ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚMERO 19/09 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 28 DE
DESEMBRE DE DOS MIL NOU.
A La Palma de Cervelló, el dia vint-i-vuit de desembre de dos mil nou, essent les divuit hores
i cinc minuts, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde,
Xavier González i Alemany, i assistits per mi, el sotasignant Secretari Interventor, Alejandro
Muñoz Blasco, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet i Anmella, Carme Rambán i Jordà,
Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, Josep Maria Llop i
Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i M. Carme SáenzTorre i Jurado.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:
1.- Ratificació de la urgència de la sessió, motivada per la necessitat de publicar al BOP
l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals per l’exercici 2010 abans del 31 de desembre de 2009.
2.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals per a l’exercici 2010.
3.- Aprovació d’una especificació en relació als acords de delegació en la Diputació de
Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, formalitzats
per conveni en data 7 de setembre de 1999 i ampliats pels acords de ple de data 11 de
gener i 9 de maig de 2008 .
4.- Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2009.
1.- Ratificació de la urgència de la sessió, motivada per la necessitat de publicar al
BOP l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2010 abans del 31 de desembre de
2009.
La urgència de la sessió ha estat ratificada pel resultat de sis vots a favor i cinc vots en
contra, en concret han votat a favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria
Pilar Joaniquet i Anmella, Carme Rambán i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i
Giberga i Francesc Cortés i Roca.
Hi han votat en contra els regidors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith
Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
2.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs municipals per a l’exercici 2010.
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2010.
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MOTIVACIÓ
Per acord del ple municipal de dia 13 de novembre de 2009 es va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per a l’exercici
2010.
Aquest acord va ser objecte d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 275 i data 17 de novembre de 2009 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament pel termini de 30
dies hàbils.
Durant el període d’informació pública es van presentar escrits d’al·legacions per part del
regidor Josep Maria Llop i Rigol en representació del Grup municipal de Convergència i Unió,
tal i com consta al certificat de Secretaria de data 24 de desembre de 2009.
Vist l’informe núm. 56/2009 del secretari interventor Alejandro Muñoz Blasco.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
DISPOSICIÓ:
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per Josep Maria Llop i Rigol en
representació del Grup municipal de convergència i Unió.
Segon.- Aprovar la modificació de l’Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipal que haurà de regir per l’exercici 2010 i següents, en
el els termes que tot seguit s’indica:
“Es modifica l’apartat 2 de l’article 2, i queda com segueix:
Article 2 - Àmbit d'aplicació
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic llur títularitat
correspon a l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació
dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es
regiran per la pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals.
No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta
Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés.”
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Tercer.- Aprovar per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen amb el detall de les seves modificacions:
-

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES.

“Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 i s’afegeix un nou apartat, i queda com segueix:
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 0,82 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,50 per cent
quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el
0,85 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.
5. L’ajuntament exigirà un recàrrec de 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions
que es determinin reglamentàriament.
Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d’aquest impost, es meritarà el 31 de
desembre i es liquidarà per l’Ajuntament, una vegada constatada la desocupació.
Es modifica l’apartat 2.2 de l’article 8, i queda com segueix:
Article 8 - Normes de gestió.
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), es requerirà que el
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin
fermesa. En la sol·licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels requisits exigibles per a
l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la
bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i
1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a
un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període
impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’
aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o
rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la següent
documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es
farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç
presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.
Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’ aportar-se fotocòpia de la
llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.
Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de
manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència
cadastral.
Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.
Per tal de determinar l’inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del
començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig o de
certificat d’inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos
mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària
adquireixi fermesa.
Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar l’estat
efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre dins
dels quinze dies primers dies del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació
tributària adquireixi fermesa.

2.3. Per gaudir de la bonificació de l’apartat 3 de l’art 5 d’aquesta ordenança, s’haurà de
presentar, davant la Hisenda municipal la següent documentació:
a) Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
b) Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol
de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el dia 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu
cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses
empadronades en el municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la
bonificació al menys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys
posteriors al venciment d’aquest.
El gaudi de les bonificacions establertes pels habitatges de protecció oficial i en el seu cas, la
seva pròrroga, és incompatible amb l’aplicació de les bonificacions previstes pels titulars de
famílies nombroses. Quan, per un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les
circumstàncies per a poder gaudir de més d’una, el subjecte passiu només podrà optar per
gaudir d’una bonificació, que serà incompatible amb les altres.”
-

ORDENANÇA FISCAL
ECONÒMIQUES.

NÚM.

2.

IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 10, i queda com segueix:
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Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés
1. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament,
resolució dels recursos que s’interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la
informació i l’assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període
d’exposició pública dels padrons corresponents.
3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que,
dins el termini previst per a interposar-los, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de
l’acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, l’òrgan competent
pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent
justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en
la liquidació que s’impugna.
No obstant l’anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap cas,
per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se’n derivi, sense perjudici
que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de la liquidació pagada,
es dugui a terme la corresponent devolució d’ingressos.
4. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l’article 62
de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà
el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs
en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l’endemà del venciment del
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el
recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el
recàrrec de constrenyiment reduït.
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s’acrediti, fixat conforme al que
disposa l’article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària.”
-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.

