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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  
MUNICIPAL DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2016 
 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 08/2016 
Data: 25 d’octubre de 2016  
Inici: 21.06 hores 
Fi: 22.19 hores    
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas  CIU 
Regidors/es: Laura Costa Olivé CIU 
 Raül García Ramírez CIU 
 Mª Helena Lagarda Planas CIU  
 Oscar Molés Avariento  CiU 
 Josep Mª García Sala CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Josep Capote Martín PSC-CP 
 Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA 
 Jaume Turón Auladell CUP-PC-PA 
 Enric Saurí Saula CUP-PC-PA 
 Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 
 Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Mª Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-SCBP-E 
 
Secretari:  Antoni Peralta Garcerá  
Interventor accidental: Joan Muntal Tarragó 
 
 
Ordre del dia: 

I.- PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels Tributs 
Municipals, de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de Dret Públic Municipal, de l’Ordenança General reguladora dels preus públics i 
d’imposició d’una nova taxa i aprovació de la seva ordenança reguladora. 

 
Desenvolupament de la sessió:  
 
A continuació el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol comentar 
alguna qüestió, relacionada o no amb algun punt de l’ordre del dia. 
 
Atès que ningú fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del 
dia. 
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1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES O RDENANCES FISCALS 

REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS, DE L’ORDENANÇA  GENERAL DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS ING RESSOS DE DRET PÚBLIC 
MUNICIPAL, DE L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS P REUS PÚBLICS I 
D’IMPOSICIÓ D’UNA NOVA TAXA I APROVACIÓ DE LA SEVA ORDENANÇA 
REGULADORA. 

 
 
Vist que el text que es va aprovar en la sessió de la Comissió Informativa extraordinària 
de data 19.10.2016, és el que es transcriu a contin uació: 
 
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. 
 
Vista la memòria del Regidor d’Economia, l'informe de l'interventor accidental i altre 
documentació obrant a l’expedient. 
 
A proposta del Regidor d’Economia, d’acord amb les modificacions proposades pel Regidor, 
la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple Municipal el debat i votació 
dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.  
 
SEGON.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 la modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores dels tributs que a continuació es relacionen: 
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1. - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

3. - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

4. - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 

 5. - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

9.-  TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ, 

  RUNES, TANQUES, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS  ANÀL·LOGUES 

10. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES 
DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA. 

11.-TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT  

 LUCRATIVA 

12.-TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS  SITUATS EN 

  TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 
CINEMATOGRÀFIC 

13.-TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES 
PÚBLIQUES 

  MUNICIPALS 

14.-TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

15.-TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS 

16.-TAXA PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA 

17.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

18.- TAXA PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS D’ INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVES DEL SOTMETIMENT A 
PREVIA LLICENCIA, COMUNICACIO PREVIA O DECLARACIO RESPONSABLE I PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

20.- TAXA PER US PRIVATIU D’ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
22.- TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS SITUATS AL MOLÍ DE LES 
PLANES  

23.- TAXA  PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTROL D’ANIMALS DE 
COMPANYIA 

25.- TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

TERCER.- Imposar la taxa per la realització d’activitats administratives de competència local i 
aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona: 
Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relacionats amb 
el permís d’abocament d’aigües residuals al sistema d’abocament de Sant Celoni. 
 
QUART.- Aprovar la modificació de l’Ordenança núm. 6 Reguladora dels Preus Públics 
municipals, amb vigència a partir de la seva aprovació definitiva. 
 
CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
 SISÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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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 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. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS. 
 
SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 1.- Objecte. 
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté normes comunes, tant substantives 
com de procediment, que es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels 
Reglaments interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic municipals. 
 
2. Aquesta Ordenança es dicta per a: 
 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents als 
procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest 
Ajuntament. 
 
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de 
possible determinació per l’Ajuntament. 
 
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la 
reiteració. 
 
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’Ajuntament. 
 
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments el coneixement dels quals pugui 
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries. 
 
Article 2.- Àmbit d'aplicació. 
 
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la titularitat dels 
quals 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 seva pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i 
Funcional, i l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels 
Ingressos de Dret Públic Municipals. 
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No obstant, 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, 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. 
 
SECCIÓ II.- PROCEDIMENT. 
 
Article 3.- Aspectes generals. 
 
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a la 
informació administrativa. 
 
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
 
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la 
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions 
dels ciutadans amb l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de 
gestió i recaptació delegades en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin de 
certificat digital, clau concertada o altres mitjans reconeguts com acreditatius de la seva 
identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats en les condicions previstes 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que 
estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions 
i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els 
sistemes d’informació de l’ORGT, mitjançant la utilització dels sistema de signatura amb 
certificat d’aplicació corporativa. 
 
Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries. 
 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels 
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en què 
la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els 
antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa tributària 
aplicable. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini 
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres 
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la 
presentació. 
 
4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a 
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a 
altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies objecte 
de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita. 
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5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o 
en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es 
dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà 
formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva 
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença 
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà 
identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat. 
 
7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de tal, en 
els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es presumirà 
concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 
 
Article 5.- Accés a la informació pública, arxius i documents. 
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes 
establerts a la Constitució, a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del 
sector públic, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a la Llei del 
Parlament de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol d’arxius i documents i a la normativa sobre 
transparència. 
 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada 
especificant els documents que es desitja consultar. 
 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres 
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels 
Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la 
consulta i valori que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de 
persones diferents del consultant. 
 
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers es podrà exigir la 
corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la llei del Parlament de Catalunya, 
10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, i en els termes que, si escau, 
prevegi l’Ordenança fiscal. 
 
Article 6.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient. 
 
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per 
escrit. 
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa 
establerta per expedició i reproducció de documents. 
 
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent 
en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi 
complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què podrà recollir les 
còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies 
naturals. 
 
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència 
o, en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de resolució. 
 
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals 
s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent. 
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5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant a 
l’expedient, afectin a interessos de tercers o a la intimitat d’altres persones. La resolució que 
denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient haurà de motivar-se. 
 
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la 
Secretaria. 
 
Article 7.- Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments. 
 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la 
tramitació o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 
 
Article 8.- Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat. 
 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit 
d’audiència, es tindran en compte uns i altres en redactar la corresponent proposta de 
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els 
antecedents d’aquesta. 
 
2. En els procediments d’inspecció es donarà audiència a l’interessat en els terminis 
previstos en la Llei general tributària i en el Reglament general de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes 
dels procediments d'aplicació dels tributs. 
 
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la 
resolució administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats per altres 
administracions o per l’interessat. 
 
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors 
aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de 
liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general tributària. 
 
En les resolucions dictades en aquells procediments en què no hagi resultat necessari tràmit 
d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització. 
 
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies. 
 
Article 9.- Registres. 
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels 
mitjans següents: 
 
a) En el Registre General Municipal. 
 
b) En qualsevol registre de l’Administració estatal o autonòmica, de les Diputacions, 
Cabildos i Consells Insulars, o dels Ajuntaments de Municipis a què es refereix l’article 121 
de la Llei 7/1985. 
 
c) En les oficines de Correus. 
 
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger. 
 
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb 
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota 
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de presentació 
d’aquells. 
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3. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació del 
corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
 
Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el número d'ordre que li hagi 
correspost. 
 
L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els 
documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació. 
 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions 
autoritzades pel Secretari. 
 
4. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de les 
administracions estatal o autonòmica. Així mateix, en els registres de les Diputacions, 
Cabildos i Consell Insulars, Ajuntaments de Municipis subjectes al règim de l’article 121 de 
la Llei 7/1985, o en els registres d’altres entitats locals amb les que s’hagués subscrit el 
conveni oportú. 
 
5. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s’hi 
registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució 
administrativa. 
 
6. Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les 
oficines de l’ORGT, relatius a ingressos la gestió dels quals s’hagi delegat en aquest 
Organisme, podran remetre’s des del Registre receptor a l’Ajuntament mitjançant imatge 
escanejada i degudament compulsada la integritat del document. Concorrent les condicions 
de validesa del document electrònic per produir els mateixos efectes que el document 
manuscrit, no caldrà remetre els documents originals en suport paper. 
 
Article 10.- Còmput de terminis. 
 
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per hores, 
s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un dia 
hàbil. 
 
Els terminis expressats per hores es computaran d'hora en hora i de minut en minut des de 
l'hora i minut en que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti i no podrà 
tenir una duració superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per dies. 
 
Quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els 
dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 
 
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
En els procediments d'aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini coincideix 
amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent. 
 
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a 
aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en 
què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de 
venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el 
termini finalitza l’últim dia del mes. 
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
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4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què 
tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es 
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 
 
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud 
hagi tingut entrada en el Registre Municipal. 
 
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de 
terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 
 
7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic 
d’aquest Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació d’ingressos de dret públic. 
 
Article 11.- Tramitació d'expedients. 
 
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el 
corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació. 
 
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li indicarà 
que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 
 
3. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos 
sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'Administració, es produirà la 
caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 
 
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar 
per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la 
notificació del corresponent acte. 
 
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra banda 
s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix abans o 
dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per transcorregut el termini. 
 
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
 
7. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos municipals 
que hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva Ordenança 
General. 
 
Article 12.- Obligació de resoldre. 
 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest 
deure de resoldre expressament en els casos següents: 
 
- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari. 
 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 
renúncia o el desistiment dels interessats. 
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El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa 
aplicable fixi un termini diferent. 
 
2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 
 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un 
mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimat la sol·licitud. 
 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de 
sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud. 
 
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim 
fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima 
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, 
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar. 
 
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes 
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la Llei 
general tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta ordenança. 
 
SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ. 
 
SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS. 
 
CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC. 
 
Article 13.- Impostos de venciment periòdic. 
 
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre 
vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves 
Ordenances fiscals específiques. 
 
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança General de 
Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic. 
 
Article 14.- Taxes. 
 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal 
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements 
essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per 
l'Ajuntament. 
 
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró 
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 
 
4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 10 
euros. 
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En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de 
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús. 
 
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels 
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els 
apartats següents: 
 
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial, l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals 
que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la recepció dels 
serveis o la utilització o aprofitament. 
 
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o 
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al 
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any transcorreguts 
des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels 
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial. 
 
Article 15.- Calendari fiscal. 
 
1. Quan es tracti d’ingressos la gestió i/o recaptació dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, correspondrà a l’ORGT l'aprovació del calendari fiscal i la seva 
publicació en el BOP i també en la seva seu electrònica. 
 
La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al 
llarg de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT. 
 
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es 
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la Província, 
s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic domiciliats. 
 
En el cas que l'Ajuntament titular dels ingressos ho tingui establert mitjançant Ordenança 
Fiscal, els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment 
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en els terminis que figurin en el calendari 
fiscal publicat, en les condicions i termes que prevegi la seva ordenança. 
 
Article 16.- Exposició pública de padrons. 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de 
deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. 
 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial 
de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT o 
de l'Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró corresponent. 
 
2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, quan els Ajuntaments 
hagin delegat competències de gestió tributària en la Diputació de Barcelona i disposin de 
signatura electrònica, poden consultar l'expedient, durant el tràmit d’informació pública, 
llevat de les dades excloses del dret d’accés. 
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La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT. 
 
3. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o 
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la Llei 
general tributària i disposició addicional 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
4. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es 
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes 
a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
5. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró. 
Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT, 
es formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan. 
 
CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC. 
 
Article 17.- Pràctica de liquidacions. 
 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels 
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions quan, no havent-se establert 
l'autoliquidació, l'Ajuntament tingui coneixement de l'existència del fet imposable respecte 
dels tributs següents: 
 
a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
b) Contribucions especials. 
 
c) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis. 
 
d) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic. 
 
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 
l’Alcalde. 
 
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les 
liquidacions seran practicades i aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració 
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que 
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 
 
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
 
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes inferiors a 
10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, taxes i preus 
públics. 
 
Article 18.- Presentació de declaracions. 
 
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que 
originen la meritació dels tributs municipals. 
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2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a 
presentar les declaracions previstes legalment. 
 
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries 
perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel 
procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat 
regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració. 
 
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme 
al que estableix l’article 192 de la Llei General Tributària. 
 
CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES. 
 
Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, 
liquidació, recaptació i inspecció. 
 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan 
l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir 
i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat. 
 
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i per la 
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà 
constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar la 
notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins dels 
tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi realitzat abans de les 
quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze hores i a l'inrevés, 
deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents. 
 
6. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en que es 
produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que 
s'hagi accedit al seu contingut. 
 
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí 
oficial de l'Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb 
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, 
òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser 
notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el 
termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes 
legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.  
 
8. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 3, 
4, 5 i 6. 
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9. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada 
en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, 
l'Ajuntament enviarà un avis al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic del 
contribuent, informant-li de la posada a disposició d'una notificació en la seu electrònica de 
l'Ajuntament. 
 
11. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendres notificada. 
 
12. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, 
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els 
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributaria. 
 
CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS. 
 
Article 20.- Sol·licitud. 
 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 
 
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre la 
seva concessió. 
 
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 
 
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les ordenances 
fiscals. 
 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en 
el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució 
en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament 
les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada 
consulta. 
 
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet 
imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. 
 
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE REVISIÓ. 
 
Article 21.- Recursos administratius. 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només 
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es 
reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes 
comptat des de la data d’interposició. 
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3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de 
la Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim de 
resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva 
interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a 
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en 
paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmic-
administratives. 
 
4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents: 
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia 
següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a la 
data de publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
Article 22.- Revisió d’ofici. 
 
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels 
ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes 
establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte. 
 
b) A instància de l’interessat. 
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer 
drets l’acte que es pretén anul·lar. 
 
Article 23.- Declaració de lesivitat. 
 
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220 
de la Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius 
de drets si els declara lesius per a l’interès públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 
 
Article 24.- Revocació d'actes i rectificació d’errors. 
 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la 
tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
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El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es 
va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel mateix 
òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT. 
 
Article 25.- Suspensió per interposició de recursos. 
 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat 
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció administrativa per a la 
cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què serà 
indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora 
que generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es 
procedeixi a l’execució. 
 
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs 
podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut quan 
concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
 
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se 
suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que pugui 
practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria censal afecta 
el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos corresponent. 
 
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari, 
en els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el 
dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer 
fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
5. Quan de la resolució del recurs es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute 
resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 
 
6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra 
una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute 
resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període de 
suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al punt 
4. 
 



17 
 

Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute 
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 
 
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les actuacions del 
procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs 
contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es 
mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat comuniqués a aquest òrgan la 
interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment de caució per garantir el 
pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tant conservi la seva 
vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es reiniciarà o 
suspendrà a resultes de la decisió que adopti l'òrgan judicial. 
 
8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements 
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute 
tributari resulti quantificable. 
 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
 
Article 26.- Altres supòsits de suspensió. 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan 
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència 
d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i 
judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del 
procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns 
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent 
sol·liciti de forma expressa la seva alienació. 
 
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona la suspensió i si escau paralització del procediment, correspondrà a l’ORGT. 
 
Article 27.- Garanties. 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent 
quantia: 
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota 
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
procedirien en cas d’execució de la garantia. 
 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en 
el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que generi la suspensió. 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament 
les següents: 
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a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
 
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de 
part, la suspensió del procediment sense prestació de cap garantia, quan el recurrent 
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 35 d’aquesta 
Ordenança. 
 
CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS. 
 
Article 28.- Iniciació de l’expedient. 
 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de 
les oficines de l'ORGT. 
 
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 
 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 
 
4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines 
centrals o perifèriques de l'ORGT aportant els documents originals acreditatius del 
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè es 
pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la devolució. 
 
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que 
han de tramitar l’expedient puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament. 
 
Article 29.- Quantia de la devolució. 
 
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia 
estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de 
demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut. 
 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part 
de liquidació anul·lada. 
 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del 
dia en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament. 
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3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la 
proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució. 
 
Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que preveu 
l’Article 26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà 
periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per 
la Llei de pressupostos de l’Estat. 
 
4. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè 
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, 
es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia. 
 
5.- En particular, i als efectes del que s’ estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei general 
tributària, tenen la condició d’ ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’ aplicar 
els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora del 
Cadastre Immobiliari. 
 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’ anul·li per un 
procediment de rectificació d’ errades materials, es tornarà l’ import ingressat incrementat 
amb els corresponents interessos de demora . 
 
Article 30.- Reintegrament del cost de les garanties. 
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat. 
 
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què s’hagués 
incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament 
que correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat. 
 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment 
l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o 
certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 
 
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com documents 
acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia 
recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament percebudes per 
formalització i manteniment de l’aval. 
 
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent 
optar per: 
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de 
l’Entitat de crèdit o bancària. 
 
- Xec nominatiu. 
 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 
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3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació 
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva esmena en un termini de deu dies. 
 
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es 
refereixin als ingressos de titularitat municipal. 
 
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es 
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 
 
SUBSECCIÓ II.- GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS. 
 
Article 31.- Recaptació dels preus públics. 
 
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les 
dues condicions següents: 
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible 
per a la seva vida privada o social. 
 
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de 
l’Ajuntament que exigeix el preu. 
 
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus públics 
quan així ho hagi acordat l’Ajuntament. 
 
SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ. 
 
Article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament. 
 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi 
estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i 
perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de 
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà segons 
el que preveu la seva Ordenança General. 
 
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
 
b) Els successors. 
 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris. 
 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els 
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deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la província 
de Barcelona. 
 
Article 33.- Responsables solidaris i subsidiaris. 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut 
el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n 
podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. 
La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
 
S’exceptuen de responsabilitat: 
 
- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
 
- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, realitzades per 
una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o activitat. 
 
3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, 
fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les 
següents persones i entitats: 
 
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de 
l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 
garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells 
béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia. 
 
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació 
de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 
 
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones. 
 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que 
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per 
al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de 
pagament. 
 
c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
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5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a 
la Llei general tributària. 
 
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d’exigir 
als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament dels tributs, 
es tramitaran per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels quals s’ha delegat en 
la Diputació. 
 
Article 34.- Successors en els deutes tributaris. 
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició 
de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys 
anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que hagués hagut de 
respondre d’aquestes obligacions. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de 
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb personalitat 
jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o 
entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà 
aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o 
d’una entitat amb personalitat jurídica. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui. 
 
Article 35.- Ajornaments i fraccionaments. 
 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la 
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui 
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 
 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i 
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament. 
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2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde. 
 
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes tributaris: 
 
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, 
d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa. 
 
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 euros. 
 
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, 
la dispensa d'aquesta obligació. 
 
5 La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada 
a dita aportació. 
 
Article 36- Prescripció. 
 
1. Prescriuran als quatre anys: 
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació. 
 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de l'Administració per 
realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la Llei 
general tributaria, llevat de l'establert a l'apartat segon de l'article 66 del mateix text 
normatiu. 
 
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la normativa 
particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés. 
 
4. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de la 
Llei General Tributària. 
 
5. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la 
data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 
 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament. 
 
6. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
Article 37.- Compensació. 
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió 
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part 
d'aquell i a favor del deutor. 
 



24 
 

2. Es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les quantitats a 
ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a que fa referència l'article 
225.3 de la Llei general tributària. 
 
3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 
deutor. 
 
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que 
es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 
 
Article 38.- Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències. 
 
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es regeixi 
per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini 
d'ingrés en període voluntari. 
 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, 
entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran extingir-se 
amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats 
deutores. 
 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de 
Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el conjunt de 
les seves actuacions. 
 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació que 
correspongui. 
 
