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08/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2.014 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia 3 
de novembre de 2014, sota la presidència de l’Il.lma Sra. Alcaldessa Montserrat Ribera i Puig, 
es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió extraordinària en primera 
convocatòria. 
 
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Josep Pere Lara i Tristante, Sr. Jordi Carreras i Granero, 
Sr. Francisco Sanz i Arcusa, la Sra. Isabel Argenté i Casals, el Sr. Marc Calmet i Calveras i 
Sra. Alba Noguera i Gordo, la Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez i la Sra. Raquel Pérez i Mas. 
 
Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.  
 

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, la  Sra. Alcaldessa obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la 
convocatòria: 

 

1.- PROPOSTA ACORD MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 
2015 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 

 
 
Primer.- Aprovar per a l’exercici 2015 i següents les ordenances que a continuació es detallen, 
d’acord amb el text aprovat per la Diputació i publicat al BOP de data 30 de setembre de 2.014 i 
amb els elements de determinació necessària per l’Ajuntament: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros. 
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de 
béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros. 
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,78 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,90 per cent quan es 
tracti de béns rústics. 
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,3 per cent. 
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els 
articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la 
naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin 
situats. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
2.1. Habitatges: 
 

Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 

112,86 
61,86 

 
NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar. 
 
 
Article 11.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus 
comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa 
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i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la 
plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

 Quota en euros 

Epígraf primer. Despatxos professionals  

Per cada  despatx professional 155,32 

Epígraf segon. Allotjaments  

A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, fins a 60 places 
comensals 

417,90 

B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de cinc i quatre estrelles, de més 
de 60 places comensals 

681,16 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, fins a 60 
places comensals 

417,90 

D) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, de més de 
60 places comensals 

681,16 

E) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, fins a 60 places 
comensals 

417,90 

F) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, de més de 60 places 
comensals 

681,16 

G) Pensions i residències cases de pagès menys de 10 llits sense menjador 155,32 

H) Pensions i residències cases de pagès amb menjadors 417,90 

I)Cases de colònies 681,16 

J) Càmping (per parcel·la) 18,66 

K) Residències gent gran fins a 80 places 1.625,44 

L) Residències gent gran de més de 80 places 2.299,88 

M) Hospital 3.449,80 

N) Refugis, cases de pagès de més de 10 llits 263,52 

O) Campaments 112,06 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   

A) Economats i cooperatives 232,06 

B) Supermercats fins a 500 m2 417,90 

C) Supermercats de més de 500 m2 3.208,92 

D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 681,16 

E) Magatzems a l’engròs en general 417,90 

F) Peixateries, carnisseries i semblants 232,06 

G) Botigues no alimentàries 186,56 

Epígraf quart. Establiments de restauració  

A) Restaurants fins a 60 comensals 417,90 

B) Restaurants de més de 60 places comensals 681,16 

C) Cafeteries, bars fins a 40 m2 232,06 

D) Cafeteries, bars de més de 40 m2 417,90 

E) Whisqueries, pubs i tavernes  417,90 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles  

A) Cinemes i teatres 186,56 

B) Sales de festes,  discoteques, bingo 659,68 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis  

A) Centres oficials 155,32 

B) Oficines bancàries 155,32 

C) Grans magatzems 681,16 

D) Altres locals no expressament tarifats 112,06 

 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 - TAXA PER LA  UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS I LOCALS SOCIALS 
 

Article 4.- Quota tributària 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
 Epígraf primer. Pista descoberta 

- Ús privatiu paticular, sense dret a vestidor (horari diürn)......................…2,00 €/hora 
- Ús privatiu paticular, sense dret a vestidor (horari nocturn)...................15,00 €/hora 
- Ús del vestidor ..............................................................20€ sessió/cada 12 persones 
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Epígraf segon. Camp municipal d’esports 
- Ús privatiu particular, sense dret a vestidor (horari diürn)……….....……11,00 €/hora 
- Ús privatiu particular, sense dret a vestidor (horari nocturn)................…20,00 €/hora  
- Ús del vestidor .............................................................20 € sessió/cada 12 persones 
 
Epígraf tercer. Gimnàs escola 
- Ús privatiu paticular, (horari diürn)....………...................................………2,00 €/hora 
- Ús privatiu paticular, (horari nocturn)............................................………6,00 €/hora 
 
Epígraf quart. Centre Cívic 
- Mesos d’octubre a abril, .............………………........................................100,00 €/dia 
- Mesos de maig a setembre...............………....................................………50,00 €/dia 
 
A les entitats del municipi que pretenguin realitzar una activitat amb finalitat no lucrativa, se’ls 
aplicarà una bonificació del 98%. 
 
