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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           29/10/2015 19:30: 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
MONSERRAT TORRES BAJONA 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
RAMON VILAGELIU RELATS 
ANGEL EXOJO LOZANO 
PERE CABOT BARBANY 
ALICIA MORENO RODRIGUEZ 
ESTEVE AYMA PEDROLA 
VICENÇ FUERTES BERGUA 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
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A la Casa de la Vila a les 29/10/2015 19:30 es van reunir sota la Presidència 

del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos 
en el següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar, i declarar-ne 
formalment la necessitat d’ocupació, a l’efecte de l’expropiació forçosa 

 
2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores 

dels tributs municipals per 2016 
 

3. Acord per la no judicalització de la política a Catalunya i per donar suport als 
imputats pel 9N 
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1.- Aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar, i declarar-
ne formalment la necessitat d’ocupació, a l’efecte de l’expropiació forçosa  
 
L’alcalde manifesta que tal com s’havia explicat a la Comissió Informativa, es 
tractava de facilitar la connexió entre barris, el dels Ametllers que al camí de Can 
Costa no disposava de voral cap a la banda de l’Institut i es tenien que expropiar 
unes franges de terreny. Que dels quatre propietaris afectats, tres ja estaven 
conformes i havien signat les actes de mutu acord, restant l’últim amb el que 
s’acabava de negociar. Que l’actuació estava subvencionada i era molt convenient 
fer-la. 
 
La proposta dictaminada favorablement però la Comissió Informativa es com 
segueix: 
 
“Per acord plenari de data 26 de març de 2015 s’aprovà inicialment la relació 
detallada de béns i drets a expropiar en l’expedient núm. 2015/209, per adquirir les 
superfícies que preveu el Projecte del Camí de Vianants entre el carrer Piscines i Can 
Costa.  
Publicats els anuncis corresponents d’informació pública i notificat l’acord plenari als 
interessats, es va presentar una al·legació de la Sra. Maria Cayetana Collados Lluró 
segons s’acredita a l’expedient mitjançant l’oportuna certificació. Així mateix, també 
s’ha determinat un nou titular de béns i drets afectats, per ser copropietari de dues de 
les superfícies afectades.  
Dins el termini concedit, els titulars dels diversos béns i drets a expropiar han presentat 
els títols justificatius i han procedit a signar Actes de Mutu Acord, Ocupació i Pagament. 
Per tant, és procedent acordar l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a 
expropiar, tot incloent la modificació a que es fa referència, i declarar-ne 
formalment la necessitat d’ocupació, a l’efecte de l’expropiació forçosa.  
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents   
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar en el 
procediment núm. 2015/209, relatiu al Camí de Vianants entre el C/Piscines i el 
Camí de Can Costa (Camí dels Ametllers), segons el detall següent:  
 
Relació de béns i drets afectats: 
 

1. DNI propietat: 46201057Z       
Ubicació: POLÍGON 3 PARCEL.LA 81        
Superfície afectada: 97,00m2 
 

2. DNI propietat: 43390497P  (50%) 
DNI propietat: 36935874J          (50%) 
Ubicació: POLÍGON 3 PARCEL.LA 45  
Referència cadastral: 08248A003000450000YB 
Superfície afectada: 88,00m2 
 

3. DNI propietat: 43390497P    (50%) 
DNI propietat: 36935874J     (50%) 
Ubicació: POLÍGON 3 PARCEL.LA 46  
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Referència cadastral: 08248A003000460000YY  
Superfície afectada: 148,00 m2 
 

4. DNI propietat: 36382614H  
Ubicació: POLÍGON 3 PARCEL.LA 42 
Referència cadastral: 08248A003000420000YH 
Superfície afectada: 542,00m2 
 

Segon.- Declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació abans 
aprovada. 

Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a 
la relació abans aprovada, per un import de 5.162,30 euros, amb càrrec a la partida 
3-1532-609006 “Camí dels Ametllers” del pressupost municipal vigent. 
 
Quart.- Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en 
un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden convenir 
amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i 
el termini de desallotjament. Si en aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta 
o bé l’Ajuntament rebutja les presentades, s’entendrà que no ha estat possible 
arribar a l’adquisició per avinença i continuarà el procediment expropiatori. 
 
Cinquè.- Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets 
respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat 
anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin 
ferms aquests acords. 
 
Sisè.- Disposar que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al 
tauler d’edictes municipal i al diari l’Avui i que així mateix siguin notificats 
personalment als interessats.” 
 
Intervencions 
 
El Sr. Exojo  diu que hi estaven d’acord, i tindrien el recolzament d’I-ERC, que era 
una reivindicació dels veïns i també un projecte del primer mandat d’Esquerra a 
l’ajuntament de Santa Eulàlia.  
 
Votació. Posat a votació es aprovada pel vot favorable dels cinc regidors de Poble 
Unit, quatre regidors d’I-ERC, dos regidors de CDC, un regidor del PSC i un regidor 
d’ ICV-EUIA. 
 
 
2.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 
reguladores dels tributs municipals per 2016    
 
L’alcalde dóna la paraula a la regidora d’economia, la Sra.Montse Torras, que diu 
que la primera ordenança que es modificava era la corresponent a l’ Impost sobre 
Bens Immobles i que tot i que es mantenia el tipus, per efecte de l’actualització del 
cadastre s’aplicava el 1,1 % de la revisió. Que s’afegia una bonificació del 95 % de 
la quota pel supòsit de desenvolupament d’activitats econòmiques d’especial interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, 
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquessin aquesta declaració. Que una  
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altra ordenança significativa era la número 5, corresponent a l’ IAE, en la que es 
modificaven de categoria segona a primera, els establiments situats a la carretera 
de Barcelona. Que a la taxa de residus, s’augmentava la bonificació, fins al 75 per 
cent, dels terrenys que fessin una recollida externa, o del 15 per cent amb els 
justificants de la deixalleria. Que algunes ordenances estaven parcialment obsoletes 
i s’havien adequat a les de la Diputació de Barcelona. Per últim que s’afegia la 
número 19, per la gestió de runes, que abans no existia.  
 
