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Núm. PLE2013/13 
 
Acta del Ple extraordinari de l'Ajuntament del Masn ou del 21 de novembre de 2013  
 
A la vila del Masnou, a les 12 hores del dia 21 de novembre de 2013, es reuneixen, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, a fi i efecte de portar a terme una sessió extraordinària 
plenària, sota la presidència de l'alcalde president, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb 
l'assistència dels tinents i la tinenta d'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. 
Eduard Garcia i Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, 
el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt.  
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la 
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el 
Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido,  el Sr. Francisco Avilés i Salazar, 
i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
                                        
Actuen de secretària general i d'interventora les que ho són de la corporació, la Sra. Mª 
Celia Alcalá Gómez, i la Sra. Leonor Martínez Lacambra, respectivament. 
 
La presidència obre l’acte i s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria, i s’adopten els acords següents. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Senyores, senyors regidors, públic assistent, bon dia a tothom. Comencem aquest Ple 
extraordinari, convocat per un mecanisme automàtic de convocatòria del Ple extraordinari, 
a petició qualificada de membres de l’oposició. 
 
En qualsevol cas, aquest Ple s’ha convocat per aquest mecanisme que preveu l’article 58 
del ROM, mecanisme que no afecta la participació de regidors i regidores, els drets dels 
quals no queden, creiem, afectats. Per què? Una breu explicació, perquè jo mateix no he 
donat curs a la convocatòria d’aquest Ple, en la meva opinió, evidentment subjectiva i 
refutable. Els plens extraordinaris s’han de marcar amb la funció de fiscalització i de control 
i, per tant, tinc seriosos dubtes de si es poden o no prendre decisions amb caràcter 
resolutori, com és en el cas d’avui. 
 
En qualsevol cas, un Ple, sigui del tipus que sigui, i un acord, exigeixen la tramitació d’un 
expedient, o, dit d’una altra manera, d’un conjunt de documentació, justificació, proves i 
informes que fonamentin un procés i una decisió, i aquesta atribució, jo n’estic convençut, 
correspon al Govern. 
 
Per tant, l’activitat municipal té la seva pròpia canalització i dubto que pugui ser alterada o 
substituïda la manera com avui, probablement i amb tota seguretat, ho serà. 
 
Una proposta d’acord no genera un expedient, ans al contrari: un expedient d’una 
tramitació amb una fonamentació jurídica sí que genera una proposta d’acord. Per tant, 
encetarem aquest Ple. 
 
El mecanisme que seguirem serà el següent: entre els onze regidors i regidores de 
l’oposició n’hi haurà un que farà les funcions del ponent, que exposarà la proposta. 
Després anirem a debatre les esmenes presentades en dos grups: els proposants de la 
proposta, un conjunt d’esmenes i els no proposants de la proposta, un altre conjunt 
d’esmenes. 
 
Després de tot això farem una votació final de la proposta tal com ha quedat redactada. 
 
També m’agradaria recordar, per tractar-se d’un ple extraordinàriament extraordinari, que 
no hi ha prevista la intervenció del públic en finalitzar la sessió. 
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Per tant, comencem, si us plau, amb... És així, eh, segons les nostres normes és així. Qui 
de vostès, si us plau... Senyor Artur Gual, té la paraula per presentar la proposta. 
 
1) Donar compte de les persones assistents a la ses sió 

 
L’alcalde, el Sr. Pere Parés i Rosés, amb l’assistència dels tinents i la tinenta d’alcalde, i 
els regidors i regidores següents: el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, el Sr. Eduard Garcia i 
Gebani, la Sra. Noemí Condeminas i Riembau, el Sr. Llorenç Birba i Fonts, el Sr. Joaquim 
Fàbregas i Sagué, i el Sr. Jordi Matas i Claramunt. 
 
I els regidors i regidores següents: el Sr. Ferran Flo i Torrell, el Sr. Àngel Lugo i Calderón, 
la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, la Sra. Marta Neira i Reina, el Sr. Artur Gual i Castellana, la 
Sra. Núria Fusellas Gaspà, el Sr. Ernest Suñé i Nicolás, el Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, el 
Sr. Francesc Xavier Serra i Vigil, la Sra. Elena Crespo i García, la Sra. Carmen Martínez 
Fernández, el Sr. Federico Manuel de las Heras i Garrido, el Sr. Francisco Avilés i Salazar, 
i la Sra. Judit Rolán i Romero. 
 