“Es modifica l’article 6, i queda com segueix:
Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 1,60. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en
el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de
l’Estat.
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2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents
en aquest municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles
EUR
A) Turismes
- De menys de 8 cavalls fiscals
20,19
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
54,53
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
115,10
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
143,38
- De 20 cavalls fiscals en endavant
179,20
B) Autobusos
- De menys de 21 places
133,28
- De 21 a 50 places
189,82
- De més de 50 places
237,28
C) Camions
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
67,65
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
133,28
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
189,82
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
237,28
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
28,27
De 16 a 25 cavalls fiscals
44,43
De més de 25 cavalls fiscals
133,28
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
28,27
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
44,43
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
133,28
F) Altres vehicles
- Ciclomotors
7,07
- Motocicletes fins a 125 cc
7,07
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
12,11
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
24,24
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
48,46
- Motocicletes de més de 1.000 cc
96,93
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa
l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
Es modifica l’apartat 4 de l’article 7, i queda com segueix:
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Article 7è. Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix
aquesta adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per
transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost
fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant
això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior
desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de la
retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el
subjecte passiu podrà sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4,
li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen
a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi
l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal que
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota
de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article.
Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 10, i queda com segueix:
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme
l’administració delegada.
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de Gestió
Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota resultant de
l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics. En aquests cas, des de la
web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de
l’autoliquidació.
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són
procedents els beneficis fiscals aplicats. Per això, l’interessat haurà d’aportar per mitjans
telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies comptats a
partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el
benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva concessió.
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no era correcta,
es procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una
liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte
passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
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5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 1 de
gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs.
6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de
padró comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.”

-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALEZA URBANA.

S’afegeix un nou apartat a l’article 1, i queda com segueix:
“Article 1r. Fet imposable
1.L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l’increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol
dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2.El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a)Negoci jurídic "mortis causa".
b)Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
c)Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
d)Expropiació forçosa.
3.No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En
conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que
hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre Béns Immobles,
amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.
4.Està subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els
béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre
Béns Immobles.
5.Als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns rústics, de
béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen
d’aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Es fa un refosa dels apartats 3 i 4 de l’article 2, i queda com segueix:
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 es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions
que hom faci 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, amb independència del règim econòmic matrimonial.
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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 a 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 excedéis del que
proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació si
estarà subjecte a aquest Impost.
5. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser
constituït.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 94 del Text refós de la Llei de l’Impost
sobre societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan no
estiguin integrats en una branca d’activitat.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives.
8. 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 7 i 8.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, i queda com segueix:
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
1.Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com
Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol o en la llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars
de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i
que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims dos anys, no ha
estat inferior al 15 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
Per tal que els béns urbans dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics, que hi
estiguin globalment integrats, puguin gaudir d’exempció han de comptar amb una antiguitat
igual o superior a cinquanta anys i han d’estar catalogats, d’acord amb la normativa
urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la normativa de
patrimoni històric i cultural.
Les transmissions de domini i la constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini
relatius a objectes imposables afectats pel fet imposable d’aquest tribut, realitzades a títol
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lucratiu per causa de mort a favor dels descendents, ascendents i adoptats, dels cònjuges i
els seus ascendents i adoptants, sempre dins el quart grau de consanguinitat i segon
d’afinitat, gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la seva quota tributària, la qual haurà
de ser sol·licitada simultàniament a la presentació de l’autoliquidació del tribut. La sol·licitud
de bonificació s’acompanyarà dels certificats expedits pel Registre Civil que acreditaran la
concurrència de la circumstància del parentesc que dóna dret al benefici.
Es modifica l’apartat 9 de l’article 11, i queda com segueix:
Article 11è. Règim de gestió
1.S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa l’obligació
del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les quals han de ser
comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 d’aquest article, excepte
en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 de l’article 7è d’aquesta
ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els mateixos terminis la
declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
2.En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per
practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent per a
la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
3.Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que
l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
4.Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets
transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fenthi constar expressament la referència cadastral.
5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, es podrà practicar
autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d’elles, o practicar tantes
autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els
actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements
tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les
exempcions i bonificacions que es sol·licitin.
7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des
de la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost:
a)Quan es tracti d’actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b)Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
8. Independentment del que es disposa en l’apartat primer d’aquest article, també estan
obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis
que els subjectes passius:
a)En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 3.1 d’aquesta ordenança,
sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b)En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l’adquirent o la persona a
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
9.Els notaris per tal de donar compliment a l’obligació de comunicar a l’Ajuntament una
relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en les que s’hi continguin els
fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable
d’aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma del Consell
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general del notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i verificat, es
posarà a disposició de l’Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions
telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà servir per comunicar a
l’Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o
negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El
que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració
establert en la Llei general tributària.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin
sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l’impost, i sobre les
responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.
S’afegeix l’article 12, i queda com segueix:
Article 12è. Col·laboració social.
1.Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració,
podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a l’empara del que preveu
l’article 92 de la Lei general tributària.
2.Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
a)Assistència en la realització de declaracions.
b)Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris.
L’article 12è passa a ser l’article 13è i queda com segueix:
Article 13è. Comprovació de les autoliquidacions
1.Els òrgans gestors comprovaran que l’autoliquidació s’hagi efectuat mitjançant l’aplicació
correcta de les normes d’aquesta Ordenança i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i
quotes obtingudes són les resultants d’aquestes normes.
2.Si l’Administració no considera conforme l’autoliquidació, practicarà liquidació rectificant
els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els interessos
de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin procedents. També practicarà, de la
mateixa manera, liquidació pels fets imposables continguts al document no declarats pel
subjecte passiu.
3.Els obligats tributaris podran instar de l’Administració municipal declaració de conformitat
amb l’autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, de l’ingrés indegut
abans que s’hagi practicat la liquidació o, si no s’ha practicat, abans que hagi prescrit tant el
dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació com el
dret a la devolució d’ingressos indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es
presenta la sol·licitud sense que l’Administració tributària hagi notificat la resolució,
l’interessat podrà esperar que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a
l’objecte d’interposar contra la resolució presumpta recurs de reposició.
L’article 13è passa a ser l’article 14è i queda com segueix:
Article 14è. Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.
1.Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l’autoliquidació s’efectuen un cop
transcorregut el termini previst a l’article 11.7 d’aquesta ordenança, sense requeriment
previ de l’Ajuntament, s’aplicaran els recàrrecs següents:
•

Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s’efectuï, respectivament, dins dels tres,
sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits s’exclouen
l’interès de demora i les sancions.
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•

•

Recàrrec del 20 per cent quan s’efectuï després dels 12 mesos següents al
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos
de demora pel període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos
posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en
que es practiqui l’autoliquidació.
L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi
l’ingrés total de l’import restant del recàrrec i del total del deute de l’autoliquidació
extemporània o de la liquidació practicada per l’Administració derivada de la
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l’article
62.2 de la Llei general tributària.

2.La manca d’ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute tributari que
resultaria de l’autoliquidació correcta de l’impost constitueix una infracció tributària tipificada
a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
l’esmentat article.
3.La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquest impost constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
4.La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-se.
No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor
manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli.
5.La sanció imposada es reduirà, també, en un 25 % si es realitza l’ingrés total de la sanció
dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o reclamació contra
la liquidació o la sanció.
6.La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveu
la Llei general tributària i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals.
L’article 14è passa a ser l’article 15è i queda com segueix:
Article 15è. Règim de notificació i d’ingrés
1.Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d’aquest
impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s’han de notificar íntegrament al subjecte
passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
2.Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant
això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la
declaració.
3.Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un mitjà
diferent de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per
l’Administració.
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent (mentre
no se n’hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general.
4.L’ingrés s’efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l’article
62.2 de la Llei General Tributària.
L’article 15è passa a ser l’article 16è i s’afegeix l’apartat 4, i queda com segueix:
Article 16è. Gestió per delegació
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1.Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2.L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer
puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les
liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d’autoliquidacions per
internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de
col·laboració social.
3.Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4.No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Es modifica l’article 1, i queda com segueix:
Article 1r. Fet imposable
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha
d’obtenir prèviament la llicència d’obres o urbanística corresponent, s’hagin obtingut o no les
llicències esmentades, sempre que l’atorgament de la llicència sigui de competència
municipal.
Es modifica l’article 2, i queda com segueix:
Article 2n. Actes subjectes
Entre altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació,
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la
disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions
existents.
c) Les obres de demolició o enderroc.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les
empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura
de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les
escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres
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f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’alló que hagi resultat
destruït o malmès per les obres esmentades.
Les obres de tancament dels solars o dels terrenys.
Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així
com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que
aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte
d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat.
La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques
dels serveis públics.
La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials,
mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el
subsòl.
Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les
ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que
es tracti de construccions, instal·lacions o obres.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7, i queda com segueix:
Article 7è. Base imposable, quota i acreditament
1.La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.
No formen part de la base imposable:
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o
obra.
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a cap l’elaboració del
projecte i la direcció técnica de la construcció, instal·lació o obra
- de professionals.
- El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte passiu
de l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i quantia d’aquest concepte
estiguin acreditades de manera suficient en les contractes, pressupostos o documents
que cal aportar per justificar-lo.
- Qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara
que hom no hagi obtingut la llicència corresponent.
S’afegeix un apartat 4 a l’article 11, i queda com segueix:
Article 11è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables
a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
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fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4.No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
S’afegeix un apartat 2 a la Disposició Adicional primera, i queda com segueix:
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
1.Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
2.Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de competència
municipal, aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les construccions, instal·lacions i
obres que passin del règim d’intervenció al de comunicació prèvia.
-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. TAXA PER LES ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA
PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, i queda com segueix:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
SENSE
LLICÈNCIA AMB LLICÈNCIA DE
DE GUAL
GUAL
I
SENYALITZAT
En edificis d’habitatge unifamiliar.
30,46 € x garatge
45,69 € x garatge
En edificis D’ÚS plurifamiliar.
22,21 € x plaça
35,54 € x plaça
En edificis amb ús predominant diferent de 107,88 € x garatge
172,61 € x garatge
l’habitatge.
2. Als sols efectes d’aquesta taxa, l’ús predominant es determinarà segons el que resulti en
primer lloc del Cadastre Immobiliari. En defecte d’aquest, s’atendrà a allò que es disposa al
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planejament urbanístic. En defecte dels dos anteriors, s’atendrà a l’ús que ocupi major
superfície dins de l’útil de l’edifici, acreditada per inspecció dels serveis tècnics municipals.
3. Aquells edificis o conjunts d’edificis que malgrat tenir un altre ús a efectes d’aquesta tarifa
utilitzin un accés comú per a l’entrada de vehicles, tot i tenir garatges d’ús privatiu, tindran la
consideració d’edificis d’ús plurifamiliar.
-

