300 
euros.  
e) 5 euros per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l'article anterior. I la quota tributària mai serà 
inferior a 50 euros. 
 
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les 
quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el número 
anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
 
3. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 
posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord 
amb les regles contingudes en l’apartat 1 un percentatge de reducció del 20  per cent. I la 
quota tributària mai serà  inferior a 300 eur.  
 
 
 
 



Ordenança fiscal núm. 17 
 
Taxa núm. 17 taxa ocupació terrenys taules i cadire s  
 
 
1. Per taula i 4 cadires durant 1 any: 74,14 eur 
2. Per taula i 4 cadires durant la temporada d'esti u, de 1 de maig a 31 d'octubre: 45,21 
EUR 
3. Per taula i 4 cadires, eventuals per mes : 15,07  EUR 
4. Per taula i 4 cadires, eventuals per dia: 1,21 E UR 
 
 
 
-Imposició de l’Ordenança núm. 20  
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 
 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL  PER A RODATGE 
CINEMATOGRÀFIC I/ O PUBLICITARI I SESSIÓ FOTOGRÀFICA   
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per a rodatge cinematogràfic i/o publicitari i  sessió fotogràfica en ocupació de 
l’espai públic que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que 
beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la realització de 
rodatges  cinematogràfics i/o publicitari i  sessions fotogràfiques en terrenys d’ús públic local. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les 
llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable 
d’aquesta taxa. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4t.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 



Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 
d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

Epígrafs  EUR 
1.- Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de 
pel·lícules i publicitari. Al dia, per m2 o fracció 

  
2 

Quota mínima d’aquest epígraf per cada dia o fracció diària 
2.- Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per a sessions 
fotogràfiques no publicitàries. Al dia, per m2 o fracció 
Quota mínima d’aquest epígraf per cada dia o fracció diària                       
                                                                                                        
3.- Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per a sessions 
fotogràfiques  
publicitàries. Al dia, per m2 o fracció                                                            
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                                                                                                                      
                       
Quota mínima d’aquest epígraf per cada dia o fracció diària              100 
EUR                                

     150 
2 
 
30 
 
2 
 

    
 
 
 
 2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, 
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui 
la concessió, autorització o adjudicació. 
 



Article 7è.- Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan 
es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els 
aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa 
té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament 
en l’ocupació. 
 
Article 8è.- Període impositiu 
 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de 
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència 
municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts 
a l’article 6. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa 
o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 
circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Si no s’autoritzés l’autorització sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no 
es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis 
exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la 
declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de 
l’acreditament. 



 
Article 10è.- Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant 
junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 
l’Ordenança General. 
 
Article 12è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 
els procediments de liquidació i recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa 
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial 
dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a 
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 



La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el ....... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, regirà des del dia 
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació”. 
 
 
3.- Moció en suport de la resolució del Parlament d e Catalunya de 26 de setembre de 
2012 perquè el Poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el seu 
futur col.lectiu mitjançant una consulta. 
 
 
“ Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes 
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, afavorir el 
progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquestes propostes s’han 
articulat des dels municipis catalans, durant anys les úniques institucions de les que hem 
disposat per vehicular políticament el catalanisme. 
 
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat nacional al si de 
l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a canvi del reconeixement de la 
nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot i que una part d’aquest catalanisme polític 
també ha comptat amb partidaris de l’Estat propi des dels seus inicis, cercant en el concert de 
les nacions el marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles d’Europa. 
 
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat Espanyol 
mentre construïa i enfortia la democràcia, superada la llarga nit del franquisme, el balanç és 
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat malgrat els avenços 
assolits.  
 
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat amb una clara 
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de forma molt significativa, amb la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006. Un fet que s’ha vist 
agreujat per l’incompliment dels compromisos adquirits amb el Govern de la Generalitat, la 
manca d’inversions molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i 
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal galopant que posa en risc 
la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a diferents actors 
socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat propi, com la resta d’Estats 
europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural 
dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició.  
 
Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat inajornable per 
una part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només així es pot entendre que el 
passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes protagonitzessin la 
manifestació més massiva que ha vist mai la ciutat de Barcelona que, de manera pacífica i 
democràtica, van sortir al carrer demanant clarament que Catalunya esdevingui un nou Estat 
d’Europa. Un anhel que, segons totes les enquestes, és compartit per una majoria de la 
societat catalana, que veu en l’instrument d’un Estat l’eina imprescindible per fer front als 
reptes de la nostra societat. 
 
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta evolució ja sigui 
per haver acollit les consultes populars per la independència de Catalunya organitzades per la 
societat civil, ja sigui per haver estat capdavanteres amb diverses iniciatives arreu del territori, 



demanant la creació d’una hisenda pròpia, una administració fiscal, una de justícia, tot 
apel·lant a l’esperit cívic europeu per donar suport a la independència de Catalunya. 
 