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels 
Ens deutors dels Municipis i la deducció sobre transferències, l’ORGT investigarà 
l’existència de béns patrimonials, no afectes a l'ús o servei públic, a l’efecte d’ordenar la 
seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal. 
 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l'Alcalde, i 
de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 
 
Article 39.- Situació d'insolvència. 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns 
coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix 
formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva 
Ordenança General. 
 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència pot ser 
delegada en l’Organisme gestor. 
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4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits 
incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança general de Gestió, 
Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions (en 
paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del 
crèdit. 
 
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la 
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent 
acord quan: 
 
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós l'embarg de fons. 
 
b) L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR i hagin estat 
infructuosos els intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt termini 
(quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 euros) i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute igual o superior a 1000 EUR, no han tingut resultat positiu les 
actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles. 
 
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en 
els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament, 
formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de 
l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció, 
l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà 
dels expedients, remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de 
dites actuacions serà paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas. 
 
6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini. 
 
Article 40.- Execució forçosa. 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import 
del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució 
forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1000 EUR, per l’òrgan 
responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents: 
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
 
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR: 
 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini. 
 
- Sous, salaris i pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots 
els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament. 
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 
sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les 
multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 
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4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1000 EUR, es 
podrà ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General 
Tributaria, preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 
 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és molt 
superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint 
en compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 
 
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, 
correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l'Alcalde d'adjudicació de béns a favor 
de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament 
general de recaptació. 
 
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les 
actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del Tresorer municipal 
pugui formular a l'Alcalde la proposta d'adjudicació de béns. 
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès per a 
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a quina 
recaptació es tramità la subhasta. 
 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives al deutor i l’ entorn econòmic general. 
 
SECCIÓ V.- INSPECCIÓ. 
 
Article 41.- La inspecció tributària. 
 
1. El Departament d’inspecció tributària portarà a terme actuacions de comprovació i, si 
escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs 
que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta regularitzar, 
si cal fer-ho, la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més 
liquidacions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 
 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que siguin 
ignorats per l’Administració tributària local. 
 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions que els obligats tributaris hagin 
presentat. 
 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als 
documents d’ingrés. 
 
d) Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les actuacions de comprovació i 
investigació. 
 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius fiscals i 
devolucions tributàries o per a gaudir-ne. 
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f) Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions inspectores 
que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les normes fiscals en 
general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 
 
g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de 
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb cura especial la 
inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi han de figurar. 
 
h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local 
puguin portar a terme les seves funcions. 
 
i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres 
elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries. 
 
j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 
136 a 140 de la Llei general tributària. 
 
3. Si en el curs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els obligats 
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries, aplicarà 
el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions que la 
desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la 
mesura que sigui d’aplicació. 
 
4. Les funcions d´ inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a cada tribut en particular i 
podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta Administració hagi 
assumit la possibilitat de dur-les a terme. 
 
Article 42.- Personal inspector. 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 
realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció o altres funcionaris i empleats 
públics de l’Ajuntament, sota la immediata supervisió de qui tingui el comandament de les 
actuacions, qui dirigirà, impulsarà i coordinarà el desenvolupament, amb la preceptiva 
autorització de l’Alcalde. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris que duguin a terme funcions d’Inspecció seran considerats agents de 
l’autoritat i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les oficines. Les 
autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici 
d’aquestes funcions. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de 
guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del 
seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu. 
 
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti 
per a l’exercici del seu treball. 
 
Article 43.- Classes d’actuacions. 
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
 
a) De comprovació i investigació. 
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b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
 
c) De valoració. 
 
d) D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades 
per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la primera de les normes citades. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla de 
control tributari aprovat per l’Alcalde. 
 
Article 44.- Lloc i temps de les actuacions. 
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, 
segons decideixi la Inspecció: 
 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el representant de 
l’obligat tributari tingui el domicili, despatx o oficina. 
 
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
 
c) Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del 
pressupost de fet de l’obligació tributària. 
 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals hagin de 
realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
 
2. Al final de cada actuació, la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es reprendrà la 
pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment 
l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals dels 
interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi, 
sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies. 
 
4.En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de prova o 
quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’Alcalde podrà autoritzar que 
les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral esmentada. 
 
Article 45.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció. 
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 
a) D’ofici. 
 
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, si fos el 
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de 
formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser 
atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 
 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i 
tingui a disposició del personal inspector o aporti la documentació i els altres antecedents 
que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, 
oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb 
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l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa 
dictada per a desenvolupar-la. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o en la 
de modificació de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una 
liquidació provisional, els fets regularitzats en l'actuació no podran tornar a ser objecte d’un 
nou procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que 
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en 
deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran 
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la 
representació i n’hagi assabentat a la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on 
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es 
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna 
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del 
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment previ o, 
si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la 
qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els 
períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o 
reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà 
regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de 
l’acte originari de concessió o reconeixement. 
 
8. Les actuacions d’Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, 
informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de liquidació i altres acords 
resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de 
recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que 
escaigui o declarant-hi que la situació tributària de l’obligat és correcta. Les actes fan prova 
dels fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti el contrari; si els obligats 
tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es presumeixen certs i només podran 
rectificar-se mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet. 
 
9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector 
en cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal que 
exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde. 
 
Article 46.- Terminació de les actuacions inspectores. 
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 
18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat 
l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si l'import net de la xifra de negocis 
de l'obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar els seus comptes, i 
s'informarà d'aquest termini en la comunicació d'inici d'actuacions. No obstant això, aquest 
termini es podrà suspendre perllongar motivadament per les circumstàncies previstes als 
paràgrafs 4t i 5è de l'article 150 de la Llei general tributaria. 
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2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, 
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització que 
calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest 
moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a 
més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l’obligat 
tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les o a 
subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a signar-les es 
considerarà un refús de la notificació i en cas d'incompareixença el termini es comptarà fins 
la data que s'hagi fet un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució. 
 
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la 
normativa dictada per a desenvolupar-los. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular. 
 
6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o 
simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde. 
 
SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR. 
 
SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 47.- Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries. 
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la 
Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, 
especialment el Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 
d’octubre). 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades al 
paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els fets tipificats com a 
infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva 
responsabilitat en les accions o omissions imputades; si en una infracció tributària concorre 
més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. 
 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció 
tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, 
quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la 
reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva 
actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions, 
comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, 
sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves 
circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències 
tècniques dels programes informàtics facilitats per l’Administració tributària mateixa. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva 
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció 
tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de 
la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 
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5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques 
infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els 
termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària. 
 
6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la 
seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, 
sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara 
no sigui ferma. 
 
Article 48.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries. 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau 
de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li 
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en 
cada cas correspongui. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a 
ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aquest import 
regularitzat que es derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o 
s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o 
qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la 
incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui 
superior al 10%. 
 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres 
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de 
persones o entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un 
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base de la 
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%. 
 
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la base de la 
sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 150%. 
 
d) Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es 
donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 
recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
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d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si 
no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació 
resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment d’inspecció. 
 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran 
d’aquesta manera: 
 
- Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual 
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la 
mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren 
com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos 
molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es 
consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei 
general tributària, llevat que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que 
resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament 
devolucions tributàries, supòsit en què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. 
 
- Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i 
la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una 
declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si 
el resultat representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 
25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, 
respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import 
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització 
que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb 
acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la 
infracció consisteixi en: 
 
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris per practicar liquidacions. 
 
c) Obtenir indegudament devolucions. 
 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 
aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa 
recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta 
amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els terminis fixats en l’acord 
d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari de pagament i garantit amb aval 
o certificat d’assegurança de caució els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en 
els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es 
reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els o terminis fixats 
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a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en període voluntari de pagament i 
garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, i no s’interposa recurs o reclamació 
contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més 
tràmit que la notificació a l’interessat. 
 
9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi 
pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les 
sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les 
infraccions corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària 
de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la 
regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 
 
SUBSECCIÓ II.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES. 
 
Article 49.- Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar 
d’una autoliquidació. 
 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa 
de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta, 
llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració 
o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el 
que disposen els paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència 
de la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR 
o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 50.- Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar liquidacions. 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local 
pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es 
regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el 
que es disposa als paràgrafs següents. 
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3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la 
que es derivaria de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR 
o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 51.- Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions. 
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el 
que es disposa als paràgrafs següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la 
comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 EUR 
o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR i hi hagi 
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base 
de la sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot 
cas com a molt greu. 
 
Article 52.- Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius 
fiscals. 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades 
falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions 
s’hagin obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la 
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària 
proporcional del 15%. 
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Article 53.- Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions 
sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats 
d’informació. 
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades 
falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la 
Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que 
disposen els paràgrafs següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades 
falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la 
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 EUR. 
 
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter 
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 
93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma 
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa 
de 200 EUR per cada dada -o conjunt de dades- omesa, inexacta o falsa referida a una 
mateixa persona o entitat. 
 
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària 
proporcional de fins el 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades 
incorrectament, amb un mínim de 500 EUR. 
 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
Article 54.- Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària local. 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a 
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions 
de l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions. 
 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 
l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, 
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius 
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència 
tributària. 
 
b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
 
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que s’haguessin 
assenyalat. 
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d) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 
funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, 
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 
 
e) Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR, tret que a la infracció imputada 
concorrin les circumstàncies previstes als paràgrafs 4t, 5è, 6è o 8è de l’article 203 de la Llei 
general tributària; en aquest cas, s’aplicarà la multa pecuniària que assenyalen aquests 
apartats. 
 
Article 55.- Altres infraccions tributàries. 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 
aparents. 
 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar 
bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de 
rendes. 
 
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici 
econòmic. 
 
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
 
f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres 
números o codis establerts per la normativa tributària. 
 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 
disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 56.- Normes generals del procediment sancionador. 
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les 
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament 
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment 
sancionador en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment d’aplicació dels 
tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de dades, comprovació 
limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o 
entitat que hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini 
de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució 
derivada dels mateixos. 
 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el 
mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. Aquesta notificació d’inici de 
l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la 
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conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions 
que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la 
identificació de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el 
procediment, així com la manera i els terminis per exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les 
normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei 
general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de la llei 
esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador 
tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, 
en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la 
notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte, n’hi ha prou amb acreditar 
que s’ha fet un intent de notificació que conté el text íntegre de la resolució. Si s’hagués 
ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de 
gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització de l’inspector en cap o de 
l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que posen fi als procediments 
corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o l’òrgan en què 
delegui. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que 
derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, 
llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós 
recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix executar-les fins que 
siguin fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir-
ne la paralització. 
 
Article 57.- Procediment sancionador abreujat. 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se 
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que 
permeten formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta s’incorporarà a 
l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i 
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti 
els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni 
aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord 
amb la proposta susdita. 
 
SECCIÓ VII.- INTERESSOS DE DEMORA. 
 
Article 58.- Liquidació d’interessos de demora. 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan 
acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació 
practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, 
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quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense 
que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució 
de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi 
contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No 
obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament 
del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi 
fi a la via administrativa en un recurs contra una sanció tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en 
compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què 
hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en què 
hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, llevat 
que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en el qual la 
data final serà la del acord que aprova la liquidació. 
 
c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament fins 
la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 
Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que 
es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva 
vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a 
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte 
passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la ordenança que li 
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a 
l’exercici que es tracti. 
 
Segona.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS FINALS. 
 
Primera.- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per 
al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a ........, a ........ de 
........ de ........ començarà a regir el dia 1r de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se 
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n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
 

~~~~~~~~~~ 
 

Ordenança núm. 6 
 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA  DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 1r.- Disposicions Generals 
 
D’acord amb el què disposa l’article 127 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i segons les normes 
contingudes en els articles 41 a 47 de l’esmentat text normatiu, l’Ajuntament de Sant Celoni 
regula mitjançant la present ordenança l’establiment, la gestió i el cobrament dels preus 
públics per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats de la seva 
competència. 
 
Article 2n.- Objecte 
 
Es consideren preus públics les prestacions pecuniàries que s’han de satisfer per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local sempre 
que no concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra b) de l’article 20.1 del 
TRLRHL  
 
Article 3r.-  
 
Obligats al pagament Estan obligades al pagament les persones que es beneficiïn dels 
serveis o les activitats per les quals s’hagin de satisfer els preus públics.  
 
Article 4r.-  
 
Naixement de l’obligació de pagament L’obligació de pagament neix en el moment en que 
s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat. Tot i així, l’Ajuntament podrà exigir 
el dipòsit previ del seu import, total o parcial. 
 
Article 5è.- 
 
Establiment i fixació dels preus públics:  L’establiment i fixació dels preus públics correspon 
al Ple de l’Ajuntament sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern de 
conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
Article 6è.- Quantia dels preus públics 
 
1. L’import dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. 
 
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin 
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat anterior. En 
aquests casos s’hauran de consignar en el pressupost municipal les dotacions oportunes 
per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
3. En la determinació de la quantia dels preus públics no s’hi inclourà l’Impost sobre el Valor 
Afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan sigui procedent. 
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Article 7è.- Gestió dels preus públics 
 
1. L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei o l’activitat no es prestin 
o desenvolupin, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
3. Quan les prestacions de serveis gravades pels preus públics siguin de caràcter continuat, 
el cobrament de les quotes anuals corresponents serà realitzat mitjançant padró, el període 
de cobrament del qual quedarà fixat en la pròpia regulació específica del preu públic. 
 
4. Els preus públics es satisfaran pels mitjans que té establerts l’Ajuntament amb caràcter 
general o els que es faci constar en el propi preu públic de forma específica, si se 
n’estableix un de diferent. 
 
5. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de 
constrenyiment 
 
Article 8è.- Procediment per a l’establiment o modificació dels preus públics 
 
1. Les àrees municipals competents per a la gestió administrativa dels preus públics 
proposaran l’establiment o modificació dels preus públics. 
 
2. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar 
acompanyades d’una memòria econòmic-financera on es justifiqui el cost del servei, el grau 
de cobertura financera d’aquest cost, l’import de les tarifes i els altres elements 
indispensables per procedir a la gestió i recaptació dels preus. 
 
3. Un cop aprovats els preus públics, s’incorporaran a la present ordenança general com a 
annexos. 
 
Disposició final Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2017 i 
mantindrà la seva vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
ORDENANÇA FISCAL 31 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB EL  PERMÍS 
D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA DE SANEJA MENT MUNICIPAL 
DE SANT CELONI 
 
Article 1. Fet imposable 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 20. 4 r)  del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’ús de les instal·lacions i per la prestació de serveis relacionats amb el 
sanejament de Sant Celoni, a excepció del nucli de la Batllòria.  
 
A aquests efectes, l’Ajuntament de Sant Celoni té la competència per la gestió del següent: 
 

- Atorgar permís d’abocament mitjançant camió cisterna a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Sant Celoni. 
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- Atorgar permís de connexió d’aigües residuals al sistema de sanejament de Sant 
Celoni, a excepció del nucli urbà de la Batllòria. 

- Realització d’inspeccions, controls i expedients sancionadors. 

Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament d’aquesta taxa totes aquelles persones físiques i jurídiques, 
siguin públiques o privades, que utilitzin les instal·lacions de sanejament gestionades per 
l’Ajuntament de Sant Celoni o que sol·licitin algun dels serveis que fixa l’article anterior. 
 
Article 3. Quantia 
 
Concepte  Quantia  
Permís d’abocament mitjançant caminó cisterna a l’E DAR:   
Autorització puntual 115,96 € 
Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament  
Autorització amb aigües residuals de procés 424,94 € 
Autorització només amb aigües residuals assimilables a domèstiques 301,79 € 
Modificació o renovació d’autoritzacions existents  
Renovació o modificació d’una autorització existent amb aigües residuals 
de procés 

224,25 € 

Renovació o modificació d’una autorització existent d’activitats amb 
abocaments d’aigües assimilables a domèstiques 

148,52 € 

 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 4. Meritació 
 
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que 
l’Ajuntament de Sant Celoni iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable o 
l’interessat faci ús de les corresponents instal·lacions gestionades per l’Ajuntament. A 
aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada activitat administrativa en la data de la 
presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu 
l’efectua expressament. 
 
Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la 
taxa es meritarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent 
procediment. 
 
Quan l’activitat s’iniciï o la instal·lació s’utilitzi o es realitzi sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusta al marc normatiu corresponent al fet 
imposable, la taxa es meritarà quan s’iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet 
imposable.  
 
Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no l’afectarà la denegació de l’objecte dels 
corresponents procediments als que es refereix l’article 1 de la present ordenança, o per la 
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia oo desistiment del sol·licitant 
després que s’hagi resolt el procediment corresponent. 
 
Article 5. Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que inicia l’activitat 
administrativa o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver pagat la taxa. 
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En els supòsits diferents dels descrits al primer paràgraf, la taxa serà liquidada per 
l’Administració que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.  
 
Article 6. Remissió normativa 
 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, 
la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, que ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la corporació 
en sessió de XX de XX de 2016, i que ha quedat aprovada definitivament el XX de XX de 
2016, regirà a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent fins que es modifiqui o es 
derogui expressament. 
 

~~~~~~~~~~ 
 

ORDENANCES FISCALS PER A 2017 

NOU REDACTAT DELS APARTATS QUE ES MODIFIQUEN I RELA CIÓ D’ARTICLES I/O 
APARTAT QUE ES SUPRIMEIXEN 
 

Ordenança Fiscal núm. 1 
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
 
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus imp ositius i el recàrrec 
 
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
  
2. Tipus de gravamen.  
2.1  El tipus de gravamen serà el 0,757 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa. 
2.2 El tipus de gravamen serà el 0,99 per cent quan es tracti de béns rústics. 
2.3 El tipus de gravamen serà el 1,3 per cent quan es traci de béns de característiques 
especials.   
A l'efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d'acord 
amb els usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la següent classificació de béns 
immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual 
seran d'aplicació els tipus incrementats.  
Aquests tipus només s'aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada 
ús, tingui major valor cadastral.  
TAULA ANNEXA 
ÚS  CODI TIPUS VALOR C.MÍNIM 
Residencial V 0,757 900,00 
Oficines O 1,175 900,00 
Comercial C 1,175 900,00 
Espectacles T 1,175 900,00 
Oci i Hostaleria G 1,175 900,00 
Industrial I 1,175 900,00 
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ÚS  CODI TIPUS VALOR C.MÍNIM 
Magatzem o Estacionament A 0,757 900,00 
Sanitat  i Beneficència Y 0,757 900,00 
Esportiu K 0,757 900,00 
Cultural E 0,757 900,00 
Religiós R 0,757 900,00 
Edifici singular P 0,757 900,00 
 
3. 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. 
4. L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 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 anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació 
de l'immoble. 
 
S’anul·la la bonificació establerta a  l’article 4.2 a): 
 
a) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost una vegada 
transcorregut el termini de bonificació obligatòria, les vivendes de protecció oficial i les que 
resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la respectiva comunitat 
autònoma. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat la qual podrà efectuar-
se en qualsevol moment i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a 
aquell en que es sol·liciti.  
 
S’anul·la l’apartat següent de l’article 8 – normes de gestió: 
 
1.2. La bonificació establerta a l'apartat 2.a d’aquest article, no és acumulable amb la 
bonificació de l'article 5, apartat 2. 
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d'ambdues, s'aplicarà la bonificació de major quantia.  