Epígraf cinquè. Sala de sobre la piscina 
- Mesos d’octubre a abril, .............………………..........................................30,00 €/dia 
- Mesos de maig a setembre...............………....................................………20,00 €/dia 
 
A les entitats del municipi que pretenguin realitzar una activitat amb finalitat no lucrativa, se’ls 
aplicarà una bonificació del 98%. 
 
Epígraf sisè. Utilització de la Sala de Plens per casaments….………………….70,00 € 
 
Es preveu una bonificació del 50% pels residents al municipi 
 
Epígraf setè. Oficina de turisme 
- Entrada majors de 16 anys…………………............................................………3,60 €  
- Entrada nens de 5 a 16 anys……...……….……............................................…1,25 € 
 
Epígraf vuitè. Mina de Riutort 
- Entrada adults……………..………………............................................…………4,50 €  
- Entrada jubilats..................................................................................................3,50 € 
- Nens (menors de 7 anys)..……........................................................................ Gratuït 
- Nens (de 7 a 14 anys)........................................................................................3,50 € 
- Entrada amb carnet del Club Super Tres……........................................………Gratuït 
- Entrada amb carnet de docent ………...........................................………….…Gratuït 
- Discapacitats.....................................................................................................Gratuït 
- Entrada amb reducció (Carnet de Cultura, Carnet Jove, Carnet Xatic, Carnet famílies 

nombroses Carnet famílies monoparentals, Club TRESC i altres adhesions 
futures)...............................................................................................................3,00 € 

- Grups a partir de 15 persones........................................................…..3,00 €/persona 
- Accions de promoció:.............................................................................................2x1 
 
Horari extraordinari (de dilluns a divendres): 
- Grups d’1 a 15 persones ..................…………………….......................………75,00 € 
- Grups de 16 a 25 persones ..................…………………………...........4,30 €/persona 
- Grups a patir de 25 persones …………...............................................3,30 €/persona 
- Grups a partir de 20 persones estudiants provinents del camp d’aprenentatge de l’alt 

berguedà.......................................................................................2,50 €/persona 
 
 
Si durant els caps de setmana, els visitants agafen el pack (entrada a la Mina + carrilet verd), el 
preu de l’entrada de la Mina de Petroli serà de: 
 
- Entrada adults:…………………………………………………….......................... 3,50 € 
- Entrada jubilats i nens:……………………………………………......................... 2,50 € 

 
2. Per l’ús privatiu de les instal·lacions municipals, caldrà sol·licitar autorització per escrit a l’Ajuntament, el 
qual prèvia aprovació de la sol·licitud, exigirà el pagament d’una fiança per import de 60,00 €, que serà 
retornada, un cop comprovat que la instal·lació es troba en perfecte estat. 

 
 

Segon.- Imposar la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i aprovar l’ 

Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona: 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 – TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL EL SÒL I LA VOLADA DE 
LA VIA PUBLICA 

 

 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 3, 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 20.3.i), 20.3.j), 
20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 
15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública o altres espais de domini públic, que s’aplicarà en els supòsits d’utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local enumerats a l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 
a) Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article 20.3.a) del TRHL. 
Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, cisternes o aljubs on es recullin les aigües 
pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 
6 d’aquesta Ordenança. 
 
c) Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les públiques, a l’empara 
del previst a l’article 20.3.c) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. 
 
d) Vertit i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic local, a l’empara 
del previst a l’article 20.3.d) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. 
 
e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.e) del TRHL. Les 
quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
f) Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de càrrega o elements 
anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies públiques locals, per a donar llums, ventilació, 
accés de persones o entrada d’articles a soterranis o semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 20.3 
i) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
g) Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius tancats, terrasses, 
miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres instal·lacions semblants, voladisses sobre la 
via pública o que sobresurtin de la línia de façana, a l’empara del previst a l’article 20.3.j) del TRHL. Les 
quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
h) Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre 
fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarre, de distribució o de registre, 
transformadors, riels, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que s’estableixin sobre 
vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a 
l’article 20.3. k) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per empreses 
explotadores de servei de subministrament, d’interès general, que tributen segons el previst a l’Ordenança 
fiscal núm. 15. 
 
i) Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a 
l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
j) Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a l’empara del previst a l’article 
20.3.p) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
k) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o mercaderia, en 
terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) del TRHL. Les quanties de la taxa 
s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
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l) Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i passadissos sobre 
cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així com per al pas del bestiar, a l’empara del 
previst a l’article 20.3.t) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
m) Reserva especial de la via pública o altres terrenys d’ús públic per a les pràctiques d’autoescoles o 
similars, a l’empara del previst a l’article 20.1 i 3. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
n) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de caixers automàtics o 
caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres instal·lacions anàlogues. Les quanties 
de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 

 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de 
designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-
se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4t.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, 
en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i 
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 

 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 
sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 

Article 6è.- Quota tributaria 
 
1.La quantia de la taxa és, en tot cas i sense excepció l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses explotadores ressenyades a  
l’article 3 d’aquesta Ordenança. 
 
2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació 
obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de 
subministraments els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquetes empreses a conseqüència 
dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, 
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors equips o instal·lacions 
propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serves esmentats i, en general, tots 
els ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 
 
3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents: 
(a) les subvencions d’explotació de capital, tant públiques com privades, que les empreses poden rebre. 
(b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o altre títol lucratiu. 
(c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació 
per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits a l’apartat anterior. 
(d) Els productes financers om interessos, dividends i qualsevol altre de naturalesa anàloga. 
(e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge. 
(f) Els productes financers, com interessos bruts definits en l’apartat anterior. 
(g) Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 d’aquest article. 
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4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar exclusivament per les 
partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte d’anul·lació o 
rectificació. 
 
5. Les Taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de 
subministraments, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions d’Obres i Instal·lacions i amb altres 
taxes que tinguin establertes, o puguin establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència local, de les que les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 
 
6. La Taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà e ser satisfeta per els empreses prestadores de 
serveis de subministrament que afectin la generalitat del veïnat tant quan siguin propietaris de la xara que 
materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, om en el supòsit que utilitzin 
ares que pertanyin a un tercer. 
 
 

Article 7è.- Acreditament 

 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

 

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti 
la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades a l ’article 
anterior. 

 

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense sol·licitar 
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

 

4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament tindrà lloc 
l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 

 

Article 8.- Període impositiu 

 

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell 
determinat en la llicència municipal. 

 

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o 
aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui 
dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

 

Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés 
 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 

 

a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis exercicis. 

 

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament 
especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 

 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a 
l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 

 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el 
termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment han 
determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà 
presentar una declaració complementària en el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneix 
la variació. 
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5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà 
en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de 
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a 
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 

 

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa 
en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 

 

6. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment periòdic 
hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de l’acreditament. 

 

7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el 
càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari. 

 

Article 10.- Notificacions de les taxes 

 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació, 
o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de 
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del 
padró. 

 

2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
Article 11.- Infraccions i sancions 

 

1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 
Article 12.- Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació 
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de 
fer l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació. 

 

3.Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa 
la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi 
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 
Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
........ i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, regirà des del dia següent al de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 

expressa. 
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Tercer.- Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de 
setembre de 2.014. 
 
Les Ordenances tipus aprovades per la Diputació al text de les quals s’ha adherit l’Ajuntament i 
que conseqüentment coincideixen amb l’Ordenança municipal són les següents:  
 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre bèns immobles (I.B.I.) 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.) 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. (I.C.I.O.) 

Ordenança Fiscal núm. 6  Reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi . 

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 

Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa pel servei de Clavegueram. 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de les Contribucions especials. 

Ordenança Fiscal núm. 13 
 

Reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 

Ordenança Fiscal núm. 16 
 

Reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública 
del paviment o de les voreres.  

Ordenança Fiscal núm. 17 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques, 
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Ordenança Fiscal núm. 18 
 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 19 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

Ordenança Fiscal núm. 20 
 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

Ordenança Fiscal núm. 21 
 

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal.  

Ordenança Fiscal núm. 22 
 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola 
bressol. 

Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. 

Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d‘urbanisme 

 
 
Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, i el text de l’ordenança núm. 14 reguladora de la taxa 
pel Servei de Teleassistència i banc d’ajuts tècnics pels Ajuntaments de la Comarca del 
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Berguedà, per a l’any 2.015, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal 
d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat  pel Consell Comarcal del Berguedà en 
data 29 d’octubre de 2014 i que serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
sota els criteris següents: 
 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i aproven per primer cop.  
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 

part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i 
aprovat per la Diputació de Barcelona. 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 
2.014, es farà públic l’adaptació del text de les Ordenances Fiscals detallades 
seguidament: 

         

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre bèns immobles (I.B.I.) 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.) 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. (I.C.I.O.) 

Ordenança Fiscal núm. 6  Reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi . 

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 

Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa pel servei de Clavegueram. 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de les Contribucions especials. 

Ordenança Fiscal núm. 13 
 

Reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 

Ordenança Fiscal núm. 16 
 

Reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública 
del paviment o de les voreres.  

Ordenança Fiscal núm. 17 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques, 
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Ordenança Fiscal núm. 18 
 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 19 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

Ordenança Fiscal núm. 20 
 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

Ordenança Fiscal núm. 21 
 

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal.  

Ordenança Fiscal núm. 22 
 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola 
bressol. 

Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. 
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Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d‘urbanisme 

 
4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Consell Comarcal del 

Berguedà, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança núm. 10 Reguladora de la 
Taxa per la prestación del servei de gestió de resiodus municipals i l’Ordenança 
núm. 14 reguladora de la taxa pel Servei de Teleassistència i banc d’ajuts 
tècnics pels Ajuntaments de la Comarca del Berguedà, per a l’any 2.015. 

 
Sisè.- De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els 
acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de 
l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al 
“Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu. 
 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

 

 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que pel 2015, pràcticament totes les ordenances 
queden igual que al 2014; i que únicament s’han produït modificacions en: 
 
En relació a l’IBI es disminueix el tipus impositiu del 0,88 al 0,78 perquè se’ns aplica un 
increment del 13% de forma automàtica pel govern espanyol, amb la qual cosa es disminueix el 
tipus perquè quedi pràcticament igual que l’any passat. 
 
En relació a l’Ordenança Fiscal 10 reguladora de la Taxa d’Escombraries, exposa que ens 
adherim a la proposta efectuada pel Consell Comarcal, i s’incrementa per residus domèstics de 
109 a 112 euros. 
 
En relació a l’Ordenança Fiscal núm. 23, es modifiquen alguns apartats de l’epígraf 8, regulador 
de la Mina de Petroli, per adequar-ho a les necessitats dels grups i del públic visitant. 
 
Enguany es crea una nova Ordenança Fiscal, que és la numero 27, reguladora de la Taxa per 
ocupacions del subsòl el sòl i la volada de la via pública, que ve recomanada per Diputació, ja 
que abans estava tot integrat en l’Ordenança reguladora de la telefonia mòbil al estar aquesta 
impugnada, des de Diputació s’ha recomanat crear aqueta nova Ordenança per regular el tema 
del tributació del 1,5% de les empreses explotadores. 
 
La Sra. Alcaldessa proposa modificar l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa del 
cementiri, perquè ara s’estan construint 12 nous nínxols i una fossa comú, i la gent demana 
sobretot nínxols del segon i tercer pis, amb la qual cosa proposa incrementar el preu del segon 
i tercer pis i reduir el del quart pis, oferint la següent proposta: 

 

 Tarifes 2014 Proposta de tarifes pel 
2015 

Nínxols segon pis 730,00 € 800,00 € 

Nínxols tercer pis 655,00 € 700,00 € 

Nínxols primer pis 650,00 € 650,00 € 

Nínxols primer pis 590,00 € 550,00 € 

Columbaris 490,00 € 350,00 € 

Tombes i panteons 610,00 € 1000,00 € 
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Així doncs la proposta de modificació de les ordenances fiscals pel 2015 que es sotmet a 
consideració del Ple és la següent:  
 
1.- PROPOSTA ACORD MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 
2015 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

 
A C O R D S 

 
 
Primer.- Aprovar per a l’exercici 2015 i següents les ordenances que a continuació es detallen, 
d’acord amb el text aprovat per la Diputació i publicat al BOP de data 30 de setembre de 2.014 i 
amb els elements de determinació necessària per l’Ajuntament: 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros. 
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de 
béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros. 
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius 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. El tipus de gravamen serà el 0,78 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,90 per cent quan es 
tracti de béns rústics. 
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,3 per cent. 
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els 
articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 – TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 
Article 6è.- Quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

 

 

 Euros 

Epígraf primer. Concessió de nínxol a perpetuïtat 

1.- Primer pis. 
2.- Segon pis. 
3.- Tercer pis. 
4.- Quart pis. 