ORDENANÇA
FISCAL
URBANÍSTIQUES.

NÚM.

11.

TAXA

PER

LLICÈNCIES

Es modifica el títol de l’Ordenança, i queda com segueix:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES O LA
COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME.
Es modifica l’article 1 i queda com segueix:
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refòs de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLH) i de conformitat amb
el que disposa l’article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per
concessió de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades.
Es modifica l’article 2 i queda com segueix:
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística
sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les
determinacions de la normativa urbanística, el plantejament i les ordenances municipals,
conforme el que preveu l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
règim local i l’article 179 del TRLLUC.
Es modifica l’article 5 i queda com segueix:
Article 5. Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte
d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma,
modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o
instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.
b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de
manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin
provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les
instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres
similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus.
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c )El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l’efecte de l’Impost sobre
Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de
construccions o edificacions, la 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.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via
pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustica o
d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la superfície
afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per
l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del passatge.
2. Del cost que s’assenyala en les lletres a) del número anterior se n’exclou el que correspon
a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques.
Es modifiquen els apartats 1 i 2 l’article 6 i queda com segueix:
Article 6. Quota tributària
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària
se’n despendrà d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable. El tipus de gravamen es
fixa en l’1,8%.
2.Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació
posterior la quota tributària serà de 188,20 euros.
3. La base imposable estarà constituïda pel pressupost d’execució material de l’obre en
qüestió, visat pel corresponent col·legi oficial.
4. 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 20 per cent de les que s’assenyalen en el
número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS
D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL
DE
L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS SI INSTAL.LACIONS

Es modifica l’article 6 i queda com segueix:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
SC EP Fet imposable
TARIFA
1
1
Per l’activitat municipal dins de cada El 5 % de la taxa establerta per la
procediment d’autorització ambiental.
Generalitat de Catalunya per a la
tramitació del procediment.
UNITATS DE LA TARIFA
TARIFA
2
Per cada llicència o comunicació
ambiental, segons l’epígraf de l’annex
de la LIA.
2
1
Activitats incloses a l’annex II LIA i les
Quota
activitats incloses a l’annex III, epígrafs
mínima:
1 a 9, 12.2 a 12.21, 12.43, en funció de
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1 a 9, 12.2 a 12.21, 12.43, en funció de
la potència elèctrica instal·lada.
Inferior o igual a 8 KV.
Superior a 8 KV i no superior a 18 KV.
Superior a 18 KV i no superior a 28 KV.
Superior a 28 KV i no superior a 38 KV.
Superior a 38 KV i no superior a 48 KV.
Superior a 48 KV.
Activitats incloses a l’annex III LIA,
epígrafs 11, 12.33 i 12.34.

693,09 €

2
2
2
2
2
2
2

1ª
1b
1c
1d
1e
1f
2

metre quadrat
metre quadrat
metre quadrat
metre quadrat
metre quadrat
metre quadrat
metre quadrat

2

3

Activitats incloses a l’annex III LIA, metre quadrat
epígrafs 12.23, 12.32, 12.40 i 12.41.

2

4

2

4ª

2

4b

Activitats incloses a l’annex III LIA,
epígraf 12.36.
Pensions, albergs, hostals, hotels Habitació o plaça
d’una estrella i altres activitats
encabibles en l’epígraf LIA i no en
altres EP d’aquesta taxa, i també les
incloses a l’annex III LIA epígrafs 12.38
i 12.45.
Hotels de dos estrelles i epígrafs 12.26 i Habitació o plaça
12.27 de l’annex III LIA.