Ordenança Fiscal núm. 3 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  
S’anul·la el benefici fiscal següent de l’article 5: 
 
b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys. 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en 
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
S’afegeix el paràgraf següent a l’article 6è – Quota tributària 
 
El coeficient aplicat per incrementar les tarifes mínimes de l’impost establertes al Text refós 
de la Llei reguladors a de les Hisendes Locals és de 2. 

Ordenança Fiscal núm. 4 
 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
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Nou redactat de l’apartat 2 l’article 5è, corresponent als beneficis fiscals de concessió 
potestativa o quantia variable: 
 
2. Es concedirà una bonificació del 30 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions 
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini  
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i 
adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, únicament a la 
transmissió del terreny on està situada la vivenda de residència habitual del difunt. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar 
l’autoliquidació o declaració a l’apartat 6 de l’article 10 d’aquesta Ordenança. Per justificar la  
residència habitual, ha d’acreditar-se amb un certificat de residència dels com a mínim els 
dos anys anteriors a la defunció. 
 
Es modifica l’article 7è – tipus de gravamen. 
 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per determinar l'import de 
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el 
percentatge que resulti del quadre següent: 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i 
cinc anys, 3,70 per cent. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, 
3,50 per cent. 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, 
3,20 per cent. 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, 
3,00 per cent. 

 
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27,28 per cent. 

Ordenança Fiscal núm.  5 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
  
Nou redactat de l’article 1r – Fet imposable: 
 
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 hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o 
urbanística corresponent, s'hagin obtingut o no les esmentades llicències, o per a la que 
s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament. 
 
Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 6è: 
 

3. L’Ajuntament de Sant Celoni concedirà una subvenció d’import equivalent a l’impost 
a les obres que tenen per objecte arranjament de façana. Seran beneficiaris d’aquestes 
subvencions els propietaris o promotors de les obres de rehabilitació  de façanes que 
acreditin haver sol·licitat l’oportuna llicència i satisfet l’impost corresponent, previ 
informe favorable dels Serveis Tècnics municipals, per aquells edificis situats en el casc 
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urbà de Sant Celoni i la Batllòria i per obres que acreditin realitzar-se específicament 
amb aquest objecte sense que s’incloguin obres de contingut més complexa que 
tinguin un abast major que la simple rehabilitació de façana. 

Ordenança Fiscal núm. 9 
 
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MER CADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Article 6. Quota tributària  
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
epígrafs següents, expressades en euros, llevat el cas d’ocupacions efectuades en vies 
públiques que estiguin sense asfaltar; en aquest cas s’aplicarà el coeficient corrector de 
0,65 a les tarifes definides en els següents epígrafs per obtenir la quota tributària. 
 
Epígraf primer 
 
Ocupació de la via pública amb runes, terres, sorres, materials de construcció, llenya o 
qualsevol altre material per m2 o fracció i dia:0,50 euros. 
                  
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf segon 
 
Ocupació de la via pública amb closes, bastides o qualsevol altre instal·lació adequada: 
 
a) si la utilització comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles 
 
. tarifa fixa: 80,00 euros dia, a la qual s'afegirà la part variable següent, per metre lineal o 
fracció i dia: 0,50 euros. 
                  
b) si la utilització no comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles, per metre 
lineal o fracció i dia:0,50 euros. 
 
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf tercer 
Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o altres elements d'apuntalament, per 
metre lineal o fracció i dia: 0,50 euros. 
                  
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf quart 
      
Contenidors per cada dia o fracció:.............................6,40 euros 
 
Epígraf cinquè 
 
Ocupació de la via pública amb mercaderies, materials d'exposició i anàlegs: 
                   
Període anual per m2...................................................71,96 euros 
Eventuals, per m2 i dia...................................................0,32 euros 
Eventuals, per m2 i hora................................................0,06 euros 
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros 
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Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa 
a què tingués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses 
de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al 
valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danys. 
 
No es podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 
refereix el present apartat 

Ordenança Fiscal núm. 10 
 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES V ORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I  DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

Es modifica la tarifa cinquena de l’article 6 – Quota tributària: 

 
Tarifa cinquena: 
 
Tancament de carrers sense presència de guàrdia:      
 
. per una hora o fracció:.............................   18,00 euros 
. per cada hora de més o fracció:...............   22,00 euros 

Ordenança Fiscal núm. 11 
 
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAU LES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
Epígraf primer.-  Ocupació al nucli urbà de Sant Celoni               

 Euros  
1.- Període anual, per m2 40,00 
2.- Eventuals per m2 i dia 0,50 

 
Epígraf segon.-  Ocupació al nucli urbà de la Batllòria 

 Euros  
1.- Període anual, per m2 23,00 
2.- Eventuals per m2 i dia 0,26 

 
Es podrà fraccionar, a petició de l’interessat, el pagament  de la quota tributària en terminis 
trimestrals sense que es liquidin interessos de demora pel fraccionament, amb pagaments 
els dies 1 de febrer, 1 de juny , 1 d’agost i 1 de desembre de l’any en que es concedeix la 
llicència d’ocupació 
 
Regles particulars d'aplicació: 
 
a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per excés 

per obtenir la superfícies ocupada. 
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b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i 
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les 
taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 

 
Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i temporals, 
quan el període comprengui una part de l'any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense 
autorització administratives es consideren eventuals. 

Ordenança Fiscal núm. 12 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPE CTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚST RIES DEL CARRER I 
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC  
 
Nou redactat de l’apartat 2 de l’article 5è: 
 
2. Quan el fet imposable es desenvolupi als béns demanials i en funció de les seves 
característiques es poden concedir les següents bonificacions a les entitats o col·lectius 
sense ànim de lucre inscrits al Registre municipal d’associacions o al Registre municipal 
ciutadà de Sant Celoni: 
 

  CARACTERÍSTIQUES BONIFICACIÓ 
No suposa una despesa extraordinària en personal per a l’Ajuntament 
de Sant Celoni 

30 % 

Informe favorable sobre la idoneïtat de l’activitat per a la dinamització 
del teixit social, econòmic i/o esportiu municipal 

50 % 

 
La bonificació es concedirà, si s’escau, prèvia sol·licitud del col·lectiu o entitat interessada i 
requerirà l’informe favorable i motivat de l’àrea corresponent de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Les bonificacions no poden acumular-se. 
 
Nou redactat de l’article 6: 
 
Article 6. Quota tributària  
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 

   
Epígraf Primer.-  Parades de venda al mercat setmanal del dimecres. 
 
1.- Amb reserva: llocs de venda de qualsevol article situat a la via pública,  
per metre lineal o fracció i mercat: 
 
a) Fruites i verdures.................................................................... 2,56 euros 
b) Altres parades......................................................................... 2,11 euros 
 
2.- Sense reserva: preu únic de 43,01 euros per dia de parada, amb un màxim de tres 
metres lineals la parada. 
 
. Per cada metre lineal de més..................................................... 17,90 euros 
 
3.- Transmissió de parades  
 
. Per cada expedient.....................................................................      50,00 euros 
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Epígraf Segon.-  Parades, casetes de venda o altres Instal.lacions de venda ubicades a la 
via pública. 
 
Casetes de petards per dia...........................................................       120,00 euros 
 
Parades, casetes o altres Instal.lacions de venda ubicades a la via pública per metre lineal 
d’ocupació i dia                         ....................................................      11,00 euros 
 
Parades, casetes o altres instal.lacions de venda ubicades a la via pública per metre lineal 
d’ocupació i dia, quan l’autorització sigui motivada per celebració d’activitats singulars 
promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni o formin part de fires organitzades per 
l’Ajuntament de Sant Celoni   .........       7,04 euros 
 
Epígraf Tercer.-  Parades, barraques i atraccions de la fira. 
 
a) Fins a 100 m², per m² i dia.....................................................0,95 euros 
b) Entre 101 i 200 m², per m² i dia..............................................0,85 euros 
c) Entre 201 i 400 m², per m² i dia..............................................0,70 euros 
d) A partir de 401 m², per m² i dia...............................................0,60 euros 
e) Utilització d’un espai per caravana-vivenda tenda d’acampar o similar 
per unitat i dia..............................................................................5,00 euros 
 

En tot cas, quota mínima de 30 euros per dia d'utilització de les instal·lacions previstes 
als apartats a), b), c) i d) de l'epígraf tercer. 

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

Ordenança Fiscal núm. 13 
 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÒ MEC ÀNICA EN LES VIES 
PÚBLIQUES MUNICIPALS  
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada,   
           
      
Taxa estacionament fins a 30 minuts .....................................10 cèntims (taxa 
mínima) 
 
Taxa a partir de 30 minuts: 
 

Minut  €/minut  
TAXA en 
euros  

30-35 0,03 0,35 

35-40 0,03 0,50 

40-45 0,03 0,65 

45-50 0,03 0,80 

50-55 0,03 0,95 
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55-60 0,03 1,10 

60-65 0,06 1,40 

65-70 0,06 1,70 

70-75 0,06 2,00 

75-80 0,06 2,30 

80-85 0,06 2,60 

85-90 0,06 2,90 
 
 
Taxa per anul·lació dels efectes de la denúncia ...................   8,00 euros 

Ordenança Fiscal núm. 15 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS 
 
Article 5.- Quota Tributària 

 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

                         
A) Concessions de drets funeraris:    

 
1. Concessió  de  drets  funeraris  per  temps  limitat  
en  períodes  de  cinc anys.........................................................315,00 euros 
2. Concessió de drets funeraris per cinquanta anys....................  930,00 euros 
 

B) Conservació:       
 
Conservació de nínxols, anualment:...........................................25,00 euros 
 
La quota anual es irreduïble. 
 
Nou redactat de l’apartat 1 de l’article 6: 
 
Article 6. Exempcions 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota tributària de la taxa per conservació de 
nínxols els jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat 
familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s'estableix: 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional per a 2017. 
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 150% del salari mínim 
interprofessional per a 2017 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 180% del 
salari mínim interprofessional per a 2017. 
 
Anul·lar l’apartat 3 del referit article 6: 
 
3. Un cop valorada la sol·licitud, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del benefici 
fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat 

Ordenança Fiscal núm. 16 
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TAXA PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES A  LA VIA PÚBLICA  
 
Article 4t.- Tarifes 
 
Els drets exigibles són els que es fixen a continuació. El pagament de la present taxa no 
exclou, de cap manera, el de les multes que siguin procedents per infracció de les normes 
de circulació i policia urbana. L'horari nocturn es considerarà des de les 20 hores d'un dia a 
les 8 hores del següent. 
 
A)Per la retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal mitjançant grua: 
Horari nocturn – dies feiners....................................................140 euros 
Horari diürn - dies feiners.......................................................   100  euros 
Dies festius...............................................................................140 euros 
 
B) Per l'enganxament sense desplaçament fins el dipòsit,  
Horari nocturn – dies feiners.................................................... 90 euros 
Horari diürn - dies feiners......................................................... 70 euros 
Dies festius............................................................................... 90 euros 
 
La tarifa per enganxament sense desplaçament s'acreditarà un cop les rodes davanteres o 
posteriors del vehicle infractor hagin estat aixecades del terra i el propietari o conductor 
sol·liciti el desenganxament, el que es farà sempre que s'hagi satisfet la tarifa abans 
esmentada. 
 
C)Per la immobilització: 
 
Immobilització i desimmobilització del vehicle............................40,00 euros 
 
Transcorregudes 24 hores des de la immobilització sense que s'hagi sol·licitat la suspensió 
d'aquesta mesura, el vehicle podrà ser retirat amb grua i traslladat a un dipòsit municipal. En 
aquest supòsit, únicament serà aplicada la taxa que correspongui per retirada i trasllat del 
vehicle o per enganxament, segons el cas.  
 
D) Pel dipòsit de vehicles: 
 
Per cada dia d'estada que excedeixi del de retirada del vehicle, acreditant-se la taxa a les 
zero hores del dia següent: 
 
Motocicletes amb o sense sidecar, cotxes d'invàlids, vehicles de tres 
rodes amb motor i ciclomotors de dues rodes.........................................   7,00 euros 
 
Turismes, furgonetes, camions i similars, i qualsevol altre tipus 
de vehicle de 4 rodes...................................................................................12,00 euros 
 
Queden exempts del pagament d'aquestes tarifes els vehicles robats o objecte d'utilització 
il·legítima, circumstància què s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la 
denúncia presentada per la seva sostracció,  així com els que es trobin en els altres supòsits 
d'exempció  previstos en la legislació vigent sobre trànsit i en les ordenances municipals de 
circulació. 

Ordenança Fiscal núm. 17 
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE  DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Nou redactat de la tarifa 2.1 de l’article 7è: 
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Informes per Companyies d’assegurances: 
  .Per informe accident de tràfic:       35,00 euros 
 . Per informe policial d’actuacions:   25,00 euros  

Ordenança Fiscal núm. 18 
  
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ AD MINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A 
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ R ESPONSABLE I PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.  
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars del tràmit de sol·licitud de llicència o 
autorització, o del tràmit de comunicació que fonamenti la intervenció de l'administració 
municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Es modifica el nom del procediment 2 de l’article 6è: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Procediment 2: Tramitació del procediment d'autorització 
ambiental  

 
692,92 

Ordenança Fiscal núm. 20 
TAXES PER ÚS PRIVATIU D’ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENT S MUNICIPALS 
 
Apartat 2 de l’article 4t: 
 
Per les utilitzacions no compreses en l’article 5è de la present Ordenança, s’estableix una 
tarifa mínima de 30,00 euros per dia d’utilització. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22  
 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS SIT UATS AL MOLI DE LES 
PLANES  
Nou redactat de l’article 5è – Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 1,32 € anuals per cada metre 
quadrat de parcel·la d’hort. 
Pel que fa al pagament del consum d’aigua de reg als horts, les persones titulars de la 
llicència d’ocupació pagaran el cost reals de l’aigua consumida, que es cobrarà anualment 
d’acord amb la següent tarifa a any vençut o pels mesos de servei en els casos d’alta o 
baixa. 
 
El pagament de la taxa es farà: 
 
a) Quan es tracti de llicències noves, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o 
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allà on establís l'Excm. Ajuntament, com a requisit previ a la concessió de l’autorització 
corresponent. 
b) Quan es tracti de llicències que ja estan concedides, una vegada estiguin incloses en els 
padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació 
municipal, el primer trimestre natural de l’any. 
 
Nou  redactat de l’article 6è: 
 
Article 6è. Tarifes reduïdes: 
 
S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de tarifes reduïdes per raó de 
capacitat econòmica i de condicions socials. 
Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent 
quadre, en relació amb els ingressos de la unitat familiar a que pertanyi la persona  titular de 
la llicència d’ocupació: 
 
Situació econòmica en funció de l’Indicador Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) 

Percentatge de 
bonificació de la taxa 

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC 100 % (sense cost aigua) 

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC 80 %(sense cost aigua) 

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC 50 %(sense cost aigua) 

Condicionants socials Percentatge de 
bonificació de la taxa 

Situació d’atur acreditada sense subsidi o amb subsidis 10 %(sense cost aigua) 

Orientació d’algun servei de la xarxa pública de salut, serveis 
socials bàsics o serveis especialitzats de l'ús d’un hort com a 
benefici per a la persona usuària.  

10 %(sense cost aigua) 

 
La tarifa resultant serà d’aplicar el cost de la bonificació a la taxa resultat, descomptat el cost 
del consum d’aigua que en cap cas es bonificarà. 
 
Caldrà que es reuneixi el requisit que els membres de la unitat familiar no posseeixin altres 
immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el 
supòsit que posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.  
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per 
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que la 
persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. 
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions les persones interessades 
hauran d’adreçar la corresponent sol·licitud a l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents de la unitat familiar de que 
disposi l’Agència Tributària. L’Ajuntament resoldrà la petició formulada a partir de la consulta 
de nivells de renda. 
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones sol·licitants estiguin 
empadronades en el municipi de Sant Celoni. 
L’Ajuntament es reserva el dret de verificar cada any el manteniment de les condicions que 
han motivat, en el seu cas, la concessió de la tarifa reduïda. 
2. S’estableix una bonificació del 100% de la taxa a les entitats que figurin inscrites en el 
registre municipal d’entitats i els grups o col·lectius no inscrits en el registre esmentat, que 
hagin acreditat el caire pedagògic, terapèutic o social de la seva finalitat, als que 
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l’Ajuntament hagi reservat i concedit la corresponent llicència d’ocupació d’una parcel·la 
d’hort en virtut d’aquesta acreditació. 

Ordenança Fiscal núm. 25 
 
TAXA PER CONCESSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars del tràmit de sol·licitud de 
llicència o autorització, o del tràmit de comunicació urbanística. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Es modifica el nom del procediment 4 de l’article 5: 
 
Procediment 4: Tramitació del procediment de llicències 
o comunicacions de canvi d'ús 

 
138,28 

 
S’anul·la la disposició transitòria per a 2016: 
 
“Per a l’any 2016, les tarifes dels procediments 3, 5 i 10 tindran la reducció en la 
seva tarifa segons el quadre següent: 

 
Nº de 
procediment 

Reducció aplicable 2015 Tarifa aplicable (després 
de reducció) 

Nº 3 25%   93,08 € 
Nº 5 60% (a aplicar per cada habitatge o 

local industrial o comercial amb 
superfície fins a 1000 m2 

  79,93 € 

Nº 10 50%   32,19 € 

Ordenança Fiscal núm. 23 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTR OL D’ANIMALS DE 
COMPANYIA . 

Es modifica la tarifa 5 de l’article 7.1 que passa a ser la següent: 

 
5. Servei d'estada a residència per dia 4,84 € 

Ordenança Fiscal núm. 14   
 
Taxes per recollida, tractament i eliminació d'esco mbraries i altres residus sòlids 
urbans. 
 
Nou redactat del títol i dels dos primers paràgrafs de l’article 5 c: 
 

C)  Tarifes reduïdes per us de la deixalleria 
 
Gaudiran d’un tarifa reduïda per aportacions a la deixalleria els subjectes passius de la taxa 
pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombreries i altres 
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residus urbans domiciliaris per les aportacions a la deixalleria que es descriuen en el 
paràgraf següent, i que realitzin un mínim d’aportacions a la deixalleria municipal d’acord 
amb el següent quadre, en el qual s’indica la tarifa que han de satisfer: 
 
Aportacions anuals  % reducció                                  Tarifa 
2 vegades    4%     110,32 euros 
3 vegades    6%     108,02 euros 
4 vegades    8%     105,73 euros 
5 vegades    10%                103,73 euros 
6 vegades    12%                101,13 euros 
7 vegades    14%                 98,83 euros 
8 vegades    16%                 96,53 euros 
9 vegades    18%                 94,23 euros 
10 vegades    20%                 91,49 euros 
 
Nou redactat del títol i de l’apartat D de l’article 5è: 
 
D) Tarifa reduïda de la quota establerta als epígrafs segon i tercer del punt 2 de l’article 12è, 
als usuaris del servei, subjectes a la taxa pels residus comercials, que formalitzin un conveni 
individual amb l’Ajuntament de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles, d’acord amb els 
compromisos d’adhesió individual als acords de col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni 
i els establiments comercials del municipi segons tipologia aprovats per la Junta de Govern 
del 25 de setembre de 2014.  
Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per valorar el compliment del conveni són: 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva la fracció orgànica. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva els envasos lleugers. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva el vidre. 
- Que es col·labori en recollides específiques existents o que es promoguin, com per 

exemple recollida d’oli, cartró porta a porta, etc. 
- Que s’acrediti convenientment el compliment dels compromisos individuals segons 

l’activitat de l’establiment. 
 