2) Proposta d’acords en relació amb la modificació de les ordenances fiscals 

referents als impostos i les taxes per a l’any 2014  presentada pels regidors 
següents de l’Ajuntament: Marta Neira, Artur Gual, Ernest Suñé, Núria Fusellas, 
Màxim Fàbregas, F. Xavier Serra, Elena Crespo, Fede rico de las Heras, Carmen 
Martínez, Frans Avilés i la regidora no adscrita, J udit Rolán, que acompanya la 
sol·licitud de Ple extraordinari, presentada al reg istre municipal en data 22 
d’octubre de 2013 

 
En data de registre 22 d’octubre es demana, mitjançant sol·licitud signada per regidors que 
suposen més de la quarta part del nombre legal de regidors, un ple extraordinari a l’efecte 
que s’aprovi la proposta que acompanya. La documentació és la següent: 
 
“Proposta d’aprovació provisional de la modificació  de les ordenances fiscals 
referents als impostos i les taxes per a l’any 2014  
 
Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
concretament en el articles 15 a 19, que estableixen el procediment per a l’aprovació i la 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i el Reial 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, adopta els acords pertinents de modificació dels tributs locals. 
 
Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals elaborades a aquest fi 
responen a les prescripcions de les normatives esmentades, arbitradores del sistema de 
recursos dels ens locals. 
 
L’observació de la gestió realitzada des de l’inici de l’exercici, i vistos els informes 
presentats pels responsables i tècnics, ha permès constatar tots aquells aspectes que han 
de ser objecte de variació. 
 
Les novetats més significatives d’aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals 
són: 

• La substitució de l’actual redactat de les ordenances fiscals reguladores de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre activitats econòmiques, per tal 
d’adaptar-les al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en virtut de la delegació 
realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
esmentats impostos. 

• En relació amb la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici 
de les activitats, s’han afegit tres nous apartats per regular l’import de la taxa que fan 
referència a les activitats desenvolupades en establiments municipals, als despatxos 
professionals habilitats en domicilis particulars i la regulació dels habitatges d’ús turístic. 
També s’ha inclòs una reducció del 25% de la quota de la taxa amb l’objectiu de 
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facilitar la implantació de nous comerços i activar l’economia local. 
 

• S’inclou un nou punt en la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per regular la 
taxa per autorització de les transmissions de les parades del mercat setmanal. 

 
• La creació una nova taxa per la reposició del comandament de les pilones 

automàtiques a la via pública dins l’Ordenança fiscal de la taxa per estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local.  

 
• La reducció en un 25,48% de la taxa d’escombraries d’habitatges i l’establiment de 

quota “zero”, tant en la part fixa com en la part variable, de la taxa pel servei de 
clavegueram, per tal de compensar, en part, el manteniment de l’augment del 10% 
de l’IBI acordat pel Govern central.  
 

Per tot això, i de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa, al Ple 
l’Ajuntament, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents: 
 
���� ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I R ECAPTACIÓ DELS 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL 
 
Article 1: Fonament legal i àmbit d’aplicació 
Modificació per incloure un nou apartat per recollir expressament dins de l’àmbit 
d’aplicació de la present ordenança els casos dels ingressos de dret públic delegats a la 
Diputació de Barcelona: 
 
4. 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, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
No obstant això, 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. 
 
Article 9: Liquidacions 
Modificar la redacció actual del punt 1 pel següent : 
1. Es practicaran liquidacions de venciment singular quan l’Ajuntament tingui coneixement de 
l’existència del fet imposable, ja sigui per instància de l’interessat o directament pels seus 
mitjans. L’aprovació de les liquidacions es realitzarà per resolució de l’alcalde o regidor/a en 
qui delegui, que serà competent per a la resolució dels expedients d’inspecció tributària o de 
comprovació, corresponents. 
 
Article 11: Beneficis fiscals 
Incloure un nou apartat amb el número 3 per regular que serà requisit indispensable estar 
al corrent de pagament per demanar un benefici fiscal, amb el redactat següent: 
3. Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals trobar-se al corrent de 
pagament de les obligacions amb l’Ajuntament. 
 

� Com a conseqüència d’aquesta inclusió, numerar de nou els apartats posteriors. 
 
 
 
 



4 
 

Article 16: Ajornaments i fraccionaments 
Modificació del redactat actual per adaptar l’article 16 amb motiu de la delegació de la 
recaptació executiva a la Diputació de Barcelona i donar nova regulació. 
 