La proposta dictaminada favorablement però la Comissió Informativa es com 
segueix: 
 
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i 
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
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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, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1  Impost sobre Béns immobles 
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres 
Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana 
Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme 
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per la prestació del serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a 
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques 

Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 

Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa serveis animals de companyia 
 
 
Ordenança Fiscal 1 – Impost sobre Béns Immobles 
 
Article 1.- Fet imposable  
 
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat 
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles 
de característiques especials: 
 
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 
públics que es trobin afectes. 
b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 
 
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble 
urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu. 
 
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, 
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no 
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet 
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imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una 
concessió. 
 
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns 
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en 
les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 
 
4. No estan subjectes a l'impost: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per 
als usuaris. 
 
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 
l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a 
tercers mitjançant contraprestació. 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10,00 EUR.  
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 
10,00 EUR.  
 
c) Gaudiran d'una bonificació del 95% per cent de la quota íntegra de l'impost els 
béns immobles  en els que es desenvolupin activitats econòmiques  que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin 
aquesta declaració. 
 
2. Reducció de quota per a famílies nombroses 
  
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a 
una reducció de la quota del 35%.  
 
Qui ho pot demanar:  
 
Podran gaudir de la reducció de quota els subjectes passius que siguin titulars de 
família nombrosa, i siguin propietaris d’un habitatge ubicat dins el terme municipal 
de Santa Eulàlia de Ronçana.  
Els requisits per a poder ser beneficiari de la reducció de la quota són els següents:  
 
- El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 130.000 euros.  
- L’immoble ha de ser l’habitatge habitual de la família.  
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- Tots els membres que constin en el títol de família nombrosa hauran d’estar 
empadronats a l’habitatge (abans de l'1 de gener de l’any en curs). En el cas que 
algun dels membres no ho estigués, caldrà que els que estan empadronats 
segueixin tenint la condició de família nombrosa. 
- Els propietaris de l’habitatge no poden constar com a propietaris d’altres immobles 
destinats també a habitatge. 
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,793 per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,655 per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 0,833 per cent.  
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
 
Ordenança Fiscal 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Només es modifica l’annex en aquest punt: 
 
(...) Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 486,00 EUR/m². (...) 
 
 
Ordenança Fiscal 4 – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
 
Article 2n.- Actes no subjectes 
 
No estan subjectes a aquest Impost:  
 
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions 
que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 
 
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 
 
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges 
a favor dels seus socis cooperativistes. 
 
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text 
Refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No 
obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que 
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proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si 
estarà subjecte a aquest Impost. 
 
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat 
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va 
ser constituït. 

 
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les 
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de 
novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca 
d'activitat. 

 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a 
favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració 
bancària.  
 
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de 
crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats 
immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes 
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 
 
9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració 
i resolució d'entitats de crèdit. 
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del 
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 
 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats 
constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius 
bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats 
fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de 
l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst 
en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
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10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 

 
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys 
a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput 
per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 
 
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de 
la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del 
mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es 
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que 
concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària 
notarial o judicial. 
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder 
evitar la transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a 
satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest 
requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a 
practicar la liquidació tributària corresponent. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior 
als dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i 
de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de 
no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la 
parella de fet legalment inscrita.  
 
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor 
quan la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals 
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes 
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat 
Autònoma i de dites entitats locals. 
 
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que 
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compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per 
Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  
 
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural 
en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 
 
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es 
podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta 
Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any 
natural previst al paràgraf anterior. 
 
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació 
de la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 
 
c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, 
aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 
 
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi 
estiguin afectes. 
 
e) La Creu Roja Espanyola. 
 
f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en 
tractats o convenis internacionals. 
 
Ordenança Fiscal 5 – Impost sobre activitats econòmiques 
 
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 
 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori 
espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es 
dugui a terme l’activitat.  
 
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats de 
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives 
des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici 
quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit 
anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en 
els casos de: 
 
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
 
- Transformació de societats. 
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- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova 
entitat. 
 
C) Els següents subjectes passius: 
 
- Les persones físiques. 
 
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats 
de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de 
negoci inferior a 1.000.000 EUR. 
 
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció 
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, 
sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR. 
 
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en 
compte les següents regles: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós 
de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 
22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i 
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres 
impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci. 
 
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de 
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no 
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de 
presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de 
l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de 
negoci serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament 
d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any 
natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de 
les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 
42 del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt 
d’entitats que pertanyin al grup. 
 
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o 
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha 
control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació 
amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les 
situacions següents:  
 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
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b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració. 
 
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb 
tercers. 
 
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els 
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En 
particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de 
l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan 
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per 
aquesta. 
 
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  
 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 
s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments 
permanents situats en territori espanyol. 
 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 
 
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els 
seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o 
d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, 
mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten 
als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja 
pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els 
productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta 
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 
ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 
d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts 
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades 
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 
 
G) La Creu Roja. 
 
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats 
o convenis internacionals. 
 
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en 
l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat 
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específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin 
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 
 
a) Les fundacions. 
 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la 
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 
 
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
 
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè 
paralímpic espanyol. 
 
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es 
refereixen la lletres anteriors. 
 
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat 
1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de 
l’impost. 
 
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà 
condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal 
especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge. 
 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats 
agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista 
en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció 
segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la 
quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període 
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció 
prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 
 
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta 
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les 
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període 
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el 
local. 
  
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 
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superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades 
en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de 
fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al 
grau d’afectació dels locals per les dites obres.  
 
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a 
la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst 
en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en 
l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels 
contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i 
inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.  
 
Article 5.- Beneficis fiscals de Caràcter Potestatiu 
 
1. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament 
a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient 
previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació 
fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança. 
 