 

650,00  
800,00 
700,00 
550,00 

Epígraf segon. Concessió de nínxol lloguer 

1. Concessió de nínxol per a 5 anys  

 

200,00 
 

Epígraf tercer. Concessió de columbari a perpetuïtat 

 
350,00 

Epígraf quart. Concessió de columbari a lloguer. 

1.- Concessió de columbari per a cinc anys. 
 
170,00 

Epígraf cinquè. Col·locació de làpides 

1.- Per a cada col·locació de làpida  

 

30,00 

Epígraf sisè. Documents administratius 

Per cada expedició de títol 
Traspàs de dret de concessió a parent fins a 2on grau 
Traspàs de dret de concessió a parent a partir del 3er grau 

 
15,00 
15,00 
20,00 

Epígraf setè. Trasllats 

Trasllat de sepultura 

 

100,00 

Epígraf vuitè. Manteniment 

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

 
15,00 

Epígraf novè. Concessió de terrenys per a construccions sepulcrals 

1.- Tombes i panteons: 
Metres 2 de terreny:........0,90 m x 2,10 m (1,89 m

2
): 

Metre quadrat addicional: 

 

1000,00 
290,00 

 
 
2.- En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es reduiran 
segons el que consti en l’informe de àrea de serveis socials. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei de 
cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
 
3.- En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els 
serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
4.- A petició de l’interessat, l’Ajuntament podrà rescatar concessions de sepultures abonant un 50% del 
valor de la taxa vigent per la concessió si aquesta té menys de 10 anys, un 40% si té de 10 a 20 anys i 
fins un 30% si és més antiga. 
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5.- Tractant-se de concessions a perpetuïtat, si transcorreguts més de 20 anys a comptar de l’últim 
pagament de drets o per aquest concepte, el titular i titulars de la concessió no haguessin satisfet els drets 
posteriors, de conservació, etc..., l’Ajuntament requerirà personalment als interessats si fossin coneguts, i 
en altre cas per edicte al BOP en els quals s’expressarà el nom de l’últim titular de la concessió, la 
naturalesa d’aquesta (panteó, nínxol, etc..) i el número de la mateixa per l’abonament dels drets 
pertinents. Transcorreguts seixanta dies d’aquest requeriment es practicarà un nou avís, en la mateixa 
forma, per altres trenta dies, amb la prevenció de que de no satisfer dins d’aquest últim termini els drets 
reconeguts, l’Ajuntament quedarà autoritzat per a disposar de la sepultura, previ trasllat de les restes. 
 
 
Article 7è.- Acreditament i període impositiu 
 
1. En els supòsits contemplats en l'epígraf primer, relatiu a actuacions singulars dels serveis municipals, la 
taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la 
sol·licitud d’aquest servei. 
 
2. En el supòsit contemplat en l’epígraf segon, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
La quota anual és irreduïble. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la 
naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin 
situats. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
2.1. Habitatges: 
 

Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 

112,86 
61,86 

 
NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar. 
 
 
Article 11.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus 
comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa 
i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la 
plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

 Quota en euros 

Epígraf primer. Despatxos professionals  

Per cada  despatx professional 155,32 

Epígraf segon. Allotjaments  

A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, fins a 60 places 
comensals 

417,90 

B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de cinc i quatre estrelles, de més 
de 60 places comensals 

681,16 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, fins a 60 
places comensals 

417,90 

D) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, de més de 
60 places comensals 

681,16 

E) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, fins a 60 places 
comensals 

417,90 

F) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, de més de 60 places 681,16 
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comensals 