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, que 
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. 
 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, la sol·licitud d’ajornament i 
fraccionament s’adreçarà a l’alcalde o regidor/a en qui delegui, a qui correspon la seva 
concessió amb caràcter general. Quan l’import del principal de l’expedient sigui inferior a 
3.000 € i els terminis proposats per al pagament siguin inferiors a dotze mesos, la 
concessió de l’ajornament i el fraccionament correspon al tresorer de la corporació. 
 
3. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són: 

a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 € es podran ajornar o fraccionar per 
un període màxim de 18 mesos. 

b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 € i 5.000 € pot ser 
ajornat o fraccionat fins a un termini màxim de 24 mesos. 

c) Si l’import principal excedeix de 5.000 €, els terminis concedits poden estendre’s 
fins a 36 mesos. 

 
4. Amb caràcter general, la concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament requerirà 
que el sol·licitant domiciliï el pagament del deute, o de les successives fraccions. A aquest 
efecte, en la sol·licitud haurà de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el número de 
compte i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el càrrec en compte. 
Excepcionalment, es podrà concedir l’ajornament o el fraccionament sense domiciliació. 
 
5. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els 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. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es presentin 
seran objecte d’inadmissió. 

 
6. En totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament caldrà que el contribuent justifiqui que 
la seva situació econòmica li impedeix, de forma transitòria, efectuar el pagament en els 
terminis establerts, d’acord amb allò establert en l’article 65 de la llei general tributària.  
 
La prova sobre la situació de tresoreria del sol·licitant podrà consistir en qualsevol prova 
admesa en dret i, en tot cas, haurà d'aportar la documentació següent: 
 
a) Persones físiques: 
• Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascun dels 

cònjuges. 
• En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de 

l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos anuals del sol·licitant i, si 
escau, del cònjuge o parella legal. 

• Còpia de l'última declaració anual de l'IVA, si escau. 
 
b) Persones jurídiques: 
• Còpia de l'última declaració de l'impost de societats. 
• Còpia de l'última declaració anual de l'IVA. 
 
7. En tot cas, quan s’atorgui l'ajornament o el fraccionament de pagament, s'acreditarà 
l'interès de demora, que es computa des del venciment del període voluntari i fins al final 
del termini concedit, al tipus fixat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
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8. No s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és inferior a 
10.000 € i els terminis proposats per al pagament són igual o inferiors a 24 mesos. 
 
9. En els casos en què s’exigeixi la constitució de garantia, caldrà que aquesta es formalitzi 
en metàl·lic o en aval solidari d’entitats de dipòsit. S’haurà de cobrir l’import del deute i dels 
interessos de demora que originin l’ajornament o el fraccionament, més un 25% de la suma 
d’ambdues partides. En el cas de l’aval, haurà d’estar constituït per un termini que 
excedeixi en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits, i estarà degudament 
intervingut. 
 
10. L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, si 
escau, la dispensa d’aquesta obligació. 
 
11. La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir de 
l’endemà al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 
condicionada a aquesta aportació. 
 
���� IMPOSTOS:  
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Article 3r. Supòsits de no-subjecció 
 
Substituir l’actual redactat de l’apartat a) per tal d’adaptar-lo a la modificació introduïda per la 
Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries adreçades 
a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic marítim, 

terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
 
Article 4t. Subjecte passiu 
Incloure nous apartats referents al canvi de titular del dret constitutiu del fet imposable i 
divisió de la quota tributària, d’acord amb els redactats següents: 
 
2. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del 
dret constitutiu del fet imposable. 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, 
es conegués més d’un titular, es faran constar sense que aquesta circumstància impliqui 
la divisió de la quota. 
 
No obstant això, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es 
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, cas en què serà indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret 
sobre l’immoble. En el supòsit que els documents públics siguin antics, s’haurà d’aportar 
una nota simple informativa actualitzada emesa pel Registre de la propietat de Mataró. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de la divisió 
esmentada, resultin quotes líquides d’import inferior a 6,00 euros. 
 
En cap cas no es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran 
al padró de l’exercici en què s’acordi la divisió, sempre que la liquidació no hagi adquirit 
fermesa; en el cas contrari, s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament 
posterior i es mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació. 
 
3. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o 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 fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
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4. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. La designació esmentada haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en 
el registre de contribuents. 
5. Amb caràcter general, els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
 
Article 7è. Bonificacions 
Modificar l’apartat 3 de l’article 7 que regula la bonificació en la quota de l’IBI de les 
famílies nombroses o famílies monoparentals, per tal de: 
 

a) Suprimir famílies monoparentals del text, atès que aquesta figura no consta 
reconeguda a l’article 74.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març. 

b) Modificar els criteris per a l’atorgament de les bonificacions (establint que els 
imports es determinaran en funció del valor cadastral i del nombre de membres 
de la unitat familiar) i els percentatges d’aquestes bonificacions. 

c) Aclarir que es concediran sempre que la liquidació no hagi adquirit fermesa. 
 