Aquesta tarifa es calcularà aplicant sobre la quota tributària les reduccions següents: 
 
Quan s’acrediti, després de la inspecció tècnica sol·licitada per instància, es podrà aplicar una 
reducció de fins al 20 % de la taxa de deixalles en funció dels punts que s’aconsegueixin sota la 
inspecció tècnica. 
Cada punt concedit en la inspecció tècnica representarà una reducció de l’1% de la quota de la 
taxa d’escombreries.  
Durant la inspecció es concediran 19 punts segons:  
8 punts per comprovar que es recull de forma selectiva la fracció orgànica  
3 per comprovar que es recullen de forma selectiva els envasos lleugers  
3 per comprovar que es recull de forma selectiva el paper i cartró  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva el vidre  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva d’oli vegetal, piles o altres recollides 
específiques 
1 punt comprovar que es compleixen els compromisos individuals segons l’activitat de 
l’establiment. 
A part es concedirà un punt al presentar el val normalitzat d’aportació de residus a la deixalleria. 
El val s’obté a la mateixa deixalleria en el moment de l’aportació. Per demostrar la seva 
validesa es comprovarà que estigui segellat pel Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental i amb la data d’aportació. 
La bonificació d’un exercici s’aplicarà l’exercici següent previ informe favorable dels serveis 
tècnics municipals que s’ha donat compliment al conveni. Els subjectes passius hauran de 
sol·licitar una inspecció per a obtenir la bonificació esmentada des de l’1 de gener i fins el dia 
31 de març. 



55 
 

 
Nou redactat de la tarifa dels allotjaments de l’article 12.2: 
 
Epígraf primer. Allotjaments ..................................................... 456,44 euros 
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els que 
s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de 
naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les sis places. 
 
Nou redactat dels apartats a i b de l’article 5è – Beneficis fiscals. 
 

a) Per a jubilats i/o pensionistes 
 
1.   Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària els jubilats o pensionistes, 
empadronades a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat familiar obtingui uns ingressos 
que no sobrepassin el barem que tot seguit s'estableix i el conjunt membres de la unitat 
familiar no sigui propietària de més d’un habitatge . 
 
. Unitat familiar d'un membre:nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional de l’any 2017.   
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional de l’any 20176. 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,8 vegades el 
salari mínim interprofessional de l’any 2017. 
 
S’entén per unitat familiar les persones empadronades en el mateix habitatge.  
 
2.  Per gaudir de la bonificació, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud que presentaran al 
Registre general de l’Ajuntament a Sant Celoni (el Safareig) o a la Batllòria, adjuntat-hi la 
documentació que es requereix a la mateixa. El període de sol·licitud esta comprès entre el 
dia 1 de gener fins a la data de finalització del període voluntari de cobrament del rebut de 
l’exercici.  
 
3. 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 en la seva integritat. 
 
4. Per a les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació, la tarifa serà de 15,00 euros 
sense que es pugui aplicar cap altre reducció i/o bonificació. El termini per acreditar la 
capacitat econòmica per gaudir d’aquesta tarifa serà fins la data de finalització del període 
voluntari de cobrament del rebut en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir 
caràcter retroactiu. 
 

b) Per a altres persones amb ingressos per sota el barem que s’indica 
 

1.   Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària les famílies, empadronades a Sant 
Celoni, amb el requisit que la unitat familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el 
barem que tot seguit s'estableix i el conjunt membres de la unitat familiar no sigui propietària 
de més d’un habitatge . 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional de l’any 2017.   
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassin 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional de l’any 2017. 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassin 1,8 vegades el 
salari mínim interprofessional  de l’any 2017. 
 
S’entén per unitat familiar les persones empadronades en el mateix habitatge.  
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2.  Per gaudir de la bonificació, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud que presentaran al 
Registre general de l’Ajuntament a Sant Celoni (el Safareig) o a la Batllòria, adjuntat-hi la 
documentació que es requereix a la mateixa. El període de sol·licitud esta comprès entre el 
dia 1 de gener fins a la data de finalització del període voluntari de cobrament del rebut de 
l’exercici.  
 
3.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 en la seva integritat. 
 
4. Per a les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació, la tarifa serà de 15,00 euros 
sense que es pugui aplicar cap altre reducció i/o bonificació. El termini per acreditar la 
capacitat econòmica per gaudir d’aquesta tarifa serà fins la data de finalització del període 
voluntari de cobrament del rebut en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir 
caràcter retroactiu. 
 
Nou redactat de l’apartat 2 de l’article 10 –Subjectes passius: 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen 
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels tots els residus 
que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans del 31 
de gener de l’any en que s’aplicarà l’exempció. 
 
La forma d’acreditar la contractació d’un gestor autoritzat, a més de la presentació de la 
còpia del contracte en vigor per a l’exercici en que s’ha d’aplicar l’exempció,  s’efectuarà 
mitjançant la presentació de la Declaració de Residus Municipals, el formulari de la qual 
serà facilitat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i estarà disponible al web municipal. 
 
El formulari és el següent: 
 

DECLARACIÓ MUNICIPAL DE RESIDUS 

DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU 

NIF/CIF: Cognom, nom o raó social: 

Carrer: Núm. Escala Pis Porta 

Telèfon: Codi postal Província 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Epígraf IAE Descripció de l’activitat:  

Secció IAE (1) 

Superfície total: 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (2) (3) 

 Codi residu 
(4) 

Pes o 
volum 
anual (5) 

Nom gestor privat autoritzat 
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Orgànica    

Paper – 
cartró    

Vidre    

Envasos    

Oli vegetal    

Rebuig    

Altres 
(especificar)     

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

D’acord amb les modificacions presentades pel Regid or de l’àrea, s’anuncia que s’han 
introduït algunes modificacions a la proposta del d ictamen enviada amb la convocatòria, 
d’acord amb les converses mantingudes amb els grups  municipals. Un cop introduïdes 
dites modificacions, la proposta de dictamen resta redactada de la següent manera: 
 

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que 
l’Ajuntament en sessió del Ple de data 25 d’octubre de 2016 ha aprovat amb el quòrum 
legalment exigible, entre d’altres, els acords següents: 

 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.  
 
Segon.-   Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 la modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores dels tributs que a continuació es relacionen: 
 

1. - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

3. - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

4. - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 

 5. - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

9.-  TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 

  RUNES, TANQUES, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS  
ANÀL·LOGUES 

10. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA. 

12.-TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS  SITUATS EN 

  TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 
CINEMATOGRÀFIC 

13.-TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES 
PÚBLIQUES 

  MUNICIPALS 
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14.-TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

15.-TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS 

16.-TAXA PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA 

17.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

18.- TAXA PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS D’ INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVES DEL SOTMETIMENT A 
PREVIA LLICENCIA, COMUNICACIO PREVIA O DECLARACIO RESPONSABLE I PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

20.- TAXA PER US PRIVATIU D’ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
22.- TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS SITUATS AL MOLÍ DE 
LES PLANES  
23.- TAXA  PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTROL D’ANIMALS 

DE COMPANYIA 
25.- TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

Tercer.-  Imposar la taxa per la realització d’activitats administratives de competència local i 
aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona: 
Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis relacionats 
amb el permís d’abocament d’aigües residuals al sistema d’abocament de Sant Celoni. 
 
Quart.-  Aprovar la modificació de l’Ordenança núm. 6 Reguladora dels Preus Públics 
municipals, amb vigència a partir de la seva aprovació definitiva. 
 
Cinquè.-  Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
 Sisè.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

ORDENANCES FISCALS PER A 2017 

NOU REDACTAT DELS APARTATS QUE ES MODIFIQUEN I RELA CIÓ D’ARTICLES I/O 
APARTAT QUE ES SUPRIMEIXEN 

Ordenança Fiscal núm. 1 
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Nou redactat de l’article 7è: 
 
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus imp ositius i el recàrrec 
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1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
  
2. Tipus de gravamen.  
2.1  El tipus de gravamen serà el 0,757 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa. 
2.2 El tipus de gravamen serà el 0,99 per cent quan es tracti de béns rústics. 
2.3 El tipus de gravamen serà el 1,3 per cent quan es traci de béns de característiques 
especials.   
A l'efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d'acord 
amb els usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la següent classificació de béns 
immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual 
seran d'aplicació els tipus incrementats.  
Aquests tipus només s'aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada 
ús, tingui major valor cadastral.  
 
TAULA ANNEXA 
ÚS  CODI TIPUS VALOR C.MÍNIM 
Residencial V 0,757 900,00 
Oficines O 1,175 900,00 
Comercial C 1,175 900,00 
Espectacles T 1,175 900,00 
Oci i Hostaleria G 1,175 900,00 
Industrial I 1,175 900,00 
Magatzem o Estacionament A 0,757 900,00 
Sanitat  i Beneficència Y 0,757 900,00 
Esportiu K 0,757 900,00 
Cultural E 0,757 900,00 
Religiós R 0,757 900,00 
Edifici singular P 0,757 900,00 
 
3. 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. 
4. L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 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 anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació 
de l'immoble. 
 
S’anul·la la bonificació establerta a  l’article 4.2 a): 
 
a) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost una vegada 
transcorregut el termini de bonificació obligatòria, les vivendes de protecció oficial i les que 
resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la respectiva comunitat 
autònoma. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat la qual podrà efectuar-
se en qualsevol moment i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a 
aquell en que es sol·liciti.  
 
S’anul·la l’apartat següent de l’article 8 – normes de gestió: 
 
1.2. La bonificació establerta a l'apartat 2.a d’aquest article, no és acumulable amb la 
bonificació de l'article 5, apartat 2. 
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Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d'ambdues, s'aplicarà la bonificació de major quantia.  

Ordenança Fiscal núm. 3 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
S’anul·la el benefici fiscal següent de l’article 5: 
 
b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys. 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en 
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
S’afegeix el paràgraf següent a l’article 6è – Quota tributària 
 
El coeficient aplicat per incrementar les tarifes mínimes de l’impost establertes al Text refós 
de la Llei reguladors a de les Hisendes Locals és de 2. 

Ordenança Fiscal núm. 4 
 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
Nou redactat de l’apartat 2 l’article 5è, corresponent als beneficis fiscals de concessió 
potestativa o quantia variable: 
 
2. Es concedirà una bonificació del 30 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions 
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini  
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i 
adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, únicament a la 
transmissió del terreny on està situada la vivenda de residència habitual del difunt. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar 
l’autoliquidació o declaració a l’apartat 6 de l’article 10 d’aquesta Ordenança. Per justificar la  
residència habitual, ha d’acreditar-se amb un certificat de residència dels com a mínim els 
dos anys anteriors a la defunció. 
 
Es modifica l’article 7è – tipus de gravamen. 
 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per determinar l'import de 
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el 
percentatge que resulti del quadre següent: 

e) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i 
cinc anys, 3,70 per cent. 

f) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, 
3,50 per cent. 

g) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, 
3,20 per cent. 
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h) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, 
3,00 per cent. 

 
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27,28 per cent. 

Ordenança Fiscal núm.  5 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
  
Nou redactat de l’article 1r – Fet imposable: 
 
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 hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o 
urbanística corresponent, s'hagin obtingut o no les esmentades llicències, o per a la que 
s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament. 
 
Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 6è: 
 

3. L’Ajuntament de Sant Celoni concedirà una subvenció d’import equivalent a l’impost 
a les obres que tenen per objecte arranjament de façana. Seran beneficiaris d’aquestes 
subvencions els propietaris o promotors de les obres de rehabilitació  de façanes que 
acreditin haver sol·licitat l’oportuna llicència i satisfet l’impost corresponent, previ 
informe favorable dels Serveis Tècnics municipals, per aquells edificis situats en el casc 
urbà de Sant Celoni i la Batllòria i per obres que acreditin realitzar-se específicament 
amb aquest objecte sense que s’incloguin obres de contingut més complexa que 
tinguin un abast major que la simple rehabilitació de façana. 

Ordenança Fiscal núm. 9 
 
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MER CADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES  
 
Nou redactat de l’article 6è: 
 
Article 6. Quota tributària  
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
epígrafs següents, expressades en euros, llevat el cas d’ocupacions efectuades en vies 
públiques que estiguin sense asfaltar; en aquest cas s’aplicarà el coeficient corrector de 
0,65 a les tarifes definides en els següents epígrafs per obtenir la quota tributària. 
 
Epígraf primer 
 
Ocupació de la via pública amb runes, terres, sorres, materials de construcció, llenya o 
qualsevol altre material per m2 o fracció i dia:0,50 euros. 
                  
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf segon 
 
Ocupació de la via pública amb closes, bastides o qualsevol altre instal·lació adequada: 
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a) si la utilització comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles 
 tarifa fixa: 80,00 euros dia, a la qual s'afegirà la part variable següent, per metre lineal o 
fracció i dia: 0,50 euros. 
                  
b) si la utilització no comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles, per metre 
lineal o fracció i dia:0,50 euros. 
 
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf tercer 
Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o altres elements d'apuntalament, per 
metre lineal o fracció i dia: 0,50 euros. 
                  
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf quart 
      
Contenidors per cada dia o fracció:.............................6,40 euros 
 
Epígraf cinquè 
 
Ocupació de la via pública amb mercaderies, materials d'exposició i anàlegs: 
                   
Període anual per m2...................................................71,96 euros 
Eventuals, per m2 i dia...................................................0,32 euros 
Eventuals, per m2 i hora................................................0,06 euros 
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros 
 
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa 
a què tingués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses 
de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al 
valor dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danys. 
 
No es podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 
refereix el present apartat 

Ordenança Fiscal núm. 10 
 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES V ORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I  DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

Es modifica la tarifa cinquena de l’article 6 – Quota tributària: 

 
Tarifa cinquena: 
 
Tancament de carrers sense presència de guàrdia:      
 
. per una hora o fracció:.............................   18,00 euros 
. per cada hora de més o fracció:...............   22,00 euros 
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Ordenança Fiscal núm. 12 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPE CTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚST RIES DEL CARRER I 
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC  
 
Nou redactat de l’apartat 2 de l’article 5è: 
 
2. Quan el fet imposable es desenvolupi als béns demanials i en funció de les seves 
característiques es poden concedir les següents bonificacions a les entitats o col·lectius 
sense ànim de lucre inscrits al Registre municipal d’associacions o al Registre municipal 
ciutadà de Sant Celoni: 
 

  CARACTERÍSTIQUES BONIFICACIÓ 
No suposa una despesa extraordinària en personal per a l’Ajuntament 
de Sant Celoni 

30 % 

Informe favorable sobre la idoneïtat de l’activitat per a la dinamització 
del teixit social, econòmic i/o esportiu municipal 

50 % 

 
La bonificació es concedirà, si s’escau, prèvia sol·licitud del col·lectiu o entitat interessada i 
requerirà l’informe favorable i motivat de l’àrea corresponent de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
Les bonificacions no poden acumular-se. 
 
Nou redactat de l’article 6: 
 
Article 6. Quota tributària  
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 

   
Epígraf Primer.-  Parades de venda al mercat setmanal del dimecres. 
 
1.- Amb reserva: llocs de venda de qualsevol article situat a la via pública,  
per metre lineal o fracció i mercat: 
 
c) Fruites i verdures.................................................................... 2,56 euros 
d) Altres parades......................................................................... 2,11 euros 
 
2.- Sense reserva: preu únic de 43,01 euros per dia de parada, amb un màxim de tres 
metres lineals la parada. 
 
. Per cada metre lineal de més..................................................... 17,90 euros 
 
3.- Transmissió de parades  
 
. Per cada expedient.....................................................................      50,00 euros 
 
Epígraf Segon.-  Parades, casetes de venda o altres Instal.lacions de venda ubicades a la 
via pública. 
 
Casetes de petards per dia...........................................................       120,00 euros 
 
Parades, casetes o altres Instal.lacions de venda ubicades a la via pública per metre lineal 
d’ocupació i dia                         ....................................................      11,00 euros 
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Parades, casetes o altres instal.lacions de venda ubicades a la via pública per metre lineal 
d’ocupació i dia, quan l’autorització sigui motivada per celebració d’activitats singulars 
promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni o formin part de fires organitzades per 
l’Ajuntament de Sant Celoni   .........       7,04 euros 
 
Epígraf Tercer.-  Parades, barraques i atraccions de la fira. 
 
f) Fins a 100 m², per m² i dia.....................................................0,95 euros 
g) Entre 101 i 200 m², per m² i dia..............................................0,85 euros 
h) Entre 201 i 400 m², per m² i dia..............................................0,70 euros 
i) A partir de 401 m², per m² i dia...............................................0,60 euros 
j) Utilització d’un espai per caravana-vivenda tenda d’acampar o similar 
per unitat i dia..............................................................................5,00 euros 
 

En tot cas, quota mínima de 30 euros per dia d'utilització de les instal·lacions previstes 
als apartats a), b), c) i d) de l'epígraf tercer. 

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

Ordenança Fiscal núm. 13 
 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÒ MEC ÀNICA EN LES VIES 
PÚBLIQUES MUNICIPALS  
 
Nou redactat de l’article 6è: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, 
         
Taxa estacionament fins a 30 minuts .....................................10 cèntims (taxa 
mínima) 
 
Taxa a partir de 30 minuts: 
 

Minut  
TAXA en 

euros  

30-35 0,35 

35-40 0,50 

40-45 0,65 

45-50 0,80 

50-55 0,95 

55-60 1,10 

60-65 1,40 

65-70 1,70 

70-75 2,00 

75-80 2,30 
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80-85 2,60 

85-90 2,90 
 
Taxa per anul·lació dels efectes de la denúncia ...................   8,00 euros 

Ordenança Fiscal núm. 15 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS 
 
Es modifica la taxa de l’article 5.2 A): 
 

2. Concessió de drets funeraris per cinquanta anys....................  930,00 euros 
 
Nou redactat de l’apartat 1 de l’article 6: 
 
Article 6. Exempcions 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota tributària de la taxa per conservació de 
nínxols els jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat 
familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s'estableix: 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional per a 2017. 
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 150% del salari mínim 
interprofessional per a 2017 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 180% del 
salari mínim interprofessional per a 2017. 
 
Anul·lar l’apartat 3 del referit article 6: 
 
3. Un cop valorada la sol·licitud, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del benefici 
fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat 

Ordenança Fiscal núm. 16 
 
TAXA PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES A  LA VIA PÚBLICA 
 
Nou redactat de l’article 4t: 
 
Article 4t.- Tarifes 
 
Els drets exigibles són els que es fixen a continuació. El pagament de la present taxa no 
exclou, de cap manera, el de les multes que siguin procedents per infracció de les normes 
de circulació i policia urbana. L'horari nocturn es considerarà des de les 20 hores d'un dia a 
les 8 hores del següent. 
 
A)Per la retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal mitjançant grua: 
Horari nocturn – dies feiners....................................................140 euros 
Horari diürn - dies feiners.......................................................   100  euros 
Dies festius...............................................................................140 euros 
 
B) Per l'enganxament sense desplaçament fins el dipòsit,  
Horari nocturn – dies feiners.................................................... 90 euros 
Horari diürn - dies feiners......................................................... 70 euros 
Dies festius............................................................................... 90 euros 
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La tarifa per enganxament sense desplaçament s'acreditarà un cop les rodes davanteres o 
posteriors del vehicle infractor hagin estat aixecades del terra i el propietari o conductor 
sol·liciti el desenganxament, el que es farà sempre que s'hagi satisfet la tarifa abans 
esmentada. 
 
C)Per la immobilització: 
 
Immobilització i desimmobilització del vehicle............................40,00 euros 
 
Transcorregudes 24 hores des de la immobilització sense que s'hagi sol·licitat la suspensió 
d'aquesta mesura, el vehicle podrà ser retirat amb grua i traslladat a un dipòsit municipal. En 
aquest supòsit, únicament serà aplicada la taxa que correspongui per retirada i trasllat del 
vehicle o per enganxament, segons el cas.  
 