2

4c

Hotels de tres estrelles.

habitació

2

4d

Hotels de quatres estrelles.

habitació

2

4e

Hotels de cinc estrelles.

habitació

2

5

2

6

Activitats incloses a l’annex III LIA, metre quadrat
epígraf 12.35 b i qualsevol activitat
encabible a l’epígraf 10.21 de l’annex III
de la LIA en la seva redacció originària.
Activitats incloses a l’epígraf 12.46 de metre quadrat
l’annex III LIA.

2

7

Activitats de benzinera o estacions de metre quadrat
a l’epígraf 12.44 b.

servei
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s/n. i les incloses
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4,93 €
5,20 €
5,68 €
5,89 €
6,11 €
6,43 €
8,40 €
Quota
mínima:
857 €
10,61 €
Quota
mínima:
1039 €

106,04 €
Quota
mínima:
2.078,20 €
127,15 €
Quota
mínima:
2.401,20 €
143,45 €
Quota
mínima:
2.485,24 €
169,36 €
Quota
mínima:
3.320,80 €
190,90 €
Quota
mínima:
3.738,60 €
14,09 €
Quota
mínima :
2.035,33 €
10,61 €
Quota
mínima:
353,50 €
176,70 €
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servei i les incloses a l’epígraf 12.44 b.

2

8

Farmàcies, entitats de crèdit i oficines metre quadrat
d’assegurances i els epígrafs 12.31 i
12.50 de l’annex III LIA.

2

9

Activitats incloses a l’annex 12.50 de plaça
l’annex III LIA.

3

1

Llicències o comunicacions d’activitats metre quadrat
no subjectes a la LIA.

3

2

Instal·lacions de grues
elevadors per obres

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

Per cada procediment de canvi de
titularitat o renúncia a llicència
atorgada o en procés de tramitació.
Per
procediment
d’atorgament
d’autorització sanitària
Per modificacions substancials i no
substancials annex I
Per modificacions substancials i no
substancials annex II.1 i II.2
Per modificacions substancials i no
substancials annex III
Per procediment de control periòdic
annex I, annex II.1 i II.2
Per procediment de control periòdic
annex III
Per procediment de revisió periòdica
annex I, annex II.1 i II.2
Per procediment de revisió periòdica
annex III
Per cada visita de comprovació
addicional a la primera que es practiqui
dins dels procediments enunciats als
altres epígrafs, o per cada inspecció
preceptiva d’acord amb la LIA.

i

aparells unitat

Quota
mínima:
17.321,70 €
106,00 €
Quota
mínima:
6.855,85 €
27,31 €
Quota
mínima:
1.039,10 €
6,97 €
Quota
mínima:
342,80 €
166,10 €

QUOTA FIXA
106,00 €
222,78 €
661,92 €
694,84 €
660,71 €
202,55 €
202,29 €
437.31 €
470,93 €
353,50 €

2. Les ampliacions d’activitat meritaran la quota corresponent a la superfície o el nombre
d’habitacions totals de l’activitat i d’ella es deduirà la quota que s’hauria meritat per la
legitimació de l’activitat per les instal·lacions preexistents.
3. Per a les activitats que corresponguin a diferents epígrafs LIA i que se superposin en un
mateix espai, es liquidaran per separat les quotes corresponents a cadascuna de les
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activitats, referides a la totalitat de la superfície comuna. Es meritarà la quota més elevada
de les resultants i el 50 % de les quotes inferiors.
4. Les activitats del SC 2 EP 7, 8 i 9 es meritaran segons aquests EP, encara que fossin
encabibles en altres epígrafs fiscals d’aquesta taxa.
4.A efectes d’aquesta taxa, es prenen com annexos de la LIA els que figuren al Decret
143/2003, de 10 de juny. Quan una activitat que ja tingui legitimada la seva instal·lació
conforme a la LIA i classificada segons el règim d’epígrafs anterior a la vigència del Decret
143/2003, l’activitat administrativa que s’hi practiqui es realitzarà per aplicació de l’epígraf de
la taxa que correspondria a l’activitat si es classifiqués conforme als epígrafs d’aquest
Decret. S’exceptuen d’aquesta aplicació dels annexos del Decret 143/2003, les remissions
expresses que es facin als annexos originals de la LIA.
5. A les activitats del SC 2 EP 4b, la taxa es meritarà per habitacions quan es tracti d’hotels i
també en la resta d’epígrafs, sempre que el número de places que no sigui superior al
d’habitacions, en el qual cas la taxa s’aplicarà en proporció al número de places, sense tenir
en compte el número d’habitacions.
6. A l’epígraf 12.45 de l’annex III LIA, s’aplicarà la tarifa unitària segons el número de places
sempre.
-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13.TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
ESPORTIUS.