G) Pensions i residències cases de pagès menys de 10 llits sense menjador 155,32 

H) Pensions i residències cases de pagès amb menjadors 417,90 

I)Cases de colònies 681,16 

J) Càmping (per parcel·la) 18,66 

K) Residències gent gran fins a 80 places 1.625,44 

L) Residències gent gran de més de 80 places 2.299,88 

M) Hospital 3.449,80 

N) Refugis, cases de pagès de més de 10 llits 263,52 

O) Campaments 112,06 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   

A) Economats i cooperatives 232,06 

B) Supermercats fins a 500 m2 417,90 

C) Supermercats de més de 500 m2 3.208,92 

D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 681,16 

E) Magatzems a l’engròs en general 417,90 

F) Peixateries, carnisseries i semblants 232,06 

G) Botigues no alimentàries 186,56 

Epígraf quart. Establiments de restauració  

A) Restaurants fins a 60 comensals 417,90 

B) Restaurants de més de 60 places comensals 681,16 

C) Cafeteries, bars fins a 40 m2 232,06 

D) Cafeteries, bars de més de 40 m2 417,90 

E) Whisqueries, pubs i tavernes  417,90 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles  

A) Cinemes i teatres 186,56 

B) Sales de festes,  discoteques, bingo 659,68 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis  

A) Centres oficials 155,32 

B) Oficines bancàries 155,32 

C) Grans magatzems 681,16 

D) Altres locals no expressament tarifats 112,06 

 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 - TAXA PER LA  UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS I LOCALS SOCIALS 
 

Article 4.- Quota tributària 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
 Epígraf primer. Pista descoberta 

- Ús privatiu paticular, sense dret a vestidor (horari diürn)......................…2,00 €/hora 
- Ús privatiu paticular, sense dret a vestidor (horari nocturn)...................15,00 €/hora 
- Ús del vestidor ..............................................................20€ sessió/cada 12 persones 
 
Epígraf segon. Camp municipal d’esports 
- Ús privatiu particular, sense dret a vestidor (horari diürn)……….....……11,00 €/hora 
- Ús privatiu particular, sense dret a vestidor (horari nocturn)................…20,00 €/hora  
- Ús del vestidor .............................................................20 € sessió/cada 12 persones 
 
Epígraf tercer. Gimnàs escola 
- Ús privatiu paticular, (horari diürn)....………...................................………2,00 €/hora 
- Ús privatiu paticular, (horari nocturn)............................................………6,00 €/hora 
 
Epígraf quart. Centre Cívic 
- Mesos d’octubre a abril, .............………………........................................100,00 €/dia 
- Mesos de maig a setembre...............………....................................………50,00 €/dia 
 
A les entitats del municipi que pretenguin realitzar una activitat amb finalitat no lucrativa, se’ls 
aplicarà una bonificació del 98%. 
 
Epígraf cinquè. Sala de sobre la piscina 
- Mesos d’octubre a abril, .............………………..........................................30,00 €/dia 
- Mesos de maig a setembre...............………....................................………20,00 €/dia 
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A les entitats del municipi que pretenguin realitzar una activitat amb finalitat no lucrativa, se’ls 
aplicarà una bonificació del 98%. 
 
Epígraf sisè. Utilització de la Sala de Plens per casaments….………………….70,00 € 
 
Es preveu una bonificació del 50% pels residents al municipi 
 
Epígraf setè. Oficina de turisme 
- Entrada majors de 16 anys…………………............................................………3,60 €  
- Entrada nens de 5 a 16 anys……...……….……............................................…1,25 € 
 
Epígraf vuitè. Mina de Riutort 
- Entrada adults……………..………………............................................…………4,50 €  
- Entrada jubilats..................................................................................................3,50 € 
- Nens (menors de 7 anys)..……........................................................................ Gratuït 
- Nens (de 7 a 14 anys)........................................................................................3,50 € 
- Entrada amb carnet del Club Super Tres……........................................………Gratuït 
- Entrada amb carnet de docent ………...........................................………….…Gratuït 
- Discapacitats.....................................................................................................Gratuït 
- Entrada amb reducció (Carnet de Cultura, Carnet Jove, Carnet Xatic, Carnet famílies 

nombroses Carnet famílies monoparentals, Club TRESC i altres adhesions 
futures)...............................................................................................................3,00 € 

- Grups a partir de 15 persones........................................................…..3,00 €/persona 
- Accions de promoció:.............................................................................................2x1 
 
Horari extraordinari (de dilluns a divendres): 
- Grups d’1 a 15 persones ..................…………………….......................………75,00 € 
- Grups de 16 a 25 persones ..................…………………………...........4,30 €/persona 
- Grups a patir de 25 persones …………...............................................3,30 €/persona 
- Grups a partir de 20 persones estudiants provinents del camp d’aprenentatge de l’alt 

berguedà.......................................................................................2,50 €/persona 
 