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
gaudiran d’una bonificació de 50 per cent de la quota tributària corresponent els 
subjectes passius per quota municipal que produeixin i facin servir, per al 
desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia 
obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia eòlica, solar i a partir de 
biomassa o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que realitzin la producció 
en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a 
activitats pròpies que realitzin en el municipi. Si el subjecte passiu es limita a fer 
servir d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, 
al menys, un 80% del total de la energia que utilitzi per les activitats realitzades en 
el municipi. En el primer supòsit, es bonificarà la quota tributària de l’activitat 
productiva, així com les quotes de la resta de les activitats en les quals es 
consumeixi l’energia obtinguda i aquest consum representi, com a mínim el 80% del 
total de l’energia utilitzada. En el segon supòsit, es bonificaran les quotes tributàries 
de les activitats del titular que compleixin el requisit establert.  
La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà des del període impositiu en què es 
sol·liciti i mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per 
l’ordenança vigent en cada període impositiu. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la 
quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats 
5 i 6 de l’article 4t d’aquesta ordenança, quan sigui procedent. 
 
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.e) del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària els subjectes passius per 
quota municipal que duguin a terme activitats que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiqui tal declaració. Correspondrà 
aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les bonificacions a 
què es refereixen els punts 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança, i a les 
establertes en els apartats anteriors d’aquest article. 
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Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals  
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 
5è d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini 
específic de presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per 
l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis 
sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes 
des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la 
data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment 
exigibles per al seu gaudiment. 
 
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a 
comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan 
competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 
sol·licitd ha d’entendre’s desestimada.  
 
Article 9.- Coeficients de situació 
 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a aquesta 
ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la 
categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 
 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans 
esmentat seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més 
baix i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent 
a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i 
la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.  
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 
8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 
coeficients següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

 1a 2a 3a 4a 5a ....
. 

Coeficient 
aplicable 

2,59 1,88 --- --- --- ....
. 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal. 
 
També s’aprova un nou annex de llistat de carrers que s’adjunta a la present 
proposta. 
 
Ordenança Fiscal 7 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 
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Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 i  187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
(TRLU, modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica) l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat 
administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i 
per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Article 6.- Quota tributària  
 
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. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar el tipus del 1,204% a la base 
imposable. En cas que la quota resultant sigui inferior, s’aplicarà la quota mínima de 
124,70 euros. 
  
b. 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 100 per cent de les que 
s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat 
efectivament. 
 
c. El titular haurà de constituir una fiança mitjançant dipòsit, aval bancari o 
qualsevol de les formes admeses en dret, amb la finalitat de garantir el compliment 
de les obligacions derivades de la mateixa llicència, i en especial, la reposició dels 
elements d’ús i servei públic, de les infraestructures i sistemes generals i locals que 
eventualment quedin afectats per l’execució de les obres. 
 
L’import de la fiança a constituir es determina aplicant el 40% de l’autoliquidació de 
la llicència (Taxa + Impostos); amb un mínim de 90,15 euros. 
 
La devolució de la fiança constituïda com a condició de la llicència atorgada, es farà 
a sol·licitud de l’interessat i es produirà quan es justifiqui que ha complert totalment 
i satisfactòriament les obligacions que aquests garantien. 
 
d. Per la comunicació prèvia d’obres (assabentat d’obres), s’aplicarà una taxa de 
48,28 euros. 
 
e. Comunicació prèvia de primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions en 
general, destinades o no a habitatges s’aplicarà una taxa de 72,46 euros.  
 
f. Per a la concessió de llicències de parcel·lació, de demolició total o parcial de 
construccions o edificacions, de constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé 
d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment 
de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que tinguin per 
objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que 
hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent, la quota tributària serà 
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el resultat d’ aplicar el tipus de 0,63 % al valor que tinguin els terrenys i les 
construccions en l’Impost de bens immobles, és a dir el seu valor cadastral. 
S’aplicarà la quota mínima de 187,06 euros en tots aquests supòsits. 
  
g. En el cas que d’un informe dels Serveis Tècnics Municipals se’n dedueixi la 
necessitat d’introduir esmenes en el projecte tècnic, per ajustar-lo a la normativa 
urbanística vigent, el següent informe dels STM meritarà una taxa addicional de 
62,96 euros.  
 
h. Informes previs en matèria urbanística reportaran una taxa de 94,60 euros. 
 
i. Les pròrrogues de llicències concedides tindran una taxa de 124,70 euros, els 
terminis de pròrroga són els que legalment s’estableixen a la Llei d’urbanisme. 
 
j. Els informes simples de qualificació urbanística tindran un cost de 51,88 euros, 
mentre que els informes de legalitat d’obres existents, amb visita tècnica de 
comprovació tindran un cost de 64,95 euros.  
 
k. Els cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública 
tindran una quota tributària de 15,75 € per m2 de superfície amb un mínim de 
48,28 euros. 
 
l. Subministrament i col·locació de senyalització viària vertical no obligatòria, 
elements de seguretat vial i placa de número de carrer. 
 
- Mirall de seguretat vial Ø 80 cm          151,32 euros 
- Senyal informativa d’orientació comercial 1400x170 mm 106,55 euros 
- Placa informativa 500x300 mm      76,30 euros 
- Senyal d’indicació general       76,30 euros 
- Els elements anteriors col·locats sobre pal, caldrà afegir   60,25 euros 
- Pilona metàl·lica        96,30 euros 
- Placa número de carrer metàl·lica     58,15 euros 
  
Ordenança Fiscal 8 – Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques 
 
Article 5.- Beneficis fiscals  
 
a) Podrà acordar-se una bonificació del 75% d’aquesta taxa en aquelles activitats la 
finalitat de les quals sigui declarada de benefici social i sense ànim de lucre per la 
Junta de Govern Local prèvia petició raonada del titular.  
 
Article 6.- Quota tributària  

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

 EUR 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el planejament 
urbanístic. 

 115,98   

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals 77,33   

http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
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 EUR 
tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.  
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals 
tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació substancial. 

475,65  

4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de la comunicació 
ambiental. 

1.939,24 
 

5. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals.  
2.424,24 

 
6. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics municipals. 540,26  
7. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 
m2, o de llur modificació substancial. 

190,76  

8. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb 
incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 
m2, o de llur modificació substancial. 

190,76  

9. 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 amb una superfície de fins a 500 m2. 

948,79  

10. 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 amb una superfície de més de 500 m2.  