Es modifica l’article 6, i queda com segueix:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
SC EP FET IMPOSABLE ESPECÍFIC
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3A
3B
4
5

UNITAT
DE LA TARIFA

Utilització de les instal·lacions del pavelló
poliesporitu, amb dret d'accés a la piscina
MATRÍCULA
inscripció
QUOTA MENSUAL INDIVIDUAL
mes
QUOTA MENSUAL SOCI + 1 FAMILIAR
mes
QUOTA MENSUAL SOCI + 2 i 3 FAMILIARS
mes
QUOTA MENSUAL GENT GRAN
mes
QUOTA MANTENIMENT
trimestre
QUOTA ATURAT
mes
SERVEIS
SERVEI TAQUILLA
mes
ENTRADA PUNTUAL
accés
LLOGUER PISTA MAJORS D'EDAT
hora
LLOGUER PISTA MENORS D'EDAT
hora
LLOGUER SALA JUNTES
hora
PARTITS LLIGUES
parit
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TARIFA
2008

25,00 €
23,00 €
42,00 €
57,00 €
6,00 €
18,00 €
15,00€
3,00 €
6,00 €
50,00 €
30,00 €
6,00 €
40,00 €
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2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LLOGUER SALA AEROBIC
PISCINA
ENTRADA PUNTUAL ADULT
ENTRADA PUNTUAL MENOR 16 ANYS
ENTRADA PUNTUAL GENT GRAN
ENTRADA PUNTUAL A PARTIR DE LES 19H
ABONAMENT ADULT
ABONAMENT MENOR 16 ANYS
ABONAMENT GENT GRAN
ABONAMENT T10
CAMP DE FUTBOL
LLOGUER CAMP
ACTIVITATS
ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS FÍSIQUES BÀSIQUES
Activitats esp. D'especialització 1h setmanal
Activitats esp. D'especialització 2h setmanal
CURSETS DE NATACIÓ
CURSETS DE NATACIÓ
CASALS
CASALS
MENJADOR CASALS
CASAL AVENTURA

BONIFICACIÓ
CAUSA
SC
Sol·licitar
l’abonament 3.5, 3.6, 3.7
conjuntament
o
successivament
2
persones o més que siguin
familiars entre sí.

Sol·licitud en grup, quan
aquest estigui integrat per
més de 15 persones i un
màxim de 30.
Sol·licitud en grup, quan
aquest estigui integrat per
30 persones o més.
Ser germà d’un altre
beneficiari del servei
Necessitats
d’atenció
social
verificades
en
l’informe
dels
serveis
socials municipals, per als
quals sigui adequada la
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3,
d’abonaments
3,
d’abonaments

hora

30,00 €

accés
accés
accés
accés
abonament
abonament
abonament
abonament

4,00 €
3,50 €
1,50 €
2,00 €
60,00 €
47,00 €
16,00 €
35,00 €

hora

45,00 €

alumne/trimestre
alumne/trimestre
alumne/trimestre
alumne/trimestre
mes
quinzena
alumne matins
alumne dia
alumne/setmana
alumne/setmana

53,00 €
53,00 €
43,00 €
63,00 €
60,00 €
35,00 €
8,00 €
11,00 €
35,00 €
100,00 €

REDUCCIÓ
De cadascuna de les tarifes dels
abonaments sol·licitats a partir
del segon, segons la taula
següent:
- 2 familiars: 10%
- 3 familiars: 15%
- 4 familiars: 20%
- 5 o més familiars: 25%
llevat 10% de la tarifa d’accés puntual

llevat 50% de la tarifa d’accés puntual

5, EP 7, 8 i 10

10% de la tarifa

EP 3.6 i 5.7

50% de la tarifa
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recepció de la prestació.
2. Per familiar s’entendrà les persones vinculades amb el soci per raó de parentiu que siguin
descendents en línia directa i en primer grau per consanguinitat o adopció o per matrimoni.
3. Per persona gran s’entendrà aquella que és major de 65 anys o que té el carnet de
pensionista o de minusvàlid.
4. Per festiu s’entendrà aquell dia que és dissabte o diumenge o que figura al calendari de
festes del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
5. Per adult s’entendrà la persona major de 16 anys, i per menor el que té aquesta edat o
inferior, llevat que específicament s’indiqui el contrari.
6. Per grup s’entendrà aquell conjunt d’usuaris que meriten una taxa única perquè sol·liciten
unitàriament un accés col·lectiu i indivisible al servei.
7. Per temporada s’entendrà el període de funcionament de la piscina dins d’un any natural.
8. No es merita la taxa, com supòsit de no subjecció, quan l’usuari sigui menor de 4 anys.
9. No es podrà gaudir simultàniament de més d’una bonificació.
10. La SC1 EP6 permet mantenir la condició de soci durant un termini il·limitat, no podent
gaudir però de l’ús de la instal·lació fins que no es torni a donar de nou l’ordre d’alta.
11. L’abonament T10 consisteix en l’adquisició simultània i a una tarifa reduïda de 10
accessos unitaris no nominatius, els quals poden ser utilitzats igual que qualsevol accés
unitari individual, sense distinció entre dia festiu o feiner o en raó a l’edat de l’usuari.
12. Els abonaments de la SC3, EP5 i EP6 que se sol·licitin des del dia 1 d’agost tindran una
bonificació del 30% de la tarifa.
13. Quan sis quotes corresponents a la SC1, EP2, EP3 i EP4 siguin satisfetes
anticipadament i simultàniament, la quota corresponent al mes immediatament posterior a
aquestes quotes serà zero. Si les satisfetes anticipadament i simultàniament són 12, les
dues corresponents als dos mesos immediatament posteriors a aquestes seran zero. En
ambdós casos les quotes anticipades s’entendrà que són les que corresponen als sis o dotze
mesos correlatius següents, respectivament, inclòs el mes en què es satisfaci el pagament.
14. Quan es meriti la quota corresponent a la SC1, EP1, i el subjecte passiu ho faci per
presentació acreditada d’un soci, la quota d’aquest soci corresponent al mes immediatament
següent serà zero.
15. La bonificació que afecta la SC5 s’aplicarà únicament a la quota inferior en import a les
diverses meritades.
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16. Quan es meriti la quota corresponent a la SC1 no meritaran les quotes corresponents a
la SC3
17. S’entendrà per ATURAT, la persona que està en situació de prestació del subsidi d’Atur, i
meritarà la quota SC1, EP7. Caldrà demostrar abans de l’últim dia del mes la continuïtat de
la situació d’Atur.
-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS.