 
Si durant els caps de setmana, els visitants agafen el pack (entrada a la Mina + carrilet verd), el 
preu de l’entrada de la Mina de Petroli serà de: 
 
- Entrada adults:…………………………………………………….......................... 3,50 € 
- Entrada jubilats i nens:……………………………………………......................... 2,50 € 

 
2. Per l’ús privatiu de les instal·lacions municipals, caldrà sol·licitar autorització per escrit a l’Ajuntament, el 
qual prèvia aprovació de la sol·licitud, exigirà el pagament d’una fiança per import de 60,00 €, que serà 
retornada, un cop comprovat que la instal·lació es troba en perfecte estat. 

 
 

Segon.- Imposar la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i aprovar l’ 

Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 – TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL EL SÒL I LA VOLADA DE 
LA VIA PUBLICA 

 

 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 3, 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 20.3.i), 20.3.j), 
20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 
15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública o altres espais de domini públic, que s’aplicarà en els supòsits d’utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local enumerats a l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 
a) Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article 20.3.a) del TRHL. 
Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
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b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, cisternes o aljubs on es recullin les aigües 
pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 
6 d’aquesta Ordenança. 
 
c) Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les públiques, a l’empara 
del previst a l’article 20.3.c) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. 
 
d) Vertit i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic local, a l’empara 
del previst a l’article 20.3.d) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança. 
 
e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.e) del TRHL. Les 
quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
f) Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de càrrega o elements 
anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies públiques locals, per a donar llums, ventilació, 
accés de persones o entrada d’articles a soterranis o semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 20.3 
i) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
g) Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius tancats, terrasses, 
miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres instal·lacions semblants, voladisses sobre la 
via pública o que sobresurtin de la línia de façana, a l’empara del previst a l’article 20.3.j) del TRHL. Les 
quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
h) Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre 
fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarre, de distribució o de registre, 
transformadors, riels, bàscules, aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que s’estableixin sobre 
vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a 
l’article 20.3. k) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per empreses 
explotadores de servei de subministrament, d’interès general, que tributen segons el previst a l’Ordenança 
fiscal núm. 15. 
 
i) Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a 
l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
j) Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a l’empara del previst a l’article 
20.3.p) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
k) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o mercaderia, en 
terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) del TRHL. Les quanties de la taxa 
s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
l) Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i passadissos sobre 
cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així com per al pas del bestiar, a l’empara del 
previst a l’article 20.3.t) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
m) Reserva especial de la via pública o altres terrenys d’ús públic per a les pràctiques d’autoescoles o 
similars, a l’empara del previst a l’article 20.1 i 3. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 
 
n) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de caixers automàtics o 
caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres instal·lacions anàlogues. Les quanties 
de la taxa s’estableixen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 

 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de 
designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-
se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents. 



 18 

 
Article 4t.- Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, 
en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i 
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 

 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 
sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 

Article 6è.- Quota tributaria 
 
1.La quantia de la taxa és, en tot cas i sense excepció l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses explotadores ressenyades a  
l’article 3 d’aquesta Ordenança. 
 
2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació 
obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de 
subministraments els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquetes empreses a conseqüència 
dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, 
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors equips o instal·lacions 
propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serves esmentats i, en general, tots 
els ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 
 
3. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents: 
(a) les subvencions d’explotació de capital, tant públiques com privades, que les empreses poden rebre. 
(b) Les quantitats que poden rebre per donació, herència o altre títol lucratiu. 
(c) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació 
per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits a l’apartat anterior. 
(d) Els productes financers om interessos, dividends i qualsevol altre de naturalesa anàloga. 
(e) Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge. 
(f) Els productes financers, com interessos bruts definits en l’apartat anterior. 
(g) Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 d’aquest article. 
 
4. Els ingressos a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article es poden minorar exclusivament per les 
partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte d’anul·lació o 
rectificació. 
 
5. Les Taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de 
subministraments, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions d’Obres i Instal·lacions i amb altres 
taxes que tinguin establertes, o puguin establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència local, de les que les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 
 
6. La Taxa prevista en el punt 2 de l’article anterior haurà e ser satisfeta per els empreses prestadores de 
serveis de subministrament que afectin la generalitat del veïnat tant quan siguin propietaris de la xara que 
materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, om en el supòsit que utilitzin 
ares que pertanyin a un tercer. 
 