L’apartat 3 de l’article 7 quedarà redactat de la manera següent: 
 
3. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i 
reuneixin les condicions següents: 

• L’habitatge ha de constituir la residència habitual del conjunt de la família. 
• El subjecte passiu de l’impost ha de ser membre de la família nombrosa. 
• Tenir reconeguda la condició de família nombrosa per la Generalitat de Catalunya 

i estar en possessió del títol corresponent vigent. 
 
S’haurà d’aportar la documentació següent: 

• Fotocòpia del document nacional d’identitat. 
• Original del títol de família nombrosa vigent. 
• Certificat de convivència. 
• Rebut de l’IBI de l’any en curs. 
• Autorització degudament signada per autoritzar l’Ajuntament del Masnou perquè 

pugui obtenir les dades completes del títol de família nombrosa per procediments 
electrònics. 

 
Per a la determinació del percentatge d’aquesta bonificació, s’estableix el barem següent: 

 
Habitatges amb valor cadastral inferior a 100.000 e uros 

Famílies nombroses amb 3 fills/es  50% 
Famílies amb 4 fills/es   55% 
Famílies amb 5 o més fills/es  60% 

 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 100.000 i 150.000 euros 

Famílies nombroses amb 3 fills/es  30 % 
Famílies amb 4 fills/es   35 % 
Famílies amb 5 o més fills/es  40 % 

 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 150.000 i 200.000 euros 

Famílies nombroses amb 3 fills/es  25 % 
Famílies amb 4 fills/es   30 % 
Famílies amb 5 o més fills/es  35 % 

 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 200.000 i 250.000 euros 

Famílies nombroses amb 3 fills/es  15% 
Famílies amb 4 fills/es   20% 
Famílies amb 5 o més fills/es  25% 
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Habitatges amb valor cadastral superior a 250.000 e uros 
Famílies nombroses amb 3 fills/  5% 
Famílies amb 4 fills/es   7% 
Famílies amb 5 o més fills/es  10% 

 
Aquesta bonificació potestativa té caràcter pregat, per la qual cosa el subjecte passiu de 
l’impost l’haurà de demanar. 
 
La concessió d’aquesta bonificació no té caràcter retroactiu; no obstant això, quan el 
subjecte passiu ho sol·liciti abans que la liquidació corresponent hagi adquirit fermesa, es 
podrà concedir sempre que en la data de meritació del tribut concorrin els requisits que 
habilitin per gaudir-ne. En el cas de les liquidacions incloses en el padró no es produeix la 
fermesa fins a la finalització del període voluntari de pagament. 
 
Es concedirà per al període de vigència del títol de família nombrosa o monoparental, 
sempre que estigui vigent al principi de cada exercici i, a partir dels següents, l’aplicació 
d’aquesta bonificació es realitzarà d’ofici en el rebut de l’impost sobre béns immobles 
mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els interessats hauran de comunicar 
qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
 
En el cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament les dades 
sobre els titulars i membres de les famílies nombroses o monoparentals empadronades al 
municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació, almenys una 
vegada, es veuran alliberats d’aportar novament el títol. 
 
Els titulars de la targeta de família nombrosa que a l’inici de l’exercici assoleixin tots els 
requisits per poder-ne gaudir, però que per qüestions formals no constin en el registre de 
l’Administració competent, podran sol·licitar fins al 31 de desembre la bonificació acreditant 
les circumstàncies necessàries per a la seva aplicació. 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Substituir l’actual redactat de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost esmentat, per 
adaptar-lo al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en virtut de la delegació 
realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació (la substitució 
no afecta ni les quotes ni els beneficis fiscals potestatius) i que quedarà de la manera 
següent: 
 
Article 1. Fet imposable 
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat 
dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina 
sigui la seva classe i categoria. 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres 
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost, també es 
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 
3. No estan subjectes a l’impost: 
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, 
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa. 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil 
dels quals no sigui superior a 750 quilos. 
 
Article 2. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a 
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. 
 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. La designació esmentada haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents. 
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Article 3. Successors i responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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 i a 
l’Ordenança general. 
 
Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòr ia i quantia fixa 
1. Estaran exempts d’aquest impost: 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin 
súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat 
en la seva extensió i grau. 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels 
seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 
internacionals. 