Es modifica l’article 5, i queda com segueix:
Article 5. Beneficis fiscals
1. Gaudirà d’una bonificació del 50% de la quota d’aquesta taxa el titular o llogater d’un
habitatge que sigui major de 65 anys, pensionista, membre d’una família nombrosa o família
monoparental, o que tingui una minusvalia reconeguda de com a mínim el 60%.
A aquests efectes, caldrà expressa sol·licitud per part de l’interessat, el qual haurà
d’acreditar aquesta condició mitjançant la presentació de la següent documentació:
-

Document públic acreditatiu de l’edat, en cas de ser majors de 65 anys.
Carnet oficial de pensionista, en cas de tenir aquesta condició.
Carnet oficial expedit per l’Administració competent en cas de ser titular de família
nombrosa.
Certificat emès per l’òrgan competent on consti el grau de minusvalidesa reconegut.
Certificat d’estar empadronat a la Palma de Cervelló

2. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes
que es pugui liquidar la taxa.
3. La bonificació es podrà sol·licitar fins el dia 31 de desembre de l’exercici immediat anterior
a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
Es modifica l’article 6, i queda com segueix:
Article 6. 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 i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
SC EP

FET IMPOSABLE ESPECÍFIC

1
1
1

D’habitatges.
Unifamiliars, per unitat.
Plurifamiliar per unitat.

1
2
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1

3

Habitatges unifamiliars o plurifamiliars el titular o llogater dels quals
sigui una persona major de 65 anys, pensionista o membre d’una
família nombrosa, quan es tracti del seu habitatge segons el padró
municipal d’habitants.

68,35 €

Es modifica l’article 12, i queda com segueix
Article 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi
l’activitat generadora del residu.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
2
2