D) Pel dipòsit de vehicles: 
 
Per cada dia d'estada que excedeixi del de retirada del vehicle, acreditant-se la taxa a les 
zero hores del dia següent: 
 
Motocicletes amb o sense sidecar, cotxes d'invàlids, vehicles de tres 
rodes amb motor i ciclomotors de dues rodes.........................................   7,00 euros 
 
Turismes, furgonetes, camions i similars, i qualsevol altre tipus 
de vehicle de 4 rodes...................................................................................12,00 euros 
 
Queden exempts del pagament d'aquestes tarifes els vehicles robats o objecte d'utilització 
il·legítima, circumstància què s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la 
denúncia presentada per la seva sostracció,  així com els que es trobin en els altres supòsits 
d'exempció  previstos en la legislació vigent sobre trànsit i en les ordenances municipals de 
circulació. 

Ordenança Fiscal núm. 17 
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE  DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Nou redactat de la tarifa 2.1 de l’article 7è: 
 
Informes per Companyies d’assegurances: 
 .Per informe accident de tràfic:         35,00 euros 
 . Per informe policial d’actuacions:   25,00 euros  

Ordenança Fiscal núm. 18 
  
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ AD MINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A 
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ R ESPONSABLE I PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.  
 
Nou redactat de l’article 3r: 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars del tràmit de sol·licitud de llicència o 
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autorització, o del tràmit de comunicació que fonamenti la intervenció de l'administració 
municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Es modifica el nom del procediment 2 de l’article 6è: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Procediment 2: Tramitació del procediment d'autorització 
ambiental  

 
692,92 

 

Ordenança Fiscal núm. 20 
 
TAXES PER ÚS PRIVATIU D’ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENT S MUNICIPALS 
 
Es modificar l’apartat 2 de l’article 4t, que passa a tenir el següent redactat: 
 
Apartat 2 de l’article 4t: 
 
Per les utilitzacions no compreses en l’article 5è de la present Ordenança, s’estableix una 
tarifa mínima de 30,00 euros per dia d’utilització. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22  
 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS SIT UATS AL MOLI DE LES 
PLANES 
 
Nou redactat de l’article 5è – Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 1,32 € anuals per cada metre 
quadrat de parcel·la d’hort. 
Pel que fa al pagament del consum d’aigua de reg als horts, les persones titulars de la 
llicència d’ocupació pagaran el cost reals de l’aigua consumida, que es cobrarà anualment 
d’acord amb la següent tarifa a any vençut o pels mesos de servei en els casos d’alta o 
baixa. 
 
El pagament de la taxa es farà: 
 
a) Quan es tracti de llicències noves, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o 
allà on establís l'Excm. Ajuntament, com a requisit previ a la concessió de l’autorització 
corresponent. 
b) Quan es tracti de llicències que ja estan concedides, una vegada estiguin incloses en els 
padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació 
municipal, el primer trimestre natural de l’any. 
 
Nou  redactat de l’article 6è: 
 
Article 6è. Tarifes reduïdes: 
 
S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de tarifes reduïdes per raó de 
capacitat econòmica i de condicions socials. 
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Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent 
quadre, en relació amb els ingressos de la unitat familiar a que pertanyi la persona  titular de 
la llicència d’ocupació: 
 
Situació econòmica en funció de l’Indicador Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC) 

Percentatge de 
bonificació de la taxa 

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC 100 % (sense cost aigua) 

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC 80 %(sense cost aigua) 

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC 50 %(sense cost aigua) 

Condicionants socials 
Percentatge de 
bonificació de la taxa 

Situació d’atur acreditada sense subsidi o amb subsidis 10 %(sense cost aigua) 

Orientació d’algun servei de la xarxa pública de salut, serveis 
socials bàsics o serveis especialitzats de l'ús d’un hort com a 
benefici per a la persona usuària.  

10 %(sense cost aigua) 

 
La tarifa resultant serà d’aplicar el cost de la bonificació a la taxa resultat, descomptat el cost 
del consum d’aigua que en cap cas es bonificarà. 
 
Caldrà que es reuneixi el requisit que els membres de la unitat familiar no posseeixin altres 
immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el 
supòsit que posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.  
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per 
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que la 
persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. 
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions les persones interessades 
hauran d’adreçar la corresponent sol·licitud a l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents de la unitat familiar de que 
disposi l’Agència Tributària. L’Ajuntament resoldrà la petició formulada a partir de la consulta 
de nivells de renda. 
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones sol·licitants estiguin 
empadronades en el municipi de Sant Celoni. 
L’Ajuntament es reserva el dret de verificar cada any el manteniment de les condicions que 
han motivat, en el seu cas, la concessió de la tarifa reduïda. 
2. S’estableix una bonificació del 100% de la taxa a les entitats que figurin inscrites en el 
registre municipal d’entitats i els grups o col·lectius no inscrits en el registre esmentat, que 
hagin acreditat el caire pedagògic, terapèutic o social de la seva finalitat, als que 
l’Ajuntament hagi reservat i concedit la corresponent llicència d’ocupació d’una parcel·la 
d’hort en virtut d’aquesta acreditació. 

Ordenança Fiscal núm. 25 
 
TAXA PER CONCESSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES 
 
Nou redactat de l’article 3r: 
 
Article 3. Subjectes passius 
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1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars del tràmit de sol·licitud de 
llicència o autorització, o del tràmit de comunicació urbanística. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Es modifica el nom del procediment 4 de l’article 5: 
 
Procediment 4: Tramitació del procediment de llicències 
o comunicacions de canvi d'ús 

 
138,28 

 
S’anul·la la disposició transitòria per a 2016: 
 
“Per a l’any 2016, les tarifes dels procediments 3, 5 i 10 tindran la reducció en la 
seva tarifa segons el quadre següent: 

 
Nº de 
procediment 

Reducció aplicable 2015 Tarifa aplicable (després 
de reducció) 

Nº 3 25%   93,08 € 
Nº 5 60% (a aplicar per cada habitatge o 

local industrial o comercial amb 
superfície fins a 1000 m2 

  79,93 € 

Nº 10 50%   32,19 € 
 

Ordenança Fiscal núm. 23 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTR OL D’ANIMALS DE 
COMPANYIA . 

Es modifica la tarifa 5 de l’article 7.1 que passa a ser la següent: 

 
5. Servei d'estada a residència per dia 25,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 14   
 
Taxes per recollida, tractament i eliminació d'esco mbraries i altres residus sòlids 
urbans. 
 
 
Nou redactat del títol i dels dos primers paràgrafs de l’article 5 c: 
 

C)  Tarifes reduïdes per us de la deixalleria 
 
Gaudiran d’un tarifa reduïda per aportacions a la deixalleria els subjectes passius de la taxa 
pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombreries i altres 
residus urbans domiciliaris per les aportacions a la deixalleria que es descriuen en el 
paràgraf següent, i que realitzin un mínim d’aportacions a la deixalleria municipal d’acord 
amb el següent quadre, en el qual s’indica la tarifa que han de satisfer: 
 
Aportacions anuals  % reducció                                  Tarifa 
2 vegades    4%   110,32 euros 
3 vegades    6%   108,02 euros 
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4 vegades    8%   105,73 euros 
5 vegades    10%                103,73 euros 
6 vegades    12%                101,13 euros 
7 vegades    14%                 98,83 euros 
8 vegades    16%                 96,53 euros 
9 vegades    18%                 94,23 euros 
10 vegades    20%                 91,49 euros 
 
Nou redactat del títol i de l’apartat D de l’article 5è: 
 
D) Tarifa reduïda de la quota establerta als epígrafs segon i tercer del punt 2 de l’article 12è, 
als usuaris del servei, subjectes a la taxa pels residus comercials, que formalitzin un conveni 
individual amb l’Ajuntament de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles, d’acord amb els 
compromisos d’adhesió individual als acords de col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni 
i els establiments comercials del municipi segons tipologia aprovats per la Junta de Govern 
del 25 de setembre de 2014.  
Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per valorar el compliment del conveni són: 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva la fracció orgànica. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva els envasos lleugers. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva el vidre. 
- Que es col·labori en recollides específiques existents o que es promoguin, com per 

exemple recollida d’oli, cartró porta a porta, etc. 
- Que s’acrediti convenientment el compliment dels compromisos individuals segons 

l’activitat de l’establiment. 
 
Aquesta tarifa es calcularà aplicant sobre la quota tributària les reduccions següents: 
 

Quan s’acrediti, després de la inspecció tècnica sol·licitada per instància, es podrà 
aplicar una reducció de fins al 20 % de la taxa de deixalles en funció dels punts que 
s’aconsegueixin sota la inspecció tècnica. 
Cada punt concedit en la inspecció tècnica representarà una reducció de l’1% de la 
quota de la taxa d’escombreries.  
Durant la inspecció es concediran 19 punts segons:  
8 punts per comprovar que es recull de forma selectiva la fracció orgànica  
3 per comprovar que es recullen de forma selectiva els envasos lleugers  
3 per comprovar que es recull de forma selectiva el paper i cartró  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva el vidre  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva d’oli vegetal, piles o altres recollides 
específiques 
1 punt comprovar que es compleixen els compromisos individuals segons l’activitat de 
l’establiment. 
A part es concedirà un punt al presentar el val normalitzat d’aportació de residus a la 
deixalleria. El val s’obté a la mateixa deixalleria en el moment de l’aportació. Per 
demostrar la seva validesa es comprovarà que estigui segellat pel Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental i amb la data d’aportació. 
La bonificació d’un exercici s’aplicarà l’exercici següent previ informe favorable dels 
serveis tècnics municipals que s’ha donat compliment al conveni. Els subjectes passius 
hauran de sol·licitar una inspecció per a obtenir la bonificació esmentada des de l’1 de 
gener i fins el dia 31 de març. 

 
Nou redactat de la tarifa dels allotjaments de l’article 12.2: 
 
Epígraf primer. Allotjaments ..................................................... 456,44 euros 
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els que 
s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de 
naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les sis places. 
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Nou redactat dels apartats a i b de l’article 5è – Beneficis fiscals. 
 

c) Per a  jubilats i/o pensionistes 
 
1.   Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària els jubilats o pensionistes, 
empadronades a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat familiar obtingui uns ingressos 
que no sobrepassin el barem que tot seguit s'estableix i el conjunt membres de la unitat 
familiar no sigui propietària de més d’un habitatge . 
 
. Unitat familiar d'un membre:nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional de l’any 2017.   
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional de l’any 20176. 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,8 vegades el 
salari mínim interprofessional de l’any 2017. 
 
S’entén per unitat familiar les persones empadronades en el mateix habitatge.  
 
2.  Per gaudir de la bonificació, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud que presentaran al 
Registre general de l’Ajuntament a Sant Celoni (el Safareig) o a la Batllòria, adjuntat-hi la 
documentació que es requereix a la mateixa. El període de sol·licitud esta comprès entre el 
dia 1 de gener fins a la data de finalització del període voluntari de cobrament del rebut de 
l’exercici.  
 
3. 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 en la seva integritat. 
 
4. Per a les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació, la tarifa serà de 15,00 euros 
sense que es pugui aplicar cap altre reducció i/o bonificació. El termini per acreditar la 
capacitat econòmica per gaudir d’aquesta tarifa serà fins la data de finalització del període 
voluntari de cobrament del rebut en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir 
caràcter retroactiu. 
 

d) Per a altres persones amb ingressos per sota el barem que s’indica 
 

1.   Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària les famílies, empadronades a Sant 
Celoni, amb el requisit que la unitat familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el 
barem que tot seguit s'estableix i el conjunt membres de la unitat familiar no sigui propietària 
de més d’un habitatge . 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional de l’any 2017.   
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassin 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional de l’any 2017. 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassin 1,8 vegades el 
salari mínim interprofessional  de l’any 2017. 
 
S’entén per unitat familiar les persones empadronades en el mateix habitatge.  
 
2.  Per gaudir de la bonificació, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud que presentaran al 
Registre general de l’Ajuntament a Sant Celoni (el Safareig) o a la Batllòria, adjuntat-hi la 
documentació que es requereix a la mateixa. El període de sol·licitud esta comprès entre el 
dia 1 de gener fins a la data de finalització del període voluntari de cobrament del rebut de 
l’exercici.  
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3.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 en la seva integritat. 
 
4. Per a les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació, la tarifa serà de 15,00 euros 
sense que es pugui aplicar cap altre reducció i/o bonificació. El termini per acreditar la 
capacitat econòmica per gaudir d’aquesta tarifa serà fins la data de finalització del període 
voluntari de cobrament del rebut en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir 
caràcter retroactiu. 
 
Modificació del termini per demanar lla bonificació prevista a l’article 5 d: 
 

La bonificació d’un exercici s’aplicarà l’exercici següent previ informe favorable dels 
serveis tècnics municipals que s’ha donat compliment al conveni. Els subjectes passius 
hauran de sol·licitar una inspecció per a obtenir la bonificació esmentada des de l’1 de 
gener i fins el dia 28 de febrer. 

 
Nou redactat de l’apartat 2 de l’article 10 –Subjectes passius: 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen 
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels tots els residus 
que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans del 31 
de gener de l’any en que s’aplicarà l’exempció. 
 
La forma d’acreditar la contractació d’un gestor autoritzat, a més de la presentació de la 
còpia del contracte en vigor per a l’exercici en que s’ha d’aplicar l’exempció,  s’efectuarà 
mitjançant la presentació de la Declaració de Residus Municipals, el formulari de la qual 
serà facilitat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i estarà disponible al web municipal. 
 
El formulari és el següent: 
 

DECLARACIÓ MUNICIPAL DE RESIDUS 

DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU 

NIF/CIF: Cognom, nom o raó social: 

Carrer: Núm. Escala Pis Porta 

Telèfon: Codi postal Província 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Epígraf IAE Descripció de l’activitat: 

Secció IAE(1) 

Superfície total: 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (2) (3) 

 
Codi residu 

(4) 
Pes o volum 

anual (5) 
Nom gestor privat autoritzat 



73 
 

Orgànica    

Paper – 
cartró 

   

Vidre    

Envasos    

Oli vegetal    

Rebuig    

Altres 
(especificar) 