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 
trasllat de ferits o malalts. 

f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que per construcció no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts 
especialment —i no merament adaptats— per a l’ús d’una persona amb defecte o 
incapacitat física. 

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als 
quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant 
els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. 
A aquests efectes, es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33 per 100. 

h) Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com 
justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una 
manifestació signada pel titular del vehicle en què s’especifiqui si serà conduït per ell 
mateix o bé es destinarà al seu transport. 

i) La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 

j) Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 

k) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa 
la del conductor. 

l) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció 
agrícola. 

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 
característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 
l’exempció, s’expedirà un document que n’acrediti la concessió. 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa en el moment de la 
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 
requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost. 
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3. No caldrà que l’interessat aporti el certificat de la discapacitat o altres documents 
acreditatius 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 la consulta esmentada. 

 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestati va i quantia variable 

1.  Els vehicles històrics i aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats 
a partir de la data de la seva fabricació, gaudiran d’una bonificació d’acord amb la 
següent escala: 

a) De 25 a 50 anys d’antiguitat   .................................................. 50% 
b) De 51 o més d’antiguitat  .....................................................  100% 

 
Si la data de fabricació no es coneix, es prendrà com a tal la de la seva primera 
matriculació. En el seu defecte, es prendrà la data en què el corresponent tipus o 
variant de vehicle es va deixar de fabricar. 

 
2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota: 

• Els vehicles elèctrics i bimodals. 
• Els que utilitzin biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, 

hidrogen i derivats d’olis vegetals, perquè les característiques del motor 
provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables. 

 
Per poder gaudir de les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest 
article, els interessats hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de 
característiques tècniques del vehicle on quedi constància d’aquests extrems. 
 
Un cop declarada la bonificació, s’expedirà un document que n’acrediti la concessió. Les 
bonificacions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs quan la liquidació 
ha estat girada o encara no ha finalitzat el termini de cobrament en voluntària al moment de la 
sol·licitud, produeix efectes en el mateix exercici, sempre que s’hagin complert els requisits 
establerts per tenir-hi dret en el moment en què es merita l’impost. 
 
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes 
amb rang de llei, posteriors a la Llei d'hisendes locals, o derivats de l'aplicació de tractats 
internacionals. 
 
Article 6. Quota tributària 
1.  Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient que en cap cas és superior al 
màxim legal establert del dos. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 
el quadre esmentat sigui modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

 
2.  Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre tarifes vigents 

en aquest municipi serà el següent: 
 

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES QUOTA   

A) Turismes   

De menys de 8 cavalls fiscals 24,30 € 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 65,45 € 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,60 € 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 177,40 € 
De 20 cavalls fiscals en endavant 221,70 € 

B) Autobusos   

De menys de 21 places 166,40 € 
De 21 a 50 places 237,10 € 
De més de 50 places 294,70 € 
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C) Camions   

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 83,80 € 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,40 € 
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,10 € 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 293,60 € 

D) Tractors   

De menys de 16 cavalls fiscals 34,85 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals 54,40 € 
De més de 25 cavalls fiscals 166,40 € 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles d e tracció mecànica    

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 34,85 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 54,40 € 
De més de 2.999 kg de càrrega útil 166,40 € 

F) Altres vehicles   

Ciclomotors 8,70 € 
Motocicletes fins a 125 cc 8,70 € 
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,10 € 
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30 € 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 59,80 € 
Motocicletes de més de 1.000 cc 119,60 € 

 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre. 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. 
 
Article 7. Període impositiu i acreditament de l’im post 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 

adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es 
produeix aquesta adquisició. 
 

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 
 
3. En els casos de primera adquisició del vehicle, l’import de la quota a exigir es 

prorratejarà per trimestres naturals i se satisfarà la que correspongui als trimestres que 
resten per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. 

 
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es 

prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part 
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de 
l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de trànsit, aquest inclòs. 
No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior 
desballestament per l’Ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa la de 
la retirada o recepció del vehicle per part de l’Ajuntament. 
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l’Ajuntament de la 
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa la 
de la recepció per part de l’Ajuntament. 
 

5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el 
subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el 
punt 4, li correspon percebre. 
 

6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es 
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans 
que finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a 
l’exercici següent. 
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Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda, no cal 
que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició. 
 
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la 
quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article. 
 

Article 8. Règims de declaració i d’ingrés 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 

gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en el permís esmentat, s’entendrà que 
la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a l’Ajuntament del 
domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de vehicles. 
 