1.428,79 

11. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions previstes al Decret 
112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives i a l'Ordenança Municipal: 

1.348,79 

11.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives: 1.828,79 
Locals o recintes de fins a 500 m2. 171,40  
Locals o recintes de més de 500 m2. 683,52  
11.2. Modificació no substancial dels establiments. 283,52  
11.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a terme en establiments 
dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives que no estan sotmesos a requeriments 
addicionals als exigits per a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la 
comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament). 

1.030,60  

11.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del Reglament. 730,60  
11.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o d’activitats 
recreatives de caràcter extraordinari. 

730,60  

11.6. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no permanents 
desmuntables. 

730,60  

12. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de caràcter temporal. 25% de la 
taxa 

correspone
nt 

13. 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. 

50% de la 
taxa 

correspone
nt 

14. 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.  

25% de la 
taxa 

correspone
nt 

15. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal  213,52  
16. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives. 

2.757,19   
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 EUR 
17. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

595,25 

18. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no permanents desmuntables 
i espectacles públics. 

139,29 

19. 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. 

190,80 

20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

 115,98 

21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control 
el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament) 

77,33 

22. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials 
amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental. 

475,65  

23. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al 
règim de comunicació ambiental.  

1.939,24 

24. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de la llicència o dels 
efectes de la comunicació. 

2.424,24 

25. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents desmuntables. 540,26  
26. 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). 

190,76  

27. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial de la normativa 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 1 

190,76  

28. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats específiques regulades 
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors. 

948,79  

29. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l’obertura o posada en 
funcionament establiments o activitats regulades per normativa sectorial distinta de 
l’esmentada en els apartats anteriors. 

1.428,79 

30. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats amb incidència 
ambiental. 

1.348,79 

 
 
Ordenança Fiscal 10 – Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a 
conseqüència de les activitats domèstiques. 
 
b) Recollida, transport i tractament dels residus generats en parcel·les sense edificar 
(s’entén per parcel·la sense edificar aquell terreny o finca situat en sòl urbà que, 
podent ser edificable, no conté cap edificació destinada a l’habitatge). 
 
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a 
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos 
privats, tals com aparcament, traster o magatzem. 
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2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells 
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes 
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus 
procedents de neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; 
animals domèstics morts i vehicles abandonats. 
 
Article 3.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o parcel·les sense edificar 
situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a que es refereix 
l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a 
precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes 
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 5.- Quota tributària 
  
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.  
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:  
 
HABITATGES EUR 
Per cada habitatge (s’entén per habitatge el que es destina a domicili 
particular de caràcter familiar) 

132,59 

Parcel·les en sòl urbà sense edificacions destinades a habitatge  71,05 
 
Pel servei de deixalleria i recollida selectiva, s'afegirà a totes les tarifes la quantitat de 
21,35 euros. [pendent quota Consorci] 
 
* Aquest servei inclou el servei comarcal de deixalleries, el servei comarcal de recollida 
selectiva voluntària i la quota del consorci per a despeses indirectes. Aquests preus els 
aprova el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. En el cas que 
aquesta entitat aprovi la modificació de les tarifes, aquestes quedaran automàticament 
actualitzades en aquesta ordenança. 
  
3. Es podran aplicar reduccions de la quota en els següents casos:  
 
3.1. Podran gaudir d’una reducció del 100 per cent de la quota aquells contribuents 
que acreditin que els ingressos de la unitat familiar no superen l’import del salari 
mínim interprofessional.  
 
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix 
domicili amb o sense vincle familiar, justificat mitjançant declaració de renda de l’últim 
any, justificant d’empadronament de convivència i justificant d’ esser arrendatari/s o 
propietari/s d’una única vivenda a l’estat espanyol. S’entén per ingressos familiars el 
conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el càlcul de l’IRPF. 
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3.2. Podran gaudir d’una reducció del 90 per cent de la quota els jubilats i pensionistes 
que reuneixin els requisits següents que no cobrin pensió o que sigui igual o inferior a 
la pensió mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec, vigent en cada període.  
Si es concedeix la reducció de quota, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què 
s’ha sol·licitat.  
 
3.3. Els requisits obligatoris per a gaudir de la reducció del 90 o del 100 per cent de la 
quota són els següents:  
 
a) Que el sol·licitant sigui arrendatari o propietari d’una sola vivenda  
b) Que no convisqui amb familiars que tinguin ingressos superiors al salari mínim 
interprofessional vigent en cada període.  
c) Que la residència habitual del sol·licitant sigui en el municipi.  
d) Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats en el domicili abans 
de l’1 de gener de l’any en curs.  
 
3.4. La tramitació per tal de gaudir de reducció de quota serà la següent:  
 
- Adreçar la corresponent sol·licitud a l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.  
- Aportar la documentació referent als ingressos i les condicions familiars que sigui 
requerida.  
- Les sol·licituds per a la reducció de quota es poden presentar des del dia 1 de gener 
fins l’acabament del període de voluntària.  
 
Si es concedeix la reducció de quota, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què 
s’ha sol·licitat. 
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents aquells estaran obligats a 
comunicar-ho a l’Ajuntament.  
 
4. Els habitatges i solars urbans sense edificacions que acreditin l’ús de la deixalleria, 
gaudiran d’una reducció del 10% de la taxa. Per gaudir d’aquesta prestació caldrà 
obtenir un carnet de la deixalleria a l’Ajuntament que serà segellat a la deixalleria 
municipal cada vegada que l’usuari faci entrada dels següents materials: 
 
TIPUS DE RESIDU MATERIAL 
Residus municipals especials Pneumàtics 
  Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
  Bateries 
  Dissolvents 
  Pintures i vernissos 
  Piles 

  
Electrodomèstics que continguin substàncies 
perilloses 

  Olis minerals usats 
Residus municipals ordinaris Ferralla i metalls 
  Olis vegetals usats 
  Ampolles de cava senceres 
Residus municipals voluminosos Mobles i altres 

  
Electrodomèstics que no contenen substàncies 
perilloses  

  Ferralla electrònica (ordinadors, petits, 
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TIPUS DE RESIDU MATERIAL 
electrodomèstics, aparells electrònics...) 