   

 
~~~~~~~~~~ 

 

Ordenança núm. 6 
 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA  DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 1r.- Disposicions Generals 
 
D’acord amb el què disposa l’article 127 del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i segons les normes 
contingudes en els articles 41 a 47 de l’esmentat text normatiu, l’Ajuntament de Sant Celoni 
regula mitjançant la present ordenança l’establiment, la gestió i el cobrament dels preus 
públics per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats de la seva 
competència. 
 
Article 2n.- Objecte 
 
Es consideren preus públics les prestacions pecuniàries que s’han de satisfer per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local sempre 
que no concorri cap de les circumstàncies especificades en la lletra b) de l’article 20.1 del 
TRLRHL  
 
Article 3r.-  
 
Obligats al pagament Estan obligades al pagament les persones que es beneficiïn dels 
serveis o les activitats per les quals s’hagin de satisfer els preus públics.  
 
Article 4r.-  
 
Naixement de l’obligació de pagament L’obligació de pagament neix en el moment en que 
s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat. Tot i així, l’Ajuntament podrà exigir 
el dipòsit previ del seu import, total o parcial. 
 
Article 5è.- 
 
Establiment i fixació dels preus públics:  L’establiment i fixació dels preus públics correspon 
al Ple de l’Ajuntament sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern de 
conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
Article 6è.- Quantia dels preus públics 
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1. L’import dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. 
 
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin 
l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’apartat anterior. En 
aquests casos s’hauran de consignar en el pressupost municipal les dotacions oportunes 
per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
3. En la determinació de la quantia dels preus públics no s’hi inclourà l’Impost sobre el Valor 
Afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan sigui procedent. 
 
Article 7è.- Gestió dels preus públics 
 
1. L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, el servei o l’activitat no es prestin 
o desenvolupin, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
3. Quan les prestacions de serveis gravades pels preus públics siguin de caràcter continuat, 
el cobrament de les quotes anuals corresponents serà realitzat mitjançant padró, el període 
de cobrament del qual quedarà fixat en la pròpia regulació específica del preu públic. 
 
4. Els preus públics es satisfaran pels mitjans que té establerts l’Ajuntament amb caràcter 
general o els que es faci constar en el propi preu públic de forma específica, si se 
n’estableix un de diferent. 
 
5. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de 
constrenyiment 
 
Article 8è.- Procediment per a l’establiment o modificació dels preus públics 
 
1. Les àrees municipals competents per a la gestió administrativa dels preus públics 
proposaran l’establiment o modificació dels preus públics. 
 
2. Les propostes d’establiment o modificació dels preus públics hauran d’anar 
acompanyades d’una memòria econòmic-financera on es justifiqui el cost del servei, el grau 
de cobertura financera d’aquest cost, l’import de les tarifes i els altres elements 
indispensables per procedir a la gestió i recaptació dels preus. 
 
3. Un cop aprovats els preus públics, s’incorporaran a la present ordenança general com a 
annexos. 
 
Disposició final Aquesta ordenança serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2017 i 
mantindrà la seva vigència mentre no se n’aprovi la modificació o derogació expressa. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
ORDENANÇA FISCAL 31 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB EL  PERMÍS 
D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA DE SANEJA MENT MUNICIPAL 
DE SANT CELONI 
 
Article 1. Fet imposable 
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De conformitat amb el que preveu l’article 20. 4 r)  del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’ús de les instal·lacions i per la prestació de serveis relacionats amb el 
sanejament de Sant Celoni, a excepció del nucli de la Batllòria.  
 
A aquests efectes, l’Ajuntament de Sant Celoni té la competència per la gestió del següent: 
 

- Atorgar permís d’abocament mitjançant camió cisterna a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Sant Celoni. 

- Atorgar permís de connexió d’aigües residuals al sistema de sanejament de Sant 
Celoni, a excepció del nucli urbà de la Batllòria. 

- Realització d’inspeccions, controls i expedients sancionadors. 

Article 2. Obligats al pagament 
 
Estan obligades al pagament d’aquesta taxa totes aquelles persones físiques i jurídiques, 
siguin públiques o privades, que utilitzin les instal·lacions de sanejament gestionades per 
l’Ajuntament de Sant Celoni o que sol·licitin algun dels serveis que fixa l’article anterior. 
 
Article 3. Quantia 
 
Concepte  Quantia  
Permís d’abocament mitjançant caminó cisterna a l’EDAR:   
Autorització puntual 115,96 € 
Permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament  
Autorització amb aigües residuals de procés 424,94 € 
Autorització només amb aigües residuals assimilables a domèstiques 301,79 € 
Modificació o renovació d’autoritzacions existents  
Renovació o modificació d’una autorització existent amb aigües residuals 
de procés 

224,25 € 

Renovació o modificació d’una autorització existent d’activitats amb 
abocaments d’aigües assimilables a domèstiques 

148,52 € 

 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 4. Meritació 
 
Els imports derivats de l’aplicació d’aquesta ordenança es meritaran en el moment que 
l’Ajuntament de Sant Celoni iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable o 
l’interessat faci ús de les corresponents instal·lacions gestionades per l’Ajuntament. A 
aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada activitat administrativa en la data de la 
presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu 
l’efectua expressament. 
 
Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la 
taxa es meritarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent 
procediment. 
 
Quan l’activitat s’iniciï o la instal·lació s’utilitzi o es realitzi sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusta al marc normatiu corresponent al fet 
imposable, la taxa es meritarà quan s’iniciï l’activitat administrativa que constitueix el fet 
imposable.  
 
Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no l’afectarà la denegació de l’objecte dels 
corresponents procediments als que es refereix l’article 1 de la present ordenança, o per la 
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seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia oo desistiment del sol·licitant 
després que s’hagi resolt el procediment corresponent. 
 
Article 5. Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que inicia l’activitat 
administrativa o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver pagat la taxa. 
 
En els supòsits diferents dels descrits al primer paràgraf, la taxa serà liquidada per 
l’Administració que la notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.  
 
Article 6. Remissió normativa 
 
En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, 
la Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, que ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la corporació 
en sessió de XX de XX de 2016, i que ha quedat aprovada definitivament el XX de XX de 
2016, regirà a partir del dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent fins que es modifiqui o es 
derogui expressament. 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
Deliberacions  
 
Pren la paraula el Sr. José Maria García Sala exposant que procedirà a llegir totes les 
modificacions que s’han proposat per les ordenances fiscals, però abans de fer el primer 
pas sí que voldria fer un incís especialmente per recollir la queixa que es va fer l’any passat 
on no es va donar opcions a poder realizar al·legacions. Per aquesta raó s’ha intentat 
mantenir el calendari que permetés fer això i ha implicat demanar l’esforç de tots els grups 
per poder parlar de tot el que després comentaran i, en qualsevol cas el que volia era agrair 
la predisposició que ha tingut tothom en participar-hi, a comentar la seva opinió, trobant 
punts de trovada i a vegades no, i si que és cert que han rebut de totes les parts indicacions 
sobre quines són les seves sensibilitats a l’hora de ser recollides a les ordenances.   
 
Explica que per la seva part, era un bon moment per recollir-les i procurar fer una proposta 
que mantingués aquests criteris. És veritat que el seu grup va partir d’un text que era 
eminentment tècnic, on totes les propostes que es feien estaven sostingudes per uns càlculs 
que tenien que veure amb raonaments tècnics, però després tothom ja ha posat per la seva 
part com li mereixia tractar, des d’un punt de vista polític aquesta informació. 
 
Continúa la seva explicació dient que des d’un punt de vista tècnic, aquestes ordenances 
han intentat respondre a diversos temes: 
 
El primer fa referència a que poguéssin mantenir els ingressos per serveis que estan donant 
actualment, especialmente els de serveis socials, que ens els darrers anys s’han ampliat 
considerablement i la intenció de l’equip de govern, però també d’altres grups, era mantenir-
los. També hi ha la sensibilitat que es vol ampliar la cobertura dels ajuts de l’IBI, sempre 
sota criteris de renda a les famílies monoparentals i a les famílies amb ingressos més 
baixos. 
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Això era un primer punt que per a ells era molt rellevant i el segon és que es volien incloure 
les figures fiscals que no estaven previstes encara a les ordenances, però són serveis que 
l’Ajuntament ja està oferint i després revisar les ordenances des d’un punt de vista de gestió 
i fins i tot la oficina de recaptació els ha donat les seves opinions, sobretot a l’hora de fer la 
gestió de cobrament i els criteris que es podien aplicar a nivel d’unificacions. 
 
Un cop dit això, que és el preàmbul, procedirà a llegir les modificacions que han proposat. 
Per això, demana al secretari si al principi s’ha de llegir només el que es va decidir a les 
informatives i després si hi ha alguna al·legació afegir-la o directament amb les al·legacions 
incloses. 
 
Pren la paraula el Sr. Secretari responent al Sr. García Sala exposant que en principi el que 
es proposa és el que es va aprovar a la Comissió Informativa, i si es vol introduir alguna 
modificació,  s’ha d’avisar, perquè en principi el que s’aprova és el text finalment aprovat per 
la Comissió Informativa, el que es proposa aprovar. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde preguntant al Secretari que si hi ha algún punt que es vol 
modificar, es pot proposar a votació per a fer la modificació o l’ajust i el que ha de quedar 
clar en el moment de la votació el que s’està votant 
 
Respon el Sr. Secretari dient que al llarg del debat si tothom es posa d’acord, el que ha de 
quedar clar és el que s’aprova. Una altre cosa, com ja es va explicar a la Comissió 
Informativa, és que algún dels grups volgués presentar una esmena, però ja ha passat el 
termini perquè això s’ha de presentar abans del debat, s’ha de presentar un escrit, a on es 
debatria l’esmena primer i després el dictamen.  
 
Finalment diu que el dictamen aprovat per la Comissió Informativa, si en el si del debat es 
vol modificar alguna cosa, s’hauria de dir per tal de que quedi clar que és el que s’aprova 
per part del ple. 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala manifestant que ell el que ha rebut  són algunes 
propostes i pregunta com desitgen que procedeixi, i que si ningú expressa el contrari les 
comentarà conforme avancen els diferents punts i així será més senzill d’aclarir-ho.  
 
La primera proposta és la que fa referència a l’ordenança sobre l’impost de béns immobles, 
explicant que aquesta ordenança es proposa per tot el tipus general un increment del 2% i 
un augment del 5% del tipus impositiu que s’aplicaria a les finques que representen el 10% 
de major valor cadastral. A partir d’aquí també el que es fa és suprimir la bonificació optativa 
del 50% de la quota de vivendes de protecció oficial. 
 
Continua dient que amb la ordenança del número 3 hi ha l’impost sobre els vehicles de 
tracció mecánica. Aquest impost se suprimeix la bonificació del 100% als vehicles amb 
antigüitat superior a 25 anys per raons ecològiques.  
 
Referent a la número 4, que és l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, es manté la quota del 30% de l’impost per les herències, però només per 
les vivendes habituals i es suprimeix per la resta de béns immobles. Explica que aquí també 
el que es fa és una modificació dels percentatges màxims d’increment de valor per tots els 
anys, en els casos que van de 0 a 5 anys i de 5 a 10, a on es situen als tipus màxims que 
els permet la llei que, en aquest cas seria el 3,70 d’entre 1 i 5 anys i el 3,50 entre 5 i 10 
anys. 
 
L’ ordenança número 5, que correspon a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
a on explica que aquí el que es suprimeix és la subvenció per arranjament de façanes atès 
que el seu carácter és no fiscal i que requereix l’aprovació d’unes bases reguladores que 
actualment no disposen a l’hora de fer la concessió. També es modifica el redactat de 
l’article 1 per recollir tots els fets imposables a l’impost. 
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En relació a l’ordenança número 6, que és l’ordenança general reguladora dels preus 
públics, és una ordenança que actualment es mantindrà vigent, tot i que probablement cap 
al mes d’abril, març serà el moment que es tornarà a discutir perquè regula tots els preus 
dels serveis que dóna l’ajuntament, a on el que si que hi ha és una modificació que té a 
veure amb la gestió de les mateixes. 
 
A l’ordenança número 9 que és la taxa per ocupació de terrenys per preus públics amb 
mercaderies materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols i altres 
instal·lacions, s’elimina la discriminació temporal a l’hora d’aplicar la quota tributària i 
s’incrementa a 0,5 € metre quadrat i dia. També la quota mínima a 30 € i la ocupació de 
contenidors a 6,4 € dia. També hi ha una tarifa fixa de 80 € dia si s’ha de tancar el carrer, 
aquí si que es proposa una esmena per part d’un grup per reduir aquest import al que hi 
havia inicialment i deixar-ho tal com estava. 
 
A l’ordenança número 10, la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, les 
reserves de via pública per a qualsevol aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, la 
primera fracció passa a 18 € i la segona a 22. La tanca per l’ocupació de terrenys públics 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa passaria a 40 € per període i metre quadrat a 
Sant Celoni i 23 € a la Batllòria, en cas de fer un ús eventual a Sant Celoni seria de 0 a 5 €, 
metre quadrat i dia i en el cas de la Batllòria 0,26. En aquest cas també hi ha peticions de 
modificació per varis grups. 
 
Continua explicant que en el cas de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situat en terrenys d’ús públic, indústries del carrer, ambulàncies o 
rodatges cinematogràfics, queda la bonificació que es fa per la no necessitat d’ús 
extraordinari de personal de l’ajuntament, que queda un 30% i després un informe favorable 
sobre la idoneïtat de l’activitat de la dinamització del teixit social, econòmic o esportiu 
municipal passa del 16 al 50. 
 
En el cas de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecánica a les vies 
publiques municipals,  la taxa d’estacionament fins a 30 minuts queda en els dos cèntims, 
no es modifica i, a partir del següent minut s’incrementa de 0,5 a 0,6 cost per cada 5 minuts 
d’ús de l’aparcament i la taxa per anulació dels efectes del anunci passa a 8 €. 
 
La següent ordenança seria la taxa per la recollida i tractament i eliminació d’escombreries i 
altres residus sòlids urbans, hi ha una tarifa mínima que es disposarà a 15 € i es modifica en 
el cas dels allotjaments que són aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre 
els quals s’inclouen pensions, hotels, residències, que passen de 10 places a excedir 6, es 
considera que se’ls aplicaría l’impost amb aquest criteri i, després també comenta que 
introdueixen algunes modificacions a l’hora dels terminis per demanar les sol·licituds de 
justificacions de renda, per acreditar les bonificacions que es puguin donar. 
 
La taxa número 15, que és la prestació de serveis en cementiris locals, en el cas de 
concessió dels drets funeraris per períodes de 5 anys passaria a 315 €, en 50 anys passaria 
a 930 i quan es paga anualment passaria a 25 €. Explica que en aquest cas també hi ha 
alguna al·legació per fer modificació, seria que la de 5 anys es quedés amb el mateix import 
i la d’anualment també es quedés amb el mateix import. 
 
La taxa per retirada i immobilització de vehicles a la via pública, es modifica per la retirada i 
trasllat de vehicles als dipòsits municipals en horari nocturn passaria a 140 € i en dies 
feiners a 100 €, en dies festius seria de 140 €. Per fer el desplaçament sense dipòsit seria 
en el cas dels dies feiners, en horari nocturn 90 €, en horari diürn 70 i els dies festius també 
90. La immobilització i desmobilització del vehicle seria de 40 € i el dipòsit diari de 
motocicletes de 7 € i el de turismes i furgonetes de 12. 
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La taxa per expedició de documents administratius, aqui a l’informe per accidents de trànsit 
passa a 35 € i l’informe policial d’actuacions a 25, després hi ha la taxa per prestació de 
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors, a l’inici de les activitats hi ha un nou redactat que ha proposat territori que no té 
cap incidència fiscal, és un tema de funcionament. 
 
En el cas de l’ús privatiu d’espais públics i equipaments municipals, el cost mínim passaria a 
30 €. La taxa per a la utilització del sot municipal situat al Molí de les planes, fins ara hi 
havia una bonificació que considerava el lloguer de l’espai i el consum d’aigua. Que el 
consum a partir d’ara passa a liquidar-se a la seva totalitat, però això en canvi els ha obligat, 
per mantenir el nivell de despeses que tenien els usuaris, a incrementar les bonificacions. 
 
En el cas dels ingressos inferiors al 33% de la renda de suficiència de Catalunya, la 
bonificació passa del 70 al 100 %. En el cas dels ingressos entre el 33 i el 66% de la renda 
de suficiència de Catalunya passaria del 50 al 80 i en el cas del 66,7% al 100, passaria del 
30 al 50. 
 
També es mantenen les bonificacions per condicionants socials, per situació d’atur, que és 
el 10 % i per la orientació que es pugui fer d’algun del servei de la xarxa pública de Salut, 
que també és del 10 %. 
 
Finalitza la seva intervenció amb la taxa per la prestació del Servei municipal de control 
d’animals de companyia, que en el cas de l’ús diari passa a ser de 25 € el seu preu, la taxa 
de concessió de llicències urbanístiques, on s’elimina tot una disposició transitòria que 
afectava al 2015 i es modifica el redactat de l’ordenança d’acord amb els informes de 
territori, però d’acord amb la normativa, en aquest cas també sense conseqüències fiscals i, 
finalment s’aprova una nova ordenança fiscal, que és la número 31, explicant que és una 
ordenança que té com a objectiu demanar els permisos d’abocament d’aigües residuals pel 
sistema de sanejament municipal i que seria una taxa que seria el conjunt d’ordenances que 
hi ha actualment exposant que fins aquí serien les modificacions que s’havien plantejat a la 
reunió de la Comissió Informativa, i que si hi ha algún comentari o si s’ha de revisar les 
diferents propostes que han fet els grups. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta exposant que el Grup Socialista no està d’acord amb punts 
d’aquestes ordenances, ja que creuen que s’argumenten els percentatges d’alguns punts 
d’una manera important. Com poden veure l’equip de govern presenta avui un increment del 
2 % de l’IBI, a on creuen que hauria de continuar congelat, com els darrers anys o bé, en el 
cas que es volgués incrementar podría ser progressiu.  
 
Continua exposant que en el punt per les taxes per l’ocupació de terrenys públics amb 
taules i cadires, s’incrementa un 17% a Sant Celoni i un 13% a la Batllòria i, per aquest 
motiu, el seu grup creu que és una exageració el percentatge que s’incrementa; en aquest 
cas, bars, restaurants, granges, ja que la situació econòmica no és que els hagi afavorit 
aquests darrers anys. Creuen que si se’ls puja el percentatge que ja han comentat, seria un 
greu càstig econòmic a aquest tipus de negocis. 
 
En quan a la taxa per prestació de Servei en Cementiris locals també veuen un increment 
percentual molt elevat, gairebé un 20% de conservació de nínxols anuals. 
 
Dirigint-se a tots els grups municipals diu que s’ha comentat que s’ha recollit aquestes 
queixes de les que s’han parlat i que desconeix si es modificaran o no. 
 
Formula una pregunta en relació al punt 12, que és la taxa per barraques casetes de venda , 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic industrials del carrer i ambulants 
manifesten el dubte que tenen, de si en aquesta taxa entrava la Fundació Acció Baix 
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Montseny i si era el cas, es podía excloure d’alguna manera i com que li havien comentat 
que era així… 
 
També expressen un dubte en relació al tema del Centre d’Expressió Municipal, l’Escola 
Bressol, ja que figurava que el criteri era del 10% ( el que li van passar), i es va aprovar el 
mes d’abril un 25 % de bonificació, i al no dir res no sap si… 
 
Intervé el Sr. García Sala per donar resposta al Sr. Vallhonesta manifestant que en aquests 
darrers casos, el document que té el que reflexa són les ordenances tal i com están 
aprovades el mes de gener, sent cert que el mes d’abril es van aprovar les noves 
ordenances, una reflexava unes deduccions diferents pel segon germà i pel tercer i que avui 
en dia no les han tocat en cap sentit, llavors les que es mantenien i que es van aprovar el 
mes d’abril són les que tenen validesa avui en dia. 
 
Referent al tema de la Fundació Acció Baix Montseny, si que han detectat que haurien de 
tenir i si que li buscaran un acomodament perque no li afecti aquesta proposta que ve a 
l’ordenança. 
 
Per últim, referent a la taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires, si que hi 
ha diferents grups que han fet la proposta de no tocar-ho i que ells, des del govern ho han 