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que 
se n’alteri la classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, 
davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies, que es comptaran des 
de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat amb 
aquesta finalitat, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la 
liquidació normal o complementària que escaigui i la seva realització. S’aportarà la 
documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves 
característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi d’identificació fiscal 
del subjecte passiu. 

 
3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost 

resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora. 
 

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà 
que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació 
a l’imprès de l’autoliquidació. 
 

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral haurà 
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a 
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura 
Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 
de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs. 
 

Article 9. Padrons 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de 

les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el 
període de cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà d’edictes publicats al 
Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es 
creguin més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos 
mesos. 
 

2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es 
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. 

 
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de 
trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, 
transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres 
informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament. 
 

3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini de vint dies comptats 
des de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims puguin 
examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic 
s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els 
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 
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Article 10. Gestió per delegació 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a 
terme l’administració delegada. 
 

2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de Gestió 
Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota resultant de 
l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics. En aquest cas, des del 
web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de 
l’autoliquidació. 

 
3.  L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són 

procedents els beneficis fiscals aplicats. A aquest efecte, als models de sol·licitud de 
beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del 
tribut per consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar els 
requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades. 

 
En el cas que no consti aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de 
l’existència dels requisits declarats, o si la consulta esmentada no fos possible, l’interessat 
haurà d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el 
termini de 10 dies comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la 
documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un 
document que n’acrediti la concessió. 
 
En el cas que no aporti dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT 
efectuarà en via de gestió tributària les verificacions i comprovacions corresponents i 
practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar. 

 
4.  Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és 

correcta, es procedirà de la manera següent: 
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT 

practicarà una liquidació complementària. 
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al 

subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut. 
 
5.  Als efectes de complir el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta Ordenança, l’ORGT 

comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 
1 de gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs. 

 
6.  L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de 

padró, li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró. 
 

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin 
delegat les seves facultats en la Diputació. 
 

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

Article 11. Col·laboració social  
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de 

l’Ajuntament, a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària. 
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2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a: 
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, 

transferència del vehicle i canvi de domicili del titular. 
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 

documents tributaris. 
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, 

caldrà subscriure el conveni corresponent. 
 
Article 12. Data d’aprovació i vigència 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en la sessió celebrada el 17 d’octubre de 
2013, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional primera. Beneficis fiscals co ncedits a l’empara de la present 
ordenança 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre que se’n prevegi la 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’hi estableixin. 
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti 
 
Disposició addicional segona. Modificació dels prec eptes de l’Ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o una altra 
norma de rang legal que afectin qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació 
automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
Article 3r. Supòsits de no-subjecció 
Incloure altres actes no subjectes a l’impost d’acord amb la normativa actual, i que són 
els següents: 

5. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges 
a favor dels seus socis cooperativistes. 

6. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis 
i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació 
urbanística, i les adjudicacions a favor dels propietaris esmentats en proporció als 
terrenys que aportin, en els termes de l'article 18 del Text refós de la llei del sòl, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de 
les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment 
correspon als terrenys que aporti, l'excés d'adjudicació sí estarà subjecta a aquest 
impost. 

7. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció del dret real 
esmentat, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel qual 
va ser constituït. 

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de 
transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a 
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favor d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració 
bancària. 

10. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de 
crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre que els immobles 
esmentats hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes 
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directament o indirectament per la societat esmentada en almenys el 50 
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vol de l’entitat participada en el 
moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la 
mateixa. 

13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d’actius 
bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

14. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els fons 
d’actius bancaris (FAB) esmentats durant el període de temps de manteniment de 
l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, 
previst en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 
de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

 
Article 4t. Exempcions 
Modificar la redacció de l’apartat b), relatiu als supòsits d’exempció de l’impost, el qual 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
b) Les transmissions de béns que hagin estat declarats Béns Culturals d’Interès Nacional, 
d’acord amb el que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català, sempre que els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han 
realitzat, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles 
esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents: 
 
Primera. Que les obres s’hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s’hagi posat de 
manifest l’increment de valor, després de l’obtenció de la llicència municipal corresponent 
i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció d’aquesta classe de 
béns. 
 
Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o els pressupostos 
presentats a l’efecte de l’atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l’increment de 
valor. 
 
Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no 
excedeixin del percentatge, en relació amb el valor cadastral, igual a l’interès legal del 
diner més un punt en el moment de la meritació. 
 