Altres residus municipals Fustes 
  Restes de poda o jardineria 
  Runes i restes de la construcció d'obres menors 
 
5. Els habitatges i solars urbans sense edificacions gaudiran d’una reducció del 15% de 
la quota quan acreditin que, durant l’exercici anterior, han realitzat compostatge 
casolà de la brossa orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en 
condicions que no ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap 
mena.  
 
Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà s’haurà 
d’omplir anualment una instància a tals efectes, i es passarà a formar part del 
‘Registre de compostaires’. Per sol·licitar la reducció de la taxa caldrà adreçar una 
instància a l’Ajuntament durant el mes de desembre de l’any en curs. Un cop rebuda la 
sol·licitud, el personal municipal realitzarà un mostratge significatiu i podrà realitzar 
una visita a l’habitatge i emetre un informe per comprovar que es gestioni 
correctament el procés de compostatge casolà:  
 
- manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica 
constant  
- volum mínim de material d’1m3  
- dur a terme el procediment en condicions higièniques  
- no provocar molèsties als veïns  
Per a rebre la bonificació, el procés de compostatge haurà d’haver estat actiu un 
mínim de 6 mesos abans de la presentació de la instància, cosa que es verificarà en la 
inspecció amb el volum mínim de material.  
En cas que l’informe sigui positiu, la bonificació s’aplicarà en la tarifa de l’exercici 
següent.  
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
6. Els habitatges situats en sòl no urbanitzable que estiguin a una distància superior a 
200 metres del contenidor de residus més proper podran sol·licitar una reducció del 
25% de la tarifa. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer una única vegada i per exercicis 
posteriors s’aplicarà l’esmentada tarifa directament. La sol·licitud s’haurà de presentar 
en el pèríode indicat.  
 
7. Els propietaris de parcel·les situades en sòl urbà sense edificacions destinades a 
l’habitatge que acreditin que disposen d’un servei de tractament i eliminació de les 
restes vegetals (caldrà presentar factura de l’empresa de jardineria on consti l’adreça 
de la parcel·la així com el justificant de la gestió de les restes vegetals –albarà 
d’entrada a la deixalleria o a la planta de tractament de restes vegetals-), podran 
sol·licitar una reducció del 75% de la tarifa. Aquesta sol·licitud s’haurà de realitzar 
anualment. 
 
8. els propietaris de parcel·les situades en sòl urbà sense edificacions destinades a 
l’habitatge que acreditin l’ús de la deixalleria per a l’eliminació de les restes vegetals, 
podran sol.licitar una reducció del 15% de la tarifa. Per gaudir d’aquesta prestació, 
caldrà obtenir un carnet de la deixalleria per a solars a l’Ajuntament que serà segellat 



 

Pàgina 24 de 35 

a la deixalleria municipal cada vegada que l’usuari faci entrada de restes vegetals 
(amb un volum mínim de 25 litres). Aquesta sol·licitud s’haurà de realitzar anualment. 
 
Article 9.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix 
a l’article 8 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 
 
a) Sol·licitin la prestació del servei. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials 
assimilables a domèstics que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus 
diferent de l’establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat 
amb un gestor autoritzat la gestió d’aquestes fraccions de forma selectiva: 
 
- orgànica,  
- paper i cartró,  
- envasos,  
- vidre o  
- resta.  
 
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes, comptador des de 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des 
de l’inici de l’activitat generadora de residus assimilables a domèstics si l’inici ha tingut 
lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 
 
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de 
febrer de cada any. 
 
Per a cadascuna de les cinc fraccions que es generin caldrà presentar un certificat de 
recollida del gestor i es bonificarà una cinquena part de la taxa per a cada fracció 
justificada.  
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, 
transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si 
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Ordenança Fiscal 13 – Taxa per expedició de documents administratius 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute, excepte per: 
 
- Epígraf 2: Gaudiran d’una bonificació del 100% els subjectes passius que acreditin la 
condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 
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Article 6.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons 
la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les 
tarifes següents: 
 
EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS EUR 
1- Per compulsa de documents (per cada segell): 1,50 
2- Per drets d’examen en processos de selecció (concursos i oposicions) de personal 
convocats per aquesta corporació   
                1. Categories A1 i A2:  20,00 
                2. Categoria B i C1 i C2:  13,00 
                3. Categoria Agrupacions professionals  9,50 
 
INFORMES EUR 
- Per cada informe tècnic d’accidents  43,24 
 
LLICÈNCIES EUR 
Per cada llicència d’obres particular, obertura d’establiment o similar 5% de 
l’import de la llicència   

 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut. 
 
3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en 
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels 
expedients que motivin l’acreditament. 
 
 
Ordenança Fiscal 20 – Taxa serveis animals de companyia 
 
Article 2. Fet imposable.  
 
Constitueix el fet imposable de les taxes, la prestació dels serveis següents:  
 
a) Tramitació administrativa per a l’atorgament i/o renovació de la llicència per a la 

tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.  
b) Prestació del servei de recollida, trasllat i dipòsit dels animals de companyia 

recollits a la via pública, i dels que l’administració local consideri que els seus 
propietaris o posseïdors incompleixen de manera greu o persistent les 
obligacions i drets dels animals, segons la normativa vigent sobre protecció dels 
animals.  

c) Identificació mitjançant microxip, vacunació, desparatització i qualsevol altre 
tractament sanitari indispensable per la salut dels animals.  

d) Eutanàsia, mitjançant mètodes indolors, i incineració d'animals de companyia 
allotjats al centre de recollida d'animals.  