vist acceptable, i que recordin que el plantejament que es va fer inicialment era un  
plantejament tècnic, des del punt de vista el plantejament polític el comparteixen i, en 
principi aquesta ordenança no la tocarien. 
 
Per últim, una de les coses que també ha comentat el Sr. Vallhonesta, que era el cas de 
l’increment de les taxes de cementiri del període de 5 anys al període anual, també els 
deixarien tal i com està actualment. 
 
En el cas de l’IBI, es troben en una situació on si volen fer front a les despeses socials que 
han mantingut al Departament de Comunitat durant els darrers anys, sobretot també perquè 
l’any passat van fer un increment d’aquestes prestacions i a més hi ha altres grups que 
varen fer propostes a on s’inclouen noves figures de gent que pot accedir a certes 
modificacions, si no fan aquest increment de l’IBI, difícilment podran assolir aquests 
objectius i per això mantindran el 2%. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual manifestant que vistes les ordenances d’aquest any en 
comparació amb les de l’any passat han observat que s’han incorporat aquells elements que 
la CUP va presentar en forma d’al·legacions, que tal i com ha comentat el Sr. García Sala, 
davant la impossibilitat d’haver pogut fer aquest debat polític, que en canvi si que han pogut 
fer enguany i que celebren. 
 
Exposa que al final les ordenances són la recaptació d’impostos de la distribució de la 
riquesa a nivell municipal i que determinen, a més a més, els capítols 1, 2 i 3 dels ingressos 
dels pressupostos pensant que és un punt suficientment important com per poder fer 
aquests espais i aquests debats. 
 
Creuen que el debat ha sigut possible i que ha sigut, al seu entendre, enriquidor per a totes 
dues parts i estan contens d’haver-ho pogut tenir. Aquest any han continuat mantenint 
damunt la taula la proposta que feien per l’any anterior a les ordenances fiscal, a on el ple 
del 25 de novembre de 2015, l’equip de govern va tombar cadascuna d’aquestes propostes. 
Les principals propostes que feien i que segueixen fent són pel que respecta a l’IBI, és fer-lo 
més progressiu, apostant per continuant fent-lo progressiu augmentant en el tipus general 
en un 2% i dedicar aproximadament aquests 100.000 € que s’aconsegueixen recaptar de 
més, destinar-los a un fons destinat a subvencionar el pagament d’aquest IBI a les 
persones, a les famílies o a les unitats familiars amb més dificultats per pagar els tributs 
muncipals, és a dir, que les persones que ho poden pagar paguen aquest increment i els 
que no, també es beneficien i s’aconsegueix que realment aquest import sigui progressiu. 
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Comenta que l’equip de govern en principi, ha acceptat pujar aquest IBI en un 2%, però 
creuen que en part tergiversa la seva proposta perquè a un inici només dedica una part a 
les ajudes a les famílies. 
 
Una altre proposta era augmentar l’IBI als que més tenen augmentant  un tipus diferenciat 
fins a l’1,23, que és el topall màxim, dient que això representa gairebé un augment del 10%, 
que és el màxim permès, i en canvi l’equip de govern proposa un augment d’un 5% que, de 
fet sobre el general només representa un 3%; per aquest motiu, la CUP demanaria que 
anés al màxim, també amb la mateixa idea de que pugi ser un element de redistribució de la 
riquesa. 
 
Respecte a les famílies monoparentals i monomarentals, dins d’aquest impost, l’IBI, 
demanarien equiparar la bonificació que es fa ja actualment per a les famílies nombroses. 
Les famílies nombroses estan representades dins de les ordenances fiscals però no aquest 
altre tipus de famílies com són les monoparentals. Explica que els agradaría que això 
estigués contemplat a la propia ordenança com fan a altres municipis, permetent d’aquesta 
manera la bonificació automàtica. També el Síndic de Catalunya demana equiparar les 
ajudes de les famílies nombroses a les famílies monoparentals i fer, a través d’una 
subvenció, que és la proposta que es porta, fa que en realitat s’acabin demanant moltes 
menys ajudes de les que realment es podrien acabar sol·licitant o que hi hauria necessitat, 
ja que s’han de demanar via àrea de Comunitat i no per exemple, a través de l’Oficina de 
recaptació de forma automática que és al final a on es paguen els tributs i que tindria tot el 
sentit. L’equip de govern no incorpora l’ordenança fiscal de l’IBI sinó que proposa fer a 
través d’una via de subvenció. 
 
En relació a l’impost d’activitats econòmiques, una proposta que aportaven era que hi 
hagués un padró amb només dues categories, que permetria augmentar la recaptació 
d’aquest impost de les empreses que facturen més d’1 milió d’euros a l’any. L’equip  de 
govern aquest punt no l’ha vist clar, on saben que és un procés llarg, que no tindria aplicació 
immediata però pensen que si que seria bo fer-lo ja que amb l’actual padró, tantes 
categories no tenen sentit i els permetria recaptar més, per poder fer una redistribució. 
 
Una altre proposta que aportaven era la plusvàlua, aquest impost d’increment del valor de 
terrenys de naturalesa urbana, demanaven incrementar el tipus que afecten a les 
transmissions realitzades en poc temps, és a dir, el temps que hi ha entre que una persona 
el té fins que l’acaba venent, una persona o una empresa, sent la idea el gravar 
l’especulació immobiliària, que sobretot es dóna quan tens un immoble en pocs anys i el vas 
movent i, de la mateixa manera deixaven igual el tipus a les transmissions de més de 15 
anys, que són bàsicament les que afecten sobretot a herències de compravenda entre 
particulars. Aquesta proposta l’equip de govern la incorpora. 
 
Finalitza la seva intervenció referint-se a la taxa de recollida de residus, a on demanàven, 
com cada any, una redistribució més justa. Creuen que l’actual taxa, que és lineal, no és 
justa en cap cas, ja que tothom paga igual independentment de si es genera més residu, de 
si es recicla més o menys residu i tampoc té en compte el cost efectiu de recollida de 
residus en cada zona del municipi, equipara tant si vius a Sant Ponç com si vius a una 
urbanització, al Turó o a qualsevol altre espai i la densitat de població no és la mateixa a tot 
Sant Celoni. Creuen que la taxa hauria de reflectir la realitat de les diferents famílies i de les 
zones, però sobretot premiar a aquelles que degeneren més i que reciclen més i per contra, 
fer pagar a les famílies que més generen i a més a més no reciclen. 
 
Al final comenta que sempre estan allà mateix, però només existeix una manera 
satisfàctoria de resoldre aquesta eqüació i és el porta porta amb una taxa per generació, i 
en aquest sentit l’equip de govern no porta cap canvi substancial, la seva proposta és que 
facin un debat el proper any 2017, dient que els sembla una proposta interessant, que entre 
altres, també era una demanda del grup d’Esquerra Republicana per entrar a formar part del 
govern, i que portàven el seu programa electoral. L’anterior equip de govern del PSC també 
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és una cosa que deixava damunt la taula perquè volia que hi hagués acord polític per portar-
la endavant i no saben, en aquest cas, que pensaría el grup d’Iniciativa però que suposa 
que forma part de la idea del partit i que, per tant, creu que encaren aquest 2017 amb bona 
cara i que puguin deixar de banda ja les excuses i enfrontar aquest debat si o si, aclarint que 
no són propostes del seu grup però que si que volen valorar, altres coses que han detectat 
en aquests canvis a les ordenances i també en referència a l’IAE, que grava les activitats 
econòmiques, és que s’elimina el tram 0 esant totalment d’acord i els hi sembla una molt 
bona proposta. 
 
Pel que fa a l’impost dels vehicles s’elimina la bonificació a vehicles de més de 25 anys, per 
qüestions ambientals, semblant-li també una bona proposta i li donen tot el seu suport.  
S’elimina la bonificació per arranjar façanes, dient que no ho acaben d’entendre perquè en 
una comunicació amb l’equip de govern, a on no fa massa, es deia que es volia un Sant 
Celoni més bonic i justament aquesta bonificació va relacionada amb el manteniment i 
envelliment de les façanes del poble. 
 
La taxa de la zona blava es portava la proposta d’augmentar tots els trams, inclosa la 
primera mitja hora i davant la seva negativa, l’equip de govern ha acceptat mantenir aquests 
10 cèntims actuals ja que pensen que sobretot això, és una mesura per fomentar la rotació 
de vehicles, i al final la zona blava està pensada perquè els vehicles no es quedin tot el dia 
sinó que al menys hi hagi mobilitat i per tant, més aparcament per tots. 
 
Finalment, pel que fa al posicionament de la CUP, estan satisfets amb la pressió feta i que 
hagi servit sobretot perquè les seves propostes hagin estat escoltades i en part acceptades, 
el govern en aquesta ocasió s’ha mostrat dialogant i ha tramitat l’expedient a temps per fer 
el debat.  
 
Dit això, diu que hi ha un element que creu que políticament és el més rellevant i, a 
diferència del que fa un momento deia el grup dels Socialistes, la progressivitat de l’impost  
més important de l’Ajuntament, l’IBI, en lloc de congelar-lo, o sigui la proposta de la CUP és 
justament fer d’aquest impost molt més progressiu i que com deien, una part de la proposta 
l’equip de govern l’ha incoporat i que seria aquest 2%, però que deixa fora dos elements 
que, al seu entendre, fan que aconsegueixin aquest objectiu que és la progressivitat, o més 
progressivitat. Volen que l’IBI diferenciat, que només paguen el 10% dels immobles d’ús no 
residencials passi de l’actual 1,119 a l’1,230, que és el topall màxim per mes i no que es 
quedi a mig camí, que és la proposta actual del govern que proposa aquest 1,175. Al final, 
com deien, l’increment és només del 3% i el seu grup proposa que aquest increment vagi 
fins el màxim.  
 
Per altre banda, volen que la recaptació derivada de l’augment general de l’IBI, el 2% que 
deien, es destini precisament a un fons per fer l’IBI més progressiu ajudant a aquelles 
famílies amb més dificultats per pagar els tributs municipals. La proposta inicial de la CUP 
era destinar el 100% d’aquest increment en aquest fons i demanen que al menys la meitat 
es destini a augmentar la partida que ja existeix. Per altre banda, demanarien que es realitzi 
aquest procés per redactar unes noves bases amb aquestes ajudes i a on el seu grup 
pogués participar-hi. Per tot això, els agradaría saber quina és la seva opinió. 
 
Intervé el Sr. García Sala per respondre la intervenció de la Sra. Pascual. En primer lloc fa 
referència al tema d’incloure el tema de l’IBI al tema de les famílies monoparentals, 
evidentment, comparteixen la seva posició i manifesta que la única dificultat que han tingut 
és de caire més legalista, és a dir, que la única raó que poden donar i per la qual no havien 
previst incloure l’ordenança,ha de veure amb el fet que la interventora considera que la llei 
preveu que la única bonificació que es pot incloure dins de l’ordenança de l’IBI és la de 
famílies nombroses i legalment no està previst que s’inclogui una altre i per aquesta raó no 
consideraven adequat afegir aquest cas i ells en tot cas, si que pensen recollir-ho a les 
bases d’execució en els pitjor dels casos i per aquesta raó no ho havien previst a la mateixa 
ordenança. 
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En el cas de fer aquestes bases que el seu grup ha comentat, explica que quan han estat 
fent números, aquesta meitat d’aquesta bossa que es generi, des del seu punt de vista, les 
podrà dedicar a aquestes dues figures que introduiríen: la primera seria les famílies 
monoparentals i la segona seria que les famílies amb menys recursos que es poguessin 
beneficiar d’aquest increment de l’IBI. 
 
Respecte al tema de les façanes, el problema de les façanes és que és una taxa, una 
bonificació que malgrat que existeixi, actualment no es fa servir sobretot perquè no hi ha cap 
manera de regular-la, per tant, tenir les ordenances o no, al final té el mateix efecte i és que 
ningú pot demanar, llavors en el moment que es vulgui fer, es farà bé i s’hauria de fer unes 
bases reguladores per poder-lo aplicar. Creu recorda que aquesta bonificació no s’ha 
demanat darrerament cap, aclarint que l’impacte econòmic que té avui en dia és 
extremadament limitat. 
 
Respòn el Sr. Muntal aclarint que haurà de ser fiscal perquè realment estava com a 
subvenció a l’ordenança fiscal, la forma correcta és que s’aprovin les bases de possesió 
com a totes les demés subvencions, i per això s’ha tret de l’ordenança fiscal, perquè 
s’aprovin unes bases i perquè tothom que demani ajuda, tothom que faci pugui ser-hi. Això 
complica el sistema però així s’assegura la publicitat. 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala explicant que tot això des d’un punt de vista econòmic no 
té pràcticament impacte. 
 
Respecte al tema de l’IAE, del pas del 5% al 10% tal i com demanàven de les activitats 
econòmiques, l’equip de govern la valoració que fa és de que el col·lectiu en el qual es 
demana fer aquest increment és un col·lectiu que precisament és el que ha sofert més 
puges els darrers anys, de la mateixa manera que l’IAE, l’IBI residencial s’ha mantingut els 
darrers 4 anys amb les mateixes quotes, en aquest grup hi ha hagut un increment del 30 al 
33% fins ara, i amb la seva petició s’incrementaria al 45, cosa que els sembla que excedeix 
el que ells pensen que pot ser raonable. 
 
Un cop que van presentar aquest punt, el tema de l’IAE és veritat que és un procediment 
administratiu llarg, que la valoració que s’ha fet és especialment técnica, és una valoració on 
treballen moltes dificultats tècniques i especialment d’impugnacions, aclarint que si que es 
podrien iniciar però van valorar que les possibilitats d’èxit de poder-ho fer eren bastant 
baixes; que és veritat que és un tema que es pot discutir, però quan han fet alguna valoració 
técnica els hi sembla que seria fer feina segurament per no treure cap profit. 
 
En el cas dels residus, afirmen estar totalment d’acord en què han de revisar la forma en 
què es fa el càlcul de pagament de les taxes dels residus i per això havien proposat aquest 
proper any fer una revisió completa del sistema, per veure a on podien anar a parar i 
evidentment poden valorar qualsevol de les figures que s’han dit i quins impactes tindrien, 
però és veritat que actualment no tenen una posició en aquest aspecte. 
 
Finalment creu que ha aclarit tots els dubtes i que no s’ha deixat res del que s’ha comentat 
com a canvis. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes exposant que ella el que ha estat revisant és la 
documentació de la Comissió Informativa, o sigui que aquestes modificacions s’assebenta 
ara, però que de tota manera pensa que no hi ha gaire diferència del que el seu grup ja 
havia decidit,  explicant que en primer lloc, el seu grup, si parlen del primer impost que és 
l’IBI, consideren, després de veure les dades d’intervenció, que la realitat és que per 
construccions per cases unifamiliars s’ha pujat en total, des del 2011 fins avui, un 16,8% 
que, repartit en anys, cada any és un 3,36. Des del 2011 fins avui, o sigui que la congelació 
és relativa, que si ho reparteixes amb els anys, realment hi ha hagut aquest increment anual 
i per un pis d’uns 85 metres quadrats, l’increment ha sigut d’un 11,2% en cins anys, que això 
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repartit són 2,24% d’increment anual repartit en els anys, i que això significa que el que fa 
l’equip de govern és mantenir aquest 2%, que és un increment però també és una 
continuïtat.  
 
Comenta que el seu grup està en contra de la pujada d’aquest impost bàsicament perquè a 
vegades, de les vegades anteriors que es va pujar es va dir que aniria directament als ajuts 
socials, això s’ha vist que a la realitat no és així, que una bona part no va als ajuts socials, 
que hi ha un inspector de policía, que van sortir d’allà, que els pressupostos s’han de 
mantenir, els sous es tenen que pujar, o sigui que si realment va als ajuts socials seria una 
justificació, però la realitat és que no van al 100% i es tenen que mantenir uns pressupostos 
també. D’una banda si que s’han pujat cada any i d’una altre banda no és veritat que vagin 
al 100%, ni tan sols no sap ni a quin percentatge van als Serveis socials, és una mica 
embolicat treure els números de com van els Serveis Socials. 
 
Per una altre banda comenta que si es mira com es fa aquest impost o quina és la rasa 
d’aquest impost, és bastant injust perquè els terrenys es valoren segons l’estatus de l’any 
que es valora cadastralment i d’aquesta manera, per exemple, àrees residencials d’abans 
del boom, es van qualificar amb un preu i quan va arribar tota la pujada de les vivendes, 
altres plans parcials que eren pisos es van valorar a l’alça i posteriorment amb la crisi altre 
pla parcial es revisa amb un altre nivell. Per tant, quan es revisa les taules de l’IBI, tal i com 
s’apliquen pots trobar que una área residencial feta abans del boom urbanístic està pagant 
menys en proporció que un altre pla parcial que és de pisos, i això no és proporcional. 
 
Explica que aquestes tres raons són les que el seu grup vota en contra d’aquesta pujada. 
 
Després hi ha més, una que és aquest, de la tracció mecánica estan d’acord, els ha sobtat 
també treure la bonificació de l’arranjament de façanes, perquè a la fi manté una mica 
l’estètica del poble, en moments que costa una mica invertir diners en això, el seu grup està 
d’acord en pujar les terrasses, per exemple. 
 
Un altre que els hi ha sobtat és la nova ordenança fiscal per permisos d’abocament d’aigües 
residuals al sistema de sanejament municipal. Una mica la sorpresa és quan veuen la 
quantitat de l’impost, per una casa són 300 euros aproximadament o més d’entrada aquest 
impost per fer la comesa de les aigües residuals, ho veuen una mica elevat. 
 
També hi ha dos impostos que creuen que s’hauria de revisar per les dades, cosa que ja 
havien comentat amb l’interventor, que per exemple el Servei d’animals de companyia és 
completament deficitari, o sigui que mantenen amb els seus diners el Servei d’animals de 
companyia i, en canvi, les multes que genera aquest servei representa que només 
cobreixen el 9% al 2014, el 12,3 i el 9,4 aquest any, volent dir que es paga 60.000 € com a 
contribuents de Sant Celoni i es recullen en multes 6.000. En quant al servei de recollida de 
vehicles no és tant espectacular i llavors aquest equilibri econòmic basar-se només en la 
pujada de l’IBI d’una manera que afecta clarament a la clase treballadora, que és la més 
afectada per totes aquestes pujades, no están d’acord, aclarint que aquesta és la seva 
posició. 
 
Pren la paraula de nou el Sr. García Sala comentant que les dades que han donat, el tema 
de l’IBI, malgrat que la sra. Montes ho hagi descrit d’aquesta manera, ell ho descriu d’una 
altre manera, al 2011 es va incrementar un 16% de cop, bàsicament perquè es va exigir des 
de Madrid i van haver molts comentaris per part de tots els grups de que més o menys els 
semblava correcte però es va fer això al 2011 i des del 2012 fins avui, l’IBI a les vivendes 
residencials no ha pujat i és un moment on hi ha els recursos que té l’ajuntament per fer 
front a moltes coses, està molt limitat. Quan es feia el comentari de si anaven a Comunitat o 
no anaven, evidentment un pot gafar i acabar dient que els ingressos en la seva totalitat els 
acabes distribuint a les despeses que hi ha i és molt difícil saber quins ingressos pagues i 
quines despeses i el que si que és cert és que mirant els pressupostos dels darrers anys, el 
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que ha incrementat especialment és l’àrea de Comunitat, amb el que poden explicar-ho com 
vulguin però bàsicament a recursos nous en molts casos ha anat en un bon percentatge. 
 
En relació al tema de l’IBI, que descrivia la Sra. Montes en relació a les desigualtats que 
podien haver a Sant Celoni, explica que aquestes dades les dóna el cadastre, és a dir, 
l’ajuntament quan fa el càlcul de l’IBI, no tenen cap potestat per modificar el tipus depenent 
de zones o d’altres consideracions que no faci el cadastre. És veritat que es podría demanar 
una regulació completa del cadastre de Sant Celoni però a l’actualitat es troben que les 
revisions, els valors van molt a la baixa i es troben que hi ha certes poblacions que pujant el 
tipus no poden recuperar i están perdent i això és bàsicament perquè el cadastre està 
assumint dues coses, la primera és que si pot no fer-les no les fa, és a dir, que s’ha de 
demanar molt seriosament i l’altre tema és que els resultats són absolutament imprevisibles 
fent-se la pregunta de si després el resultat no els agrada, haurien de fer-li front. 
 
Després hi ha el tema dels animals, una de les raons per la qual s’ha incrementat a 25 € la 
quota diària d’un animal és precisament aquest. També és veritat que la llei els obliga a 
mantenir als animals en bon estat, independentment de si és perquè algú els ha perdut o si 
algú els troba a la nostra població per circumstàncies desconegudes. Per tant, és veritat que 
hi ha animals que fa anys que els estan mantenint, però els obliga la llei i a partir d’aquí ja 
no entra en consideració si caldria fer-ho o no. 
 
En el cas de l’impost dels residus, bàsicament hi ha un criteri tècnic i evidentment és un 
pagament que es fa en un moment donat i, per tant, sobre la vida d’un immoble els sembla 
molt assumible. 
 
Intervé la Sra. Montes especificant que se li havia oblidat parlar de l’impost dels residus i 
comenta que està d’acord amb la CUP. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual preguntant al Sr. García Sala, que en relació a l’IBI, 
d’icorporar l’ordenança fiscal aquesta bonificació per a les famílies monoparentals igualant-
lo a les famílies nombroses, (en el moment que es troben, el ple si que és subirà per decidir 
si es fa o no fins i tot amb un informe negatiu, en aquest sentit), comentant que hi ha molts 
municipis del país que, al final, això ho tenen regulat dins la pròpia ordenança fiscal. 
 
Formula una pregunta en relació al tema de les bonificacions de les façanes, que no acaba 
d’entendre perquè s’havia retirat, és a dir, semblava com que la bonificació es retirava 
perquè de fet no es podia acabar demanant perquè no estava desenvolupat, però en canvi 
si que es demanen i s’han donat poques. 
 
Respòn el Sr. Muntal explicant que aquesta subvenció estava prevista a l’ordenança fiscal 
però s’estan revisant tot el sistema de concessió de Subvencions de l’ajuntament de Sant 
Celoni, per adeqüar-lo a la legalitat i la idea és fer unes bases reguladores com a totes les 
demés subvencions s’estan fent bases reguladores. Entèn que si s’aproven es donara igual, 