A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha d’adjuntar la prova documental acreditativa del 
compliment de les condicions assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova és 
insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a complement d’aquesta 
prova. 
 
Article 5è. Subjectes passius 
Incloure l’apartat 3, per establir mesures adreçades a la protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos amb el redactat següent: 
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3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors 

hipotecaris del deutor principal, arran de la dació en pagament del seu habitatge, o 
en els llançaments per impagament tindrà la consideració de subjecte passiu 
substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut 
pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes. 

 
Article 5è bis. Successors i responsables 
Incloure un nou article per regular els successors i responsables, amb el redactat següent: 

1. Són responsables tributàries les persones físiques i jurídiques determinades com 
a tals a la Llei general tributària. 
 

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 terminis previstos a la Llei 
general tributària. 

 
Article 12è. Quota tributària 
Anul·lar l’apartat 2, que estableix la quota mínima a satisfer, i, com a conseqüència, 
numerar de nou els apartats. 
 
2. En tot cas, la quota mínima a satisfer per l’impost no serà inferior a 44,50 euros. 
 
Modificar l’apartat 3 actual de l’article 12è, que a partir de l’anul·lació anterior serà el 2, per 
tal d’anul·lar la condició que el valor de la finca suposi més d’un 80% del capital relicte i afegir 
quan es considera habitatge habitual, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
1. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, en les 

transmissions mortis causa que afectin l’habitatge habitual del causant, sempre que els 
adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per naturalesa o adopció 
i parelles de fet del causant i que la finca que es transmeti sigui l’habitatge habitual del 
causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió. 
 

A aquests efectes, es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat 
el causant. No obstant això, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a 
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa del padró hagi estat motivada per causes 
de salut suficientment acreditades. 
 
La finca no es podrà transmetre de forma onerosa per actes entre vius en el termini de 
dos anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort. Si es realitza 
transmissió onerosa per pactes entre vius, l’Ajuntament realitzarà liquidació definitiva 
considerant la quantitat ingressada com a ingrés a compte. 
 
Les persones que vulguin sol·licitar la bonificació hauran d’aportar l’escriptura 
d’acceptació d’herència. 
 
Si la persona que adquireix la finca és parella del causant, també haurà de presentar 
una còpia de l’escriptura acreditativa de la situació de parella de fet o acta de 
notorietat, d’acord amb les disposicions de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions 
estables de parelles. Així mateix, hauran d’acreditar la convivència mínima de dos 
anys, immediatament anteriors a la transmissió. 

 
Article 13è. Reduccions de valors 
Anul·lar el redactat, atès que actualment no és d’aplicació. 
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Secció segona  
Article 13è. Reduccions de valors 
Quan es fixin, revisin o modifiquin els valors cadastrals en virtut del previst en el text refós 
de la Llei reguladora d’hisendes locals, es prendrà, a efectes de la determinació de la 
base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als 
nous valors cadastrals la reducció fixada per l’Ajuntament. 
 
La reducció esmentada tindrà com a límit màxim el 60% i com a límit mínim el 40%. Dins 
d’aquests límits, l’Ajuntament podrà fixar per a cadascun dels cinc primers anys 
d’efectivitat dels nous valors cadastrals un tipus de reducció diferent. Quan no es fixi la 
reducció, aquesta s’aplicarà, en tot cas, al tipus del 60%. 
 
El que es preveu en aquest article no serà d’aplicació per als supòsits en els quals els 
valors cadastrals resultants de la fixació, revisió o modificació a què es refereix el primer 
paràgraf siguin inferiors als fins aleshores vigents. 
 
� Com a conseqüència de l’anul·lació, s'han de numerar de nou els articles posteriors. 
 
Article 16è. Gestió de l’impost, a partir de l’anul·lació anterior serà el 15è. 
Incloure un nou apartat referent a l’obligatorietat d’haver presentat l’autoliquidació o 
declaració a l’Ajuntament abans d’inscriure al Registre de la Propietat, d’acord amb el que 
estableix l’article 254.5 de la Llei hipotecària, efectuada per la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, d’impuls a l’activitat econòmica, que quedarà amb el redactat següent: 
El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que 
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost, 
sense que acrediti prèviament haver presentat l’autoliquidació o, si escau, la declaració 
de l’impost o la comunicació a què es refereix l’article 110.6.b) del TRHL. 
 