 

Article 7è.- Acreditament 

 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
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2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti 
la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades a l ’article 
anterior. 

 

3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense sol·licitar 
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

 

4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament tindrà lloc 
l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 

 

Article 8.- Període impositiu 

 

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell 
determinat en la llicència municipal. 

 

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o 
aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui 
dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet. 

 
Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 

 

a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis exercicis. 

 

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament 
especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 

 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a 
l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute. 

 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el 
termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment han 
determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà 
presentar una declaració complementària en el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneix 
la variació. 

 

5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà 
en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de 
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a 
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 

 

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa 
en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 

 

6. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment periòdic 
hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de l’acreditament. 

 

7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el 
càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari. 

 
Article 10.- Notificacions de les taxes 

 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació, 
o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de 
contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del 
padró. 
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2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 

Article 11.- Infraccions i sancions 

 

1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 
Article 12.- Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació 
de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de 
fer l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la 
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació. 

 

3.Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa 
la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi 
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 
Disposició final 
 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
........ i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, regirà des del dia següent al de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 

expressa. 

 
 
Tercer.- Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de 
setembre de 2.014. 
 
Les Ordenances tipus aprovades per la Diputació al text de les quals s’ha adherit l’Ajuntament i 
que conseqüentment coincideixen amb l’Ordenança municipal són les següents:  
 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre bèns immobles (I.B.I.) 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.) 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. (I.C.I.O.) 

Ordenança Fiscal núm. 6  Reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi . 

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
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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 

Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 

Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa pel servei de Clavegueram. 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de les Contribucions especials. 

Ordenança Fiscal núm. 13 
 

Reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 

Ordenança Fiscal núm. 16 
 

Reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública 
del paviment o de les voreres.  

Ordenança Fiscal núm. 17 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques, 
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Ordenança Fiscal núm. 18 
 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 19 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

Ordenança Fiscal núm. 20 
 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

Ordenança Fiscal núm. 21 
 

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal.  

Ordenança Fiscal núm. 22 
 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola 
bressol. 

Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. 

Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d‘urbanisme 

 
 
Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, i el text de l’ordenança núm. 14 reguladora de la taxa 
pel Servei de Teleassistència i banc d’ajuts tècnics pels Ajuntaments de la Comarca del 
Berguedà, per a l’any 2.015, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal 
d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat  pel Consell Comarcal del Berguedà en 
data 29 d’octubre de 2014 i que serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
sota els criteris següents: 
 

5) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i aproven per primer cop.  
6) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 

part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i 
aprovat per la Diputació de Barcelona. 

7) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 
2.014, es farà públic l’adaptació del text de les Ordenances Fiscals detallades 
seguidament: 

         

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre bèns immobles (I.B.I.) 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.) 
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Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. (I.C.I.O.) 

Ordenança Fiscal núm. 6  Reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi . 

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 

Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa pel servei de Clavegueram. 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de les Contribucions especials. 

Ordenança Fiscal núm. 13 
 

Reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 

Ordenança Fiscal núm. 16 
 

Reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en 
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública 
del paviment o de les voreres.  

Ordenança Fiscal núm. 17 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques, 
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Ordenança Fiscal núm. 18 
 

Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 19 
 

Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

Ordenança Fiscal núm. 20 
 

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

Ordenança Fiscal núm. 21 
 

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal.  

Ordenança Fiscal núm. 22 
 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola 
bressol. 

Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. 

Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d‘urbanisme 

 
8) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Consell Comarcal del 

Berguedà, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança núm. 10 Reguladora de la 
Taxa per la prestación del servei de gestió de resiodus municipals i l’Ordenança 
núm. 14 reguladora de la taxa pel Servei de Teleassistència i banc d’ajuts 
tècnics pels Ajuntaments de la Comarca del Berguedà, per a l’any 2.015. 

 
Sisè.- De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els 
acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de 
l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al 
“Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que considerin oportunes. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu. 
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Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majori absoluta, amb 7 vots a favor, dels 
regidors de CIU, i 2 abstenció de les regidores de PM. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:32, de tot el qual s’estén 
la present acta per mi la secretària accidental que en dono fe.  