però el procediment serà diferent, perquè és el que marca la llei de subvencions, ara es 
donava directament i entèn que si políticament s’acorda a les bases es donaran igual, però 
la forma correcta és aprovar-lo a les bases reguladores com s’estan aprovant ara de totes 
les Subvencions a l’ajuntament de Sant Celoni. 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala explicant que els criteris podrien ser molt arbitraris. 
 
Intervé de nou la Sra. Pascual dient que pel que fa a l’IBI, i que com deia la Sra. Montes, 
que cap pla parcial modifica el cadastre i llavors quan parlava d’impost injust segurament és 
perquè es podrien revisar els valors cadastrals, però que els plans parcials no modifiquen el 
cadastre. 
 
Respòn la Sra. Montes dient que si el pla parcial va ser el 64, d’un pla parcial que és 
residencial, té un valor d’IBI i és molt més baix que un pla parcial fet de pisos de les 3 torres 
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i potser és molt desproporcionat el que paga un pis per metre quadrat, perquè ella sap que 
el que diu li han demostrat en papers i n’hi un cadastre. Pel que ella entèn, si el pla parcial 
comença al 64 o al 70, hi havia un valor i aquests terrenys, aquestes vivendes estan pagant 
menys en proporció d’IBI que potser uns pisos que s’han fet als anys 90. L’IBI d’aquesta 
manera no és igual per a tothom, no és pels diners ni per la situació de la vivenda, sinó del 
moment que arrenca la documentació i la valoració del cadastre. Per tant, el que diuen és 
que és un impost molt desigual d’entrada, que és injust perquè d’entrada ja no té el mateix 
barem per a totes les edificacions i per altre banda, diem que va tot a Serveis Socials, però 
després vas sentint que surten projectes i el seu grup el que diu és de que si aquesta gestió 
va a l’ajuntament als punts que ells valoren molt bé però veuen que de vegades van a 
partides que no corresponen a ajudes socials, per exemple, l’inspector, la part del sou va 
sortir d’aquí, era per dos anys, ja està fixe, i són coses que van dient però després la realitat 
és un altre i el percentatge que els hi arriba a ajuts Socials no el saben, no el justifica.  
 
Intervé la Sra. Pascual explicant que, en tot cas, referent a l’IBI, el que modifica el cadastre 
és l’any de l’edifici, per tant l’antiguitat i si un edifici és més vell té menys valor que un edifici 
de recent construcció, és  a dir, que hi ha una certa relació. Una altre cosa que volien 
comentar és que en aquest tipus general el que deien d’augmentar-lo i que es destinés part 
del fons a aquest fons destinat a ajudar a aquelles famílies que no poden arribar o que no 
poden pagar la totalitat de l’increment del tribut, el que permet al final és recaptar diners pels 
celonins però fent una raedistribució de la riquesa, i ho augmentem per tothom però ja ho 
saben que hi haurà famílies o unitats familiars que no podran pagar aquest augment o els hi 
costarà més i per això redacten aquestes bases i destinen part d’aquest increment a fer 
justament això, que els que més poden contribueixen més i els que menys que els hi estem 
demanant que contribueixin no ho faran, perquè justament el que estan fent és atorgar 
aquestes ajudes, amb la qual cosa aconsegueixen que realment sigui un impost que sigui 
molt més progressiu que el que és ara. Per això, defensen aquest increment, no perquè 
sigui sinó perquè també hi ha lligada aquesta forma que potser si que és “matussera”, però 
si que és cert que les ordenances fiscals venen molt constrenyides per la normativa estatal, 
però que realment a l’hora de recaptar ingressos i de tenir diners, els ajuntaments tenen 
també les mans lligades en aquest sentit. 
 
Acaba la seva intervenció manifestant que, en relació a aquest tipus diferenciat de l’IBI, que 
com abans s’havia comentat que s’ha augmentat moltíssim en els últims anys, la pressió 
sobre tots els usos no residencials, comenta que si que ha augmentat amb la qual cosa el 
percentatge és elevadíssim i si i no, evidentment que si que s’ha aplicat de nou, i també 
consideraven que l’increment servia per engreixar aquesta bossa de diners a poder destinar 
a les moltes coses que fa l’ajuntament. 
 
La Sra. Montes intervé per fer un incís i comentar que el seu grup valora, ja que es comenta 
com que les persones i les famílies que no arriben o que tenen pocs recursos i les persones 
que tenen molt, però actualment, des del seu punt de vista, hi ha una part de gent, la classe 
treballadora, que potser està treballant, i no pot accedir els ajuts perquè no arriba a final de 
mes, hi ha famílies que estan en aquestes condicions, hi han treballadors que ella coneix, a 
on el sistema de contracte és peupèrrims, la gent està treballant per molt pocs diners i quan 
els hi diuen, perquè no poden dir que no, llavors aquesta situació, l’increment de l’IBI, hi ha 
una part de la societat que no està a dalt ni abaix, sinó que està a terme mig, que és la 
classe treballadora i aquests increments que semblen petits els hi fan mal i per això una de 
les seves raons és dir que no als increments. 
 
Respòn la Sra. Pascual aclarinet que no estan dient que les ajudes que es donarien, les 
bases que s’estan redactant, l’increment de l’IBI no estan dient que sigui per ajudar a les 
famílies que menys tenen sinó les famílies que menys tenen i que els hi toca pagar IBI, per 
tant, no estan parlant de rendes mínimes sinó que són les pròpies bases d’aquestes ajudes 
les que definiràn quins són els topalls, és més, es pot fer una ajuda per mòdul que vol dir 
que tu destines x diners i tu destines el 100%, el que diuen és que es poden fer aquest tipus 
d’ajudes morals, que tu acabes executant el 100% i ajudes a aquelles famílies que han de 
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pagar IBI i que no poden, i ella els està definint en si són clase treballadora o no són classe 
treballadora, els que arriben malament a final de mes, evidentment que figuren aquí, perquè 
és fa través de la seva renda, no tenen perque ser rendes mínimes, no estan parlant 
d’aquests casos, amb la qual cosa sap greu apuntar i discrepar però creu que estan parlant 
de dos termes diferents, quan el seu grup la proposta que feia i que, en part ha acceptat 
l’equip de govern és augmentar l’IBI conjuntament amb aquesta bossa destinada també  a 
ajudar a les persones que no podran pagar aquest IBI, amb la qual cosa la progressivitat si 
que hi és i passa a ser justa també. 
 
La Sra. Montes diu que aquesta és la seva justificació i que ella ja ha donat la seva. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde manifestant que desitja ressaltar el que ha comentat el regidor 
García Sala a l’inici, de la voluntat de parlar amb tots els grups i incorporar allò que els 
diferents grups suggerien i analitzar-ho des de l’òptica de l’equip de govern perquè té la 
responsabilitat de governar i moltes vegades té detalls d’informació, que intenten traslladar-
les però, que no sempre segurament ho saben fer d’una manera prou adeqüada, o els 
números certament a vegades són complicats i es pot interpretar que van en aquesta bossa 
o a l’altre bossa i al final per assumir un pressupost de despeses, es requereix un 
pressupost d’ingressos, i després és a on van els altres i això és una mica relatiu d’explicar-
ho però el que és relatiu és que realment, des de l’àmbit de serveis socials, en els últims 
anys, ha estat exponencial, ha estat molt important pels diferents governs que hi han hagut, 
perquè han viscut les necessitats, i la manera d’obtenir els ingressos passa per la recaptació 
perquè és la única font que els permet finançar-ho i després han de fer front a la despesa de 
personal, amb els increments de personal que es puguin produir, malgrat aquests anys hi 
han hagut pocs, l’any passat va haver-hi un 1%, però no saben aquest any els pressupostos 
de l’estat què aprovaran, però probablement si ho aproven hauran de fer front també a 
aquests increments salarials pels nostres treballadors i ho han de fer intentant mantenir 
l’increment d’ajudes socials que es van aprovar als pressupostos de l’any passat, i que 
venen de pressupostos d’aprovacions anteriors que s’havien anat incrementant.  
 
Ell entèn que des de la visió de l’oposició sigui la congelació, però quan iniciativa va 
governar també va incrementar l’IBI en els exercicis que van fer al govern, perquè a la 
realitat quan governes i quan has de donar resposta, els diners han de sortir d’un lloc o un 
altre, es tracta de fer-ho de la manera més coherent, i gestionar de la manera més correcte 
les despeses i en això estan treballant, i a on posen l’esforç.  
 
Continau explicant que han considerat que per poder mantenir el nivell de despesa social, 
l’increment del sou dels treballadors que s’ha produït aquest any i les necessitats que 
genera, pels increments d’ IVA, de contractacions, es necessiten recursos. Aquest 2% de 
l’IBI, entenen que és el mínim necessari per poder donar resposta. L’any passat si que es va 
poder fer perquè van tenir uns ingressos extraordinaris, que es van produir llavors i que no 
es tornaran a produir aquest any i d’aquí ve la necessitat, però la despesa si que l’han 
consolidat, perquè el van dedicar bàsicament a serveis socials en aquell moment i ho van 
quantificar, per tant, el que estan intentant  és incorporar aquells ingressos que aquest any 
no tindrien i, a més a més poden aparéixer altres despeses addicionals, que sinó tenen un 
mínim volum d’ingressos no podran asumir-ho i ja hauran d’intentar estirar d’alli o d’allà i fer 
ajuts i al final el dia a dia l’ajuntament quan mires tots els serveis que presta, totes les 
contractacions personals, el marge de recursos que a vegades es mouen, és certament molt 
petit, no hi ha tantes possibilitats i, per tant, entenen que aquestes ordenances pretenen 
facilitar els ingressos per un pressupost de despeses social, com aquests anys i com van 
reforçar durant el pressupost de 2016 i han intentat incorporar, dient que segur que no han 
incorporat el 100% de les demandes de tots els grups, haurien sigut doncs les ordenances 
fiscals d’un determinat grup, han intentat des de la seva visió i des del que els hi semblava 
coherent, just i raonable, acceptar això i de fet accepten algunes de les propostes que han 
anat apareixent a darrera hora perquè entenen que segurament tenen la seva justificació i 
d’aquí ve la proposta final que han plantejat i que els agradaría que pogués tirar endavant 
perquè finalment entenen que será positiu pels ciutadans. 
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Intervé la Sra. Montes per comentar la intervenció del Sr. alcalde, que quan es refereix a 
Iniciativa d’això ja fa 9 anys, era una altre etapa i el seu grup ha votat com a govern moltes 
vegades altres coses i que cadascú ho transforma de la manera que li vagi bé en el sentit 
polític que té com a grup, i afegeix com a segon comentari que també es poden buscar 
noves fòrmules per incrementar els impostos aclarint que ella té un manual, que ho ha 
comentat amb el Sr. García Sala, i el que ella desconeixia és que l’església no paga IBI, i 
que les escoles derivades de l’església tampoc paguen IBI, però que es pot reclamar aquest 
IBI a l’administració, d’aquesta manera no tot passa per recaudar impostos dels treballador, 
sinó que també s’ha de buscar noves fòrmules com la taxa de connexió de les aigües 
residuals, que és una taxa nova. 
 
El Sr. alcalde pren la paraula per fer un aclariment dient que no és la connexió al 
clavegueram, normalment són empreses que sol·liciten un abocament excepcional al 
sistema de clavegueram. 
 
La Sra. Montes aclareix que hi ha l’excepcional i el de vivenda i el de vivenda és de 300 
euros, dient que ella ho ha entès d’aquesta manera. 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala exposant que l’ordenança el que preveu és, comentant-ho 
prèviament amb l’interventor, el tema de si les escoles estaven pagant i si l’Estat els abona i 
els compensa el pagament de l’IBI. També voldria ser just amb el tema referent a que hi ha 
moltes persones a l’ajuntament, que están fent esforços molt importants a l’hora de no 
recaptar impostos, però de si trobar gent que els ajudi, per exemple, en el cas de cultura és 
especialmente important, el fet de trobar gent que els ajudi econòmicament a moltes 
activitats, com va ser el cas del Robotseny, i ell pensa que si que hi ha la vocació de 
l’ajuntament de trobar recursos inclús fora del que siguin els impostos, perquè entenen que 
evidentment tot suma. 
 
Intervé el Sr. Saurí per fer tres puntualitzacions en relació a tot l’exposat pels diferents grups 
municipals, en primer lloc vol fer referència a un comentari efectuat pel Sr. alcalde explicant 
que el seu grup no aposta per congelar l’IBI, justament han apostat, més que res perquè ha 
comentat que l’oposició apostava per congelar i volem que quedi constància de que el seu 
grup aposta per incrementar l’IBI. 
 
Respòn el Sr. alcalde dient que hi ha diferències de criteri entre els diferents grups de 
l’oposició. 
 
Continua la seva explicació el Sr. Saurí dient que en relació al que ha comentat la Sra. 
Montes de l’IBI de les escoles religioses, (aclarint que no és amant de les privades, 
concertades, privades i religioses), per han de ser curosos en aquesta qüestió perquè 
qualsevol activitat educativa no paga IBI, en tot cas, si que es podría fer el que comenta la 
Sra. Montes o s’hauria de concretar quins són els espais físics de les escoles religioses que 
no estan relacionades directament amb l’àrea de l’ensenyament, per tant, és altament 
complicat implementar aquesta mesura, que s’hauria de veure com metodològicament 
s’hauria d’incorporar i en tercer lloc, vol comentar un altre punt, parlant d’anys passats i 
d’antigues legislatures, hi ha la taxa d’escombraries, del porta a porta, que si volen recordar 
què passava a la legislatura anterior, que es va presentar la possibilitat de fer un porta a 
porta, quan governava en minoria el govern del PSC, que el govern del PSC va contemplar 
la possibilitat d’icorporar el porta a porta, només amb la condició de que tots els grups 
polítics s’avinguessin, va haver-hi en aquell moment una possibilitat del porta a porta, de fer 
un bon estudi, de fer un pla pilot, que no va tirar endavant, aleshores, la pregunta que es fan 
com a grup polític, tenint present que justament dins del programa polític d’un dels membres 
d’aquest govern municipal era el de la implementació del porta a porta i, si més no, aniran a 
mínims, per dir-ho d’alguna manera, era  un pla pilot per a la incorporació del porta a porta, 
és quan ho faran, perquè estan al 2016, s’està acabant el 2016, l’any que vé serà el 2017, 
passaran moltes coses al 2017 i potser ells ja no estan aquí, però en qualsevol cas, tenen la 
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sensació que arribarrà al 2019 i encara estaran esperant aquest pla pilot del porta a porta. 
Per aquest motiu, el seu grup municipal demanaria, si us plau, concreció i calendarització en 
relació al porta a porta. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde responent al Sr. Sauri i dient que, com que li  demana 
concreció només pot dir que en aquests moments no hi és, per tant, no hi ha concreció 
d’aquest tema, és a dir, és un tema complexe, técnica i políticament, que en aquests 
moments estan treballant quin ha de ser el model òptim, requereix consens polític total, sinó 
aquest és una proposta que no té possibilitats de tenir èxit, perquè de ben segur, que té la 
ciutadania a la contra d’entrada, això requereix de comunicació, que no és fàcil sinó que és 
un tema complexe i ara aquí dir que ho están estudiant i que de cara a l’any que vé, no 
estan en aquesta tacitura. 
 
Creu que aquest és un element que arribarà, però ell ho veu més lluny, però que de ben 
segur que hauran de treballar i buscar, en tot cas, quin és el consens polític, quina és la 
metodología de treball, i de quina manera s’ha de fer, però ara mateix no tenen un calendari 
tancat en relació a això. 
 
Respòn el Sr. Sauri exposant que, en relació al que ha comentat l’alcalde están 
absolutament d’acord, que ell ho va manifestar al 2010 i al 2011, la implementació del porta 
a porta, que requereix molta pedagogia, molta campanya de comunicació i requereix la 
unanimitat del ple municipal. En qualsevol cas, intueix que d’aquest ple municipal, com a 
mínim, 17 menys 4 regidors estan d’acord, que dels 17 la majoria estan d’acord en 
incorporar el porta a porta, o com a mínim estudiar-ho, desconeixent el posicionament del 
PSC, perquè no s’han manifestat. En qualsevol cas, tant la CUP com el grup d’Iniciativa per 
Catalunya estan d’acord, si Esquerra entèn que també està d’acord i Convergencia i Unió 
també, entèn que podría haver-hi un gran consens per començar a articular aquesta 
proposta, només faltaría saber quin és el posicionament del PSC, però creu que podrien 
arribar a un consens per a poder començar a implantar aquest projecte. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta dient si, en relació a les ordenances, el tema d’1 a 5 anys, de la 
taxa per a la prestació de serveis en cementiris locals i el servei anual del nínxol es manté 
igual, no hi ha increment. 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala responent al Sr. Vallhonesta dient-li que, més que res, 
com que desconeix com vol el secretari que s’efectiu la votació, explica que el seu grup la 
proposta que fan és que presenten aquesta modificació, el que desconeix és com han 
d’actuar amb les modificacions, si s’han de votar una a una, per separat, si van totes juntes. 
 
El Sr. Secretari pren la paraula i explica que entèn que el que están fent és debatre el 
dictamen de la Comissió Informativa i es veu que s’han introduït modificacions al debat. 
Entèn que abans de votar, s’ha de tenir clar que és el que es vota, i just abans de la votació, 
que s’especifiqui que és allò que es modifica i també cal tenir present que están parlant 
d’ordenances fiscals i si l’interventor considera que hi ha alguna cosa que té més 
complexitat, que no és tant fácil dir si es puja o no es puja, doncs també caldria veure-ho en 
aquest sentit, perquè una cosa és dir pugem o no pugem impostos i una altre cosa potser 
també caldria que l’interventor orientès, en aquest sentit,  als regidors abans d’emetre el vot. 
 
Continua dient que, si van a la passada votació ell entèn que si, que caldria veure, 
concretament del dictamen aprovat per la Comissió Informativa General, que és el que es 
modifica i es proposa votar a tots els regidors. 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala exposant les modificacions que es proposen modificar: 
 
PRIMER.- La primera modificació seria el punt número 11 de les ordenances fiscals, a on es 
parla de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, on havia un 
increment de preus, tant en l’ocupació del nucli urbà de Sant Celoni i la Batllòria. Aquí la 
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proposta és deixar-ho com estava  a les ordenances anteriors, o sigui, que no hi hagués 
increment. 
 
SEGON,- La segona proposta és la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, on en 
els casos de la concessió de drets funeraris, en períodes de 5 anys i a la conservació de 
nínxols a nivell anual, es mantinguessin els preus que hi havia a l’ordenança anterior. 
 
TERCER.- La tercera modificació correspon a la taxa número 9, proposada pel grup 
d’Esquerra, en relació a l’ocupació de terrenys d’ús públics amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntuals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, 
que la tarifa fixa en el cas que hi hagi un tancament de carrer… 
 
Intervé la Sra. Pascual aclarint que, no que que es mantingués congelada sinó que passava 
de 15 a 80 €, i que es busqués un terme mig que no fos tant elevat. 
 
El Sr. García Sala respòn a la Sra. Pascual dient que, si no hi ha un import per concretar, ell 
pensa que s’haurà de fer com a al·legació perquè sinó hi ha un import no es pot votar res. 
 
La Sra. Pascual diu que faran una al·legació. 
 
Creu que la pregunta que li faran ara és si es pensa incloure la taxa 1, el cas dels 
monoparental. 
 
Respòn la Sra. Pascual dient que, de fet, era molt més prosaïc i molt més elemental, i 
pregunta si s’ha de votar ara aquestes esmenes que s’han plantejat. 
 
Intervé el Sr. Secretari aclarint que, tècnicament no s’ha presentat esmena i aquí están 
parlant, i el govern fruit d’una negociació política d’abans i el que s’ha dit ara al ple, ha anant 
modificant un dictamen, no hi ha hagut una esmena, llavors el que es proposa ara aprovar, 
el dictamen per Comissió Informativa, aquestes dues esmenes que, si no s’equivoca, 
bàsicament, és que la taxa de taules i cadires no puja i drets funeraris no puja, que en el 
fons són dues modificacions amb tot el volum. 
 
Pren la paraula el Sr. Muntal dient que se suprimeix la modificació de la taxa de l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb taules i cadires. En el cas de la taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, només es modifica la concessió de drets funeraris per 50 anys queda en 
930 € i les altres dues es mantenen i la taxa per tancament de carrers es deixa tal i com 
està. Per tant, són dues modificacions només. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta manifestant que, després de totes les converses que han 
tingut amb aquestes dues modificacions que ara es faran, el seu grup votarà a favor, 
explicant que havent fet els esforços per modificar aquestes dues taxes, estaven pensant en 
l’abstenció però ja que s’aprova això, votaran a favor. 
 
Pren la paraula a continuació la Sra. Pascual dient que, per part de la CUP, amb tot el que 
han exposat abans, tot i que part de les propostes que feien, s’han incorporat a la proposta 
general, no havien valorat la supressió de les dues taxes que ara mateix es fan referència, 
l’augment de 6 € anual per metre quadrat de terrassa, que s’elimina i per això, la posició de 
la CUP será l’abstenció i, en tot cas, presentaran l’al·legació que correspongui en el seu 
moment. 
 
Intervé la Sra. Montes manifestant que després de tot l’exposat fins ara, el seu vot será 
negatiu. 
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Per tot l’exposat, el dictamen proposat s’aprova d’ acord amb el següent resultat de la 
votació: 
 
- 11 vots a favor dels grups municipals de CIU, ERC-A M, PSC-CP 
- 1 vot en contra del grup municipal d’ICV-EUiA-E 
- 4 abstencions del grup municipal de la CUP-PC-PA. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.19 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 

L’alcalde              El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas                      Antoni Peralta Garcerá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