1

2
3
3

2

3

2

3

3
3
4

5

1

3

4
5

D’activitats industrials.
De més de 1.000 metres quadrats de superfície construïda o sent
descoberta directament utilitzada per l’activitat.
No incloses a l’EP 1 d’aquesta SC.
D’activitats comercials, de restauració, d’hostalatge i de reparació.
Comerços al detall de productes alimentaris, begudes, tabac realitzat en
els seus establiments permanents.
Comerços al detall de productes industrials no alimentaris realitzat en
establiments permanents.
Comerços mixtes o integrat: comerç al detall fora d’un establiment
comercial permanent (ambulància, mercats ambulants, i mercats
ocasionals o diaris), comerç en règim d’expositors en dipòsit i mitjançant
aparells automàtics, comerç al detall per correu i catàleg de productes
diversos permanents.
Comerços per a reparació d’articles elèctrics per a la llar, vehicles,
automòbils i altres béns de consum.
Comerços a l’engròs.
Recuperació de productes.
Intermediaris del comerç.
Comerç al detall de llavors, fems i plantes i petits animals.
Servei d’hostalatge.
Serveis de restauració.
D’activitats de serveis: Institucions financeres, assegurances, serveis
prestats a les empreses i lloguers, així com altres serveis: serveis
agrícoles, serveis de neteja, d’educació i investigació, sanitat i serveis
veterinaris, d’assistència i serveis socials, serveis personals, professionals
lliures, que comptin amb local, i magatzems no contigus a activitats a les
quals serveixin.
Locals de partits públics, sindicats i associacions i fundacions civils que
no desenvolupin activitats econòmiques.
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3. Quan una activitat ofereixi dubtes sobre el seu encaix en un o altre epígraf d’aquesta taxa,
la determinació es realitzarà segons la tipificació que resulti d’alguna de les classificacions
d’activitats següents:
Primer. L’establerta als annexos de la LIA.
Segon. La fixada a la classificació de productes per activitats 2002, recollida en el Reglament
2002/204/CE, de la Comissió, de 19 de desembre de 2001, pel qual es modifica el
Reglament 1993/3696/CEE, del Consell, de 29 d’octubre, relatiu a la classificació estadística
de productes per activitats en la Comunitat Econòmica Europea, i aplicable a la contractació
administrativa pel Reial Decret 331/2003, de 14 de març, pel qual es deroga el Reial Decret
81/1996, de 26 de gener, pel qual s’aprova la Classificació Nacional de Productes per
Activitats 1996 (CNPA-96) i s’estableixen les normes aplicables sobre l’ús de la classificació
CPA-2002.
Quart.- Aprovar la diligencia final a totes les Ordenances modificades següent:
-Disposició final.
La present Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 13 de novembre de 2009 entrarà en vigor, un cop publicades les
modificacions aprovades al Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2010, i
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. Els articles no modificats
continuaran vigents.”
Els precedents acords han estat aprovats pel resultat de sis vots a favor i cinc vots en
contra, en concret han votat a favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria
Pilar Joaniquet i Anmella, Carme Rambán i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i
Giberga i Francesc Cortés i Roca.
Hi han votat en contra els regidors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith
Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana una
explicació el per què es desestimanen les al·legacionjs presentades.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon en el sentit que es tracten d’al·legacions
polítques i que la justificació de les ordenances fiscals ja es va defensa en el ple d’aprovació
inicial de les ordenances fiscals.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Aclareix el
vot negatiu de la urgència, perquè aquest ple es podria fer altre dia, perquè entenem que
ens mereixem una resposta a la desestimació de les al·legacions i per no recórrer al
mecanisme dels plens extraordinaris i urgents, i perquè no s’escau una part de les
modificacions que es van proposar.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Comenta
que si l’oposició té el dret de presentar les al·legacions l’últim dia del termini, l’equip de
govern pot convocar el ple per el dia d’avui.
Xavier González i Alemany, Alcalde: La justificació de convocar el ple en aquestes
circumstàncies és que les ordenances fiscals han d’estar publicades abans del dia 31 de
desembre.
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Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Prega que
els pròxims plens d’aprovació de les ordenances fiscals es convoquin amb l’antelació
suficient.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que
les al·legacions presentades no poden sorprendre a l’equip de govern perquè són les
mateixes que es van al·legar durant el ple d’aprovació inicial de les ordenances fiscals.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que és normal que l’oposició pot tenir visions diferents, i que estan oberts a parlar per arribar
a consens, però a parlar abans del dia d’avui. A més, en matèria d’hisenda local, es facilita
tota informació i això demostra un pas de col·laboració.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Conclou que si no ha sorprès la presentació de les
al·legacions l’últim dia, tampoc ha de sorprendre la convocatòria d’aquest ple abans del dia
31 de desembre.
3.- Aprovació d’una especificació en relació als acords de delegació en la Diputació de
Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic,
formalitzats per conveni en data 7 de setembre de 1999 i ampliats pels acords de ple
de data 11 de gener i 9 de maig de 2008 .
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA ESPECIFICACIÓ EN RELACIÓ ALS
ACORDS DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE FACULTATS
D’INSPECCIÓ, GESTIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC,
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi
correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal que dites facultats es podran
delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui integrat el Municipi.
També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu fórmules de col·laboració entre Entitats locals,
diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs i demés ingressos de dret públic municipals.
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió dels
seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest Ajuntament
amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de funcions de
liquidació, i recaptació dels seus ingressos.
L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser delegada
amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la possibilitat que
determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos de dret públic municipals es
duguin a terme pels serveis municipals i s’aprovin pels òrgans de l’ajuntament competents,
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ateses les facultats que reserva a l’Administració delegant l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local.
Per tal de millorar l’eficiència de la col·laboració inter-administrativa i limitar els costos
indirectes derivats del compliment d’obligacions formals dels ciutadans, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.– Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat a
aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció,
gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar
per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona en l’apartat primer, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
SEGON.– El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
escaients.”
Els precedents acords han estat aprovats pel resultat de sis vots a favor i cinc abstencions,
en concret han votat a favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar
Joaniquet i Anmella, Carme Rambán i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga i
Francesc Cortés i Roca.
S’han abstingut els regidors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i
Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Demana
un aclariment de la proposta.
Alejandro Muñoz Blasco, secretari interventor: Explica que es tracta d’una proposta
d’aclariment de les delegacions de competències de l’Ajuntament al Organisme de Gestió
Tributària.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que això no implica una doble imposició tributària.
4.- Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2009.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE LA GESTIÓ DEL
PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2009.
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2008.
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

27

Vist el que estableix l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, en concordança amb
l’article 17 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar com a xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2009 la
següent:
3.057 habitants, 1.520 homes i 1.537 dones”
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat de tots els regidors, en concret han
votat a favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i
Anmella, Carme Rambán i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga, Francesc
Cortés i Roca, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria
Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.

No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les divuit hores i quaranta-cinc minuts, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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