 
Article 5. Bonificacions 
 
S’estableix una bonificació del 100% de totes les quotes tributàries d’aquesta 
ordenança per als propietaris de gossos pigall. 
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Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà segons la naturalesa de l’acta o servei d’acord 
amb les tarifes següents:  
 
SERVEI  Quota (€) 

Inscripció en el Cens municipal d’animals de companyia gratuït 
Tramitació de la llicència de tinença i conducció de gos potencialment 
perillós 27,30 
Tramitació de la llicència de conducció de gos potencialment perillós 4,55 
Renovació de la llicència de tinença i conducció de gos potencialment 
perillós 21,10 
Recollida d’animals de companyia (sense immobilització) i trasllat al 
centre 51,25 
Recollida d’animals de companyia amb immobilització (rifle anestèsic) 
i trasllat al centre  102,50 
Per estada diària d’un animal de companyia (manutenció diària) 6,15 
Esterilització femella 102,50 
Esterilització mascle 82,00 
Vacunació 15,38 
Col·locació de xip 44,65 
Desparasitació  35,88 
Eutanàsia de l’animal 82,00 
 
Segon.- Aprovar la imposició d’una nova ordenança per regular el servei de gestió 
de runa i les fiances que se’n deriven.  
 
Ordenança Fiscal núm. 19 Taxa i fiança per la gestió de runa. 
 
 
Ordenança Fiscal 19 – Taxa i fiança per la gestió de runa. 
  
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1r. Objecte 
 
Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que 
resulta d’aplicació. 
 
Article 2n. Àmbit d’aplicació 
 
2.1. La present Ordenança és d’aplicació al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  
 
2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, 
que es generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència 
l’article 3r. 
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2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança les terres i 
pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, 
en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o 
rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a 
reutilització i que s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla 
de gestió de residus de la construcció i demolició. 
 
Article 3r. Definicions 
 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per: 
 
3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu 
posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l’obligació de 
desprendre- se’n i es genera en una obra de construcció o demolició. 
 
3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteix en: 
 
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, 
com ara un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una 
presa, una instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil. 
 
b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del 
subsòl, com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb 
l’exclusió d’activitats a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus 
d’indústries extractives. 
 
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en 
la mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra 
o al final, com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, 
gravaciment o sòl-ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de 
fabricació de mescles bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers 
d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra 
mateixa i plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra. 
 
3.3. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o 
demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de 
senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració 
del volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, 
i que no precisa de projecte signat per professionals titulats. 
 
3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició: 
 
a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la 
consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular 
del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

 
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla 

o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus de construcció o demolició. 
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c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea. 

 
3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o 
jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la 
condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona 
posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, 
com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i 
treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona 
posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per 
compte d’altri. 
 
CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i 
demolició 
 
4.1. Quan la persona productora de residus de construcció i demolició presenta la 
sol·licitud de llicència d’obres (i en el moment que determini l’ens local en cas que 
decideixi que aquest requisit l’han de complir també els productors de residus de la 
construcció provinents d’obres menors) ha de complir amb les següents obligacions: 
 
a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, 

d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

 
b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions 

establertes al capítol IV de la present Ordenança. 
 
Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la 
construcció o demolició o per un gestor o gestora autoritzada que pertanyi a una 
associació empresarial del sector de la construcció de la qual la persona productora 
dels residus en sigui membre. 
 
4.2. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de 
construcció i demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de 
gestió que fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
4.3. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi 
previst la reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent 
o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència 
d’obres es determini com s’ha d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot 
realitzar-se mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament o mitjançant 
empreses acreditades externes i el cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel 
productor dels residus. 
 
Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i 
demolició 
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5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a 
la propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions 
que li corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord 
amb allò establert a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
5.2. Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen per la persona 
posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus 
autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus 
lliurats i l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb allò disposat a 
l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS DE RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA. 
 
Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició 
 
El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per 
mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb 
la preceptiva autorització municipal. 
 
Article 7è. Prohibicions 
 
Es prohibeix expressament: 
 
a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la 

present Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests 
residus de las construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs. 

 
b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de 

moviments de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin 
caracteritzables com a residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg 
de Residus de Catalunya. 

 
c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries 

inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o 
de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol 
motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants. 

 
d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els 

contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o 
demolició. 

 
Article 8è. Identificació dels contenidors i sacs 
 
Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar 
al seu exterior de manera perfectament visible: 
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a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor. 
 
b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, 

sinó es tracta de la mateixa empresa responsable. 
 
c) Número d’identificació del contenidor o sac. 
 
d) Placa o indicatiu de la llicència municipal. 
 
L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la consideració del sac o 
contenidor com a residu abandonat a la via pública i justificarà per sí mateixa la 
seva retirada pels serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició 
del contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del 
transportista i de l’usuari, amb independència de la sanció que pugui correspondre. 
 
Article 9è. Règim general de col·locació 
 
L’Ajuntament regularà aquest aspecte en funció de les característiques del seu 
entorn. 
 
Article 10è. Retirada dels contenidors i sacs 
 
10.1. Els contenidors i sacs hauran de ser retirats quan així s’estableixi per la 
regulació de cada Ajuntament. 
 
No obstant i en qualsevol cas s’ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs 
quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via 
pública, i en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres. 
 
CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA FIANÇA  
 
Article 11è. Objecte de fiança 
 
L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició 
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Article 12è. Determinació de l’import de la fiança 
 
L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus 
previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el 
que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
Article 13è . Formes de constitució de la fiança 
 
La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, pels mitjans següents: 
 
a) En efectiu o en valors de deute públic  
b) Aval 
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c) Contracte d’assegurança de caució 
 
Article 14è. Retorn de la fiança 
 
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha 
dipositat presenta el certificat de gestió al què fa referència l’article 4 de la present 
Ordenança. 
 
Article 15è. Execució de la fiança 
 
L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació 
garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable. 
 
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR  
 
Article 16è. Infraccions i sancions 
Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades d’acord amb 
el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Disposició transitòria 
 
Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït les fiances 
corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i 
podran ser requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho 
acreditin. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació 
definitiva, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Tercer.-Indicar que 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 30 de setembre de 2015: 
 
Ordenança Fiscal núm. 18  Taxa per aprofitament especial del domini 

públic local, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments d’interès 
general 

 
Quart.- 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 o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
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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. 
 