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col·laborar amb el Govern 
de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja sigui com a organismes de 
recaptació d'impostos o bé assessorant la Generalitat arran de l'àmplia experiència en tributs 
que tenen, i que la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de 
Catalunya i les quatre diputacions provincials catalanes busca establir les bases de la futura 
hisenda pròpia. 
 
Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava la necessitat que 
el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i 
instava el govern a fer una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya 
esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques 
parlamentàries i pel President de la Generalitat. 
 
Per tot això, sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.  L’Ajuntament de Talamanca  expressa el seu reconeixement i es felicita per 
l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de 
Barcelona, sota el lema “ Catalunya nou Estat d’Europa. 
 
SEGON. Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la construcció 
nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han estat en període democràtic 
l’administració més habitual per fer participar els ciutadans en els afers públics i d’interès 
general.  
 
TERCER. Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents d’encaix de 
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense 
recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir. 
 
QUART. Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el poble català 
pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés 
social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la 
llengua pròpies. 
 
CINQUÈ. Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents socials i 
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés 
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió 
Europea i el govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar el futur 
col·lectiu en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la 
convivència democràtica i sense coaccions de cap mena. 
 
SISÈ. Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble de Catalunya 
pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta a la 
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, 
prioritàriament dins la propera legislatura. 



 
SETÈ. Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per impulsar la tasca 
d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la consulta abans esmentada a la 
ciutadania, així com la posada en marxa d’una hisenda pròpia dins la propera legislatura. 
 
VUITÈ. Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència del 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.” 
 
La moció és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i 1 abstenció de la  regidora 
Consuelo González Garcia.  
 
 
4.- Moció de suport a la resolució del Parlament de  Catalunya (CIU, ERC, ICV, SI i DC) 
per l’exercici del dret a l’autodeterminació 
 
El Secretari llegeix l’última moció que és aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots a favor i 
una abstenció de la regidora Sra. Consuelo González García. 
 
“El Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, aprova una Resolució 
amb el contingut següent: 
 
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes polítiques 
amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, afavorir el progrés 
econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest catalanisme ha volgut trobar 
durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional al si de l’Estat espanyol mitjançant 
l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en les formes de Govern, a canvi del 
reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i un cert nivell d’autogovern, diferent en 
funció del període històric. Hi ha hagut, també des del catalanisme, una proposta que ha 
plantejat una redefinició complerta de l’Estat espanyol per a basar la seva font de legitimitat en 
la unió voluntària de diferents nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla 
d’igualtat. Igualment, ja des dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris 
de l’Estat propi, entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc 
de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa. 
 
En els darrers trena anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el seu 
progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment democràtic a 
través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits respecte a la situació 
viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és clarament insuficient de cara als 
reptes de futur que tenim com a societat. Les propostes d’acord que han significat els estatuts 
d’autonomia de 1979 i 2006, la col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la 
contribució a la modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara 
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades 
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos 
continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en 
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i 
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant aquest 
període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en perill la cohesió 
social i el progrés econòmic. 
 
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a una part 
important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i polítics a proposar nous 
escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o independent com la resta 



d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels 
ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició, és vist avui com una 
necessitat inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya. El passat 11 de 
setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes va protagonitzar una jornada històrica, 
donant un exemple de civisme i de compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De 
forma molt massiva els manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig 
que Catalunya esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests 
moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, que reclama que el 
nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina imprescindible per fer front als reptes de 
la nostra societat. 
 
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena llibertat 
el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques parlamentàries i pel 
President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre de 1989, el Parlament de 
Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al dret a l’autodeterminació; i, 
igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les cotes d’autogovern fins allà on 
cregui convenient i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies 
de cada moment històric>>. 
 
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant significativa, 
s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la ciutadania sobre la 
possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. 
 
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent: 
 
Resolució 
 
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme èxit 
aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de Barcelona, 
sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”. 
 
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una part 
molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de l’Estat 
espanyol per poder-hi encaixar sense haver de renunciar a les nostres aspiracions nacionals, 
a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com a nació. Però els intents 
d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via 
sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir. 
 
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu propi 
camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el 
seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, 
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies. 
 
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents socials i 
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés 
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió 
Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un 
marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i 
sense coaccions de cap mena. 
 
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui 
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una consulta 
prioritàriament dins la propera legislatura. 



 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Talamanca proposen al Ple municipal 
l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 de 
setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de Catalunya i la 
necessitat d’una consulta al poble català. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les dinou hores i vint-i-
cinc minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