Cinquè.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, les 
Ordenances Fiscals 2016 es consideraran aprovades”. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Cabot manifesta que el conjunt de les modificacions a les ordenances no era 
rellevant, però si que ho era l’augment de l’IBI, i el resultat era que tots el veïns 
pagarien un 10 per cent més per aquest impost. Que això resultava molt difícil 
d’explicar al poble i més tenint en compte que als últims anys, a banda de reduir els 
serveis, des del 2012, l’IBI s’havia augmentat un 35 per cent. Que dubtava de 
l’obligatorietat d’efectuar aquest increment perquè en altres pobles no s’apujava 
l’IBI. Que si la raó per augmentar l’IBI, era la de tenir de fer front durant l’exercici 
de 2016 a més amortitzacions dels crèdits bancaris, crèdits demanats per 
l’ajuntament amb l’oposició d’I-ERC, creu que existien altres fórmules com ara 
renegociar amb els bancs, o treure del pressupost partides menys importants. Que 
el que no es podia acceptar  era que l’única solució pels problemes econòmics de 
l’ajuntament fos demanar més diners als ciutadans. Que segons dades de la 
liquidació del pressupost, per l’impost del IBI, al 2011 es van recollir 1.905.598 €; 
al 2014 van ser 2.312.102 €; i al 2016 seran 2.783.961€. En conjunt eren 878.000€ 
més. Que per contrapartida al 2011 hi havien dues escoles bressol, un servei de 
recollida de escombraries que funcionava, un bus, etc.., Per tot, no consideraven 
just pels veïns aquest increment, i calia buscar altres alternatives. Que la proposta 
que presentava l’equip de govern es podia titllar de continuista, i en absolut 
significava el canvi que havien anunciat. Que en qualsevol cas, es tindrien que 
preveure bonificacions i ajuts per les famílies més afectades per la crisi. 
 
L’alcalde contesta que l’IBI no s’apujava, que l’increment era del cadastre, per això 
el rebut seria més alt. Que es tractava d’una imposició, no una decisió municipal. 
Que al contrari, la decisió de l’equip de govern era la de rebaixar l’IBI. Que als 
pobles dels voltants, amb el cadastre actualitzat, la gent ja pagava més pels rebuts. 
Que els préstecs bancaris a que es referia el regidor, s’havien demanat al mandat 
anterior per fer front a una situació determinada, que tenien una carència de 
420.000€, i el pròxim any es pagarien 1.100.000 € d’amortització. Que el tipus 
d’interès era del 6,5 per cent. Que ja s’havien fet les consultes i els bancs ara no 
volien renovar els crèdits. Que malgrat que aquests propers anys es preveien 
difícils, d’ajustar-se el cinturó ara, l’any 2020 l’endeutament estaria solucionat. Que 
de no fer-ho així, el deute s’allargaria en més mandats. Que amb la proposta que 
presentava l’equip de govern, amb un dèficit de tant sols 100.000€, es donarien 
serveis i es compliria amb el pagament del crèdit. Que per això es demanava 
l’esforç de tots plegats, de l’equip de govern, de l’oposició i dels ciutadans. 
 
El Sr. Cabot replica que això segurament era la realitat econòmica però les solucions 
eren diverses, i amb un pressupost de set milions d’euros, l’única solució no hauria 
de ser la d’apujar impostos, ja que d’entrada no es podia dir als ciutadans que 
paguessin un 10 per cent més, havent-hi altres opcions, com ara demanar ajuts i 
subvencions a les administracions superiors. També, que de conformitat al que 
disposa la llei, l’import de les taxes per la prestació d’un servei no hauria d’excedir 
del cost real, o previsible, d’aquest mateix servei o activitat. Per contra, entenien 
que amb la modificació que es feia de l’ordenança d’escombraries, l’import exigit 
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superava el cost, conseqüentment demanaven un informe de l’interventor municipal 
acreditatiu del compliment del requisit legal esmentat. 
 
L’alcalde contesta que amb les modificacions proposades s’aconseguia un 
pressupost equilibrat, de transició, però que permetia l’adequat funcionament i la 
prestació de tots els serveis, es reduïa de manera notable l’endeutament municipal i 
es millorava la situació pels propers exercicis. Que malgrat l’anunci que ara feia el 
regidor Sr. Cabot, fins al moment, I-ERC no havia presentat cap proposta ni solució, 
i tan sols divagaven. Que l’equip de govern continuava obert a proposicions 
realistes. Que ja s’havien demanat ajuts a la Diputació i a la Generalitat, però 
resultaven insuficients per equilibrar el pressupost i no calia oblidar que 
l’ajuntament estava molt endeutat.   
 
A continuació, l’alcalde dona la paraula a la regidora Sra. Torras que diu que ja ho 
havien examinat amb l’interventor, que també havien consultat a la Diputació, que 
els havia comunicat que no calia fer-ne un estudi econòmic financer perquè no es 
modificaven les tarifes, però tot i això, fent el càlcul de forma correcta i aplicant els 
costos indirectes tal com deia la llei, es complia amb el requisit legal. 
 
El Sr. Aymà diu que donava la noticia de que la Diputació havia aprovat repartir als 
municipis abans de final d’any, la quantitat de deu milions d’euros, al 50 per cent 
entre factures i de forma directa. Respecte a les ordenances, considerava 
satisfactori que s’haguessin recollit al text definitiu les aportacions que havia fet 
Convergència en la Comissió, ja que milloraven la idoneïtat i adequació legal. Que 
les ordenances fiscals eren la base dels pressupostos, i a l’hora de fer el programa 
per concórrer a les eleccions, Convergència ja havia realitzat un estudi econòmic 
financer, advertint l’existència d’un dèficit aproximat de 350.000 euros. Per tant, i 
com sigui que no desitjaven apujar els impostos per la precària situació econòmica 
general, havien contemplat les opcions de reestructurar el deute financer, les 
possibilitats de finançament dels projectes inclosos als programes electorals i en 
tercer lloc, aplicar una gestió rigorosa i acurada. Que d’aquests tres, la primera, la 
reestructuració del deute financer de quatre de les cinc entitats amb les que treballa 
l’ajuntament, ja havien fet les consultes amb els bancs, i el resultat era apositiu. 
Que finançar els projectes dels programes electorals, amb propostes com ara la 
concessió administrativa o de drets de superfície i la gestió més professionalitzada, 
permetien obtenir un estalvi superior als 350.000 euros. Que per aquestes raons no 
podien compartir ni estar a favor de la decisió que s’augmentés l’IBI pels ciutadans, 
i per tant, votarien en contra.   
 
L’alcalde es mostrà sorprès per aquest posicionament, al ser precisament durant 
l’anterior mandat, quan l’equip de govern de Convergència, havia demanat la revisió 
del cadastre que avui provocava aquest increment de l’IBI. Que contràriament al 
que havia dit el Sr. Aymà, les consultes realitzades amb els bancs, ja no com a 
particulars sinó institucionalment, representat a l’ajuntament, havien resultat 
completament desfavorables, i cap entitat estava disposada a aplicar 
reestructuracions del deute. Que en qualsevol cas, una hipotètica reestructuració 
allargant el deute suposava pagar molts més interessos, i només agreujaria la 
situació financera, a més de que podria tenir conseqüències molt negatives si els 
ingressos tornaven a minvar. Que per contra, ara s’assentaven les bases per 
sanejar les finances municipals i a partir de l’any 2020, els futurs governs gaudirien 
d’una solida economia, disposant de més d’un milió d’euros per fer actuacions en 
benefici del poble. Que la posició del regidor era més incomprensible que la dels 
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regidors d’I-ERC. Que als últims anys Convergència havia pujat l’IBI més del 30 per 
cent. 
 
El Sr. Aymà insistí en que el que es tractava era de cobrir les despeses generals i 
gastar el mínim possible, cercant totes les fórmules i ajudes possibles. Que aquesta 
possibilitat existia i des de la seva experiència personal de molts anys, el regidor 
podia assegurar que era perfectament factible. 
 
El Sr. Requena diu que per descomptat, que al tractar-se d’una pujada d’impostos 
era un assumpte controvertit, però escoltant les intervencions anteriors volia 
destacar la incoherència política de Convergència, a la que considerava responsable 
de la situació actual per les decisions que havia adoptat en el mandat anterior, i per 
contra, ara pretenien augmentar el deute de l’ajuntament. Que tot i a que ningú li 
agradava que apugessin els impostos, no era convenient que l’ajuntament, immers 
en una situació de dificultat econòmica, incrementés el seu endeutament en 
350.000 euros. Que el proper pressupost municipal hauria de tenir com a prioritat 
l’atenció als aspectes socials. Que no dubtava del tarannà obert i transparent de 
l’equip de govern, essent veritat que facilitava tota la informació i l’ajut dels tècnics, 
però no calia oblidar que precisament eren ells, l’equip de govern, els qui tenien 
l’obligació d’explicar les seves propostes d’actuació, i en aquest cas tan sols feia 
dues setmanes que s’havia dit que mancaven 350.000 euros per equilibrar els 
comptes. Que per responsabilitat amb el poble de Santa Eulàlia votaria a favor. 
 
L’alcalde agraeix el vot de confiança del regidor del PSC i li assegura que treballaran 
en la línia expressada, amb claredat i sense oblidar els aspectes socials.  
 
El Sr. Gonzalo diu que l’origen d’aquest préstec formalment era el de cobrir altres 
préstecs, però en el fons, es va fer per finançar a la banca, ja que en aquell moment 
la banca espanyola, i probablement també la banca mundial, estava en fallida. Que 
algunes entitats com ara Bankia o Caixa Catalunya havien rebut centenars de 
milions d’euros, però la resta de la banca també va formar part d’una operació, 
anomenada Llei d’estabilitat pressupostària, per la que rebien diners del Banc 
Central Europeu, al 2 per cent, i a la vegada, ho prestaven a l’estat, al 6 per cent, i 
amb aquest diferencial del 4 per cent es finançaven de manera folgada i sense 
riscos. Que alguns dels partits representats en el Ple municipal, com ara 
Convergència, recolzaven aquesta actuació. Per això calia dir als veïns, que no tant 
sols s’apujaven els impostos per reduir el deute, sinó també per finançar a la banca. 
Que l’augment de l’IBI sense considerar la situació concreta de cada família era 
injust. Que en part la corrupció municipal venia provocada per la insuficiència de 
finançament als municipis davant la necessitat i la pressió per oferir serveis als 
ciutadans. Que a més, alguns d’aquests serveis ni tan sols corresponien als 
ajuntaments, essent obligació de la Diputació o de la Generalitat. Que no veient cap 
alternativa, s’abstindria en la votació. 
  
L’alcalde diu que bàsicament coincidia amb l’exposició realitzada pel Sr. Gonzalo. A 
continuació demanà a tots el regidors que prenguessin consciència de la importància 
d’algunes de les ordenances com ara les de les escombraries, les de l’IAE  o les que 
afectaven a l’Apindep i del perjudici que els suposava nega’ls-hi aquestes 
bonificacions. 
 
Votació. Posat a votació, voten favorablement els cinc regidors de Poble Unit i el 
regidor del PSC. Voten en contra els quatre regidors d’I-ERC, i dos regidors de CDC. 
Vota l’abstenció el regidor d’ICV-EUIA. Produint-se un empat en la votació  
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Després d’aquest empat s’imposa una pausa de 10 minuts, per donar als regidors 
l’oportunitat de reconsiderar el seu vot. 
 
Represa la sessió es produeix una segona votació, amb idèntic resultat d’empat. 
Voten a favor els cinc regidors de Poble Unit i el regidor del PSC. Voten en contra els 
quatre regidors de I-ERC, i els dos regidors de CDC. Vota l’abstenció el regidor de 
ICV-EUIA. 
 
Finalment, l’aplicació del vot de qualitat de l’alcalde, determina que la proposta de 
les ordenances fiscals sigui aprovada. 
 
3.- Acord per la no judicalització de la política a Catalunya i per donar 
suport als imputats pel 9N 
 
S’acorda tractar aquest punt en el ple següent. 
 
 
I essent les 9 del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i 
jo, el secretari ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 

 
L’Alcalde     Josep Lluís Llavata Ferrer  

 
 

Francesc Bonet Nieto 
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