Article 16è. Recàrrecs d’extemporaneïtat 
Incloure un nou article per regular els recàrrecs d’extemporaneïtat amb el redactat 
següent: 
 
Si la presentació de la declaració o de l'autoliquidació no s’efectuen dins del termini 
previst a l’article 16.5 d'aquesta Ordenança, s'aplicaran els recàrrecs següents: 
 

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

• Recàrrec del 20% quan s'efectuï després dels dotze mesos següents al venciment 
del termini legal per fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora 
pel període transcorregut des de l’endemà al termini dels dotze mesos posteriors 
a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es 
practiqui l'autoliquidació. 

• L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l'ingrés 
total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació 
extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la 
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de 
l'article 62.2 de la Llei general tributària. 

 
Article 17è. Notificacions 
Modificar l’apartat 2 per tal d’afegir més regulació sobre el sistema de notificacions i 
clarificar el tràmit, que quedarà redactat de la manera següent: 
 

2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No 
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, a l’interessat 
o persona autoritzada portadora de la declaració. 
Si es practica una liquidació d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent 
de la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per 
l’Administració. 
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Article 19è. 
Incloure un paràgraf tercer a l’actual redactat per tal d’incorporar-hi que els notaris 
podran realitzar la comunicació a l’Ajuntament mitjançant la presentació per via telemàtica 
a la plataforma del Consell General de Notariat, d’acord amb el redactat següent: 
Aquesta comunicació a l’Ajuntament també es podrà realitzar mitjançant la presentació 
per via telemàtica a la plataforma del Consell General de Notariat. 
 
Incloure una disposició addicional referent a la promulgació de normes posteriors, amb 
el redactat següent: 
 
Disposició addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promu lgació 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. 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
Substituir la redacció actual de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost esmentat per 
adaptar-la al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en virtut de la delegació 
realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació (la 
substitució no afecta els coeficients de situació), i que quedarà de la manera següent: 
 
Article 1. Fet imposable 
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter 

real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques. 

2. Es consideren activitats empresarials, als efectes d'aquest impost, les de ramaderia 
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 

 
Article 2. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. La designació esmentada haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 

 
Article 3. Successors i responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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 i a l’Ordenança general. 

 
Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori  1 
Estan exempts de l'impost: 

A) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes 
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les 
comunitats autònomes i de les entitats locals. 

 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 

durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a 
terme l’activitat. 
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A aquests efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de 
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la 
seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan, encara que es 
tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, 
condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de: 
 

• Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
• Transformació de societats. 
• Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova 
entitat. 
 

C) Els subjectes passius següents: 
• Les persones físiques. 
• Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats 

de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de 
negoci inferior a 1.000.000 euros. 

• Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció 
només afectarà els que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, 
sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 euros. 

 
A l’efecte de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
regles següents: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la 
Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de 
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i altres 
reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos 
directament relacionats amb el volum de negoci esmentat. 
 
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost 
sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del 
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de 
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que 
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el període 
impositiu esmentat hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net del volum 
de negoci s’elevarà a l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les 
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 
del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que 
pertanyin al grup. 
 
A aquests efectes, existeix un grup quan una societat tingui, directament o indirectament, 
el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una 
societat, que es qualificarà com a dominant, sigui sòcia d'una altra societat, que es 
qualificarà com a dependent, respecte de la qual: 
 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració. 
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb altres 

socis. 
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d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració que 
exerceixin el càrrec en el moment en què calgui formular els comptes consolidats i 
durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta 
circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d'administració de la societat 
dominada siguin membres de l’òrgan d'administració o alts directius de la societat 
dominant o d'una altra dominada per aquesta. 
 

Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes. 
 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a 
l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats 
en territori espanyol. 
 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 

regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 
 

E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els seus 
graus pagats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les 
entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant d’ànim de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per 
excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats a 
l’ensenyament esmentat, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap 
particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes 
o al sosteniment de l’establiment. 
 

F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació 
que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, 
encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les finalitats esmentades, 
sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera 
persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment 
de l’establiment. 

 
G) La Creu Roja. 

 
H) Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 
 

I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades a 
l’article 7 de la llei esmentada que desenvolupin, en compliment del seu objecte o 
finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que 
compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

a) Les fundacions. 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la 

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 

d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions. 

e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 
comitè paralímpic espanyol. 

f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què 
es refereixen la lletres anteriors. 
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J) A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, 

quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin 
tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi 
l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent 
es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local. 

 
K) A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de 

l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 
superior als tres mesos i afectin els locals en què es realitzin activitats classificades 
en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins 
al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent el grau 
d’afectació dels locals per les obres esmentades. 

 
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat 1 

anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 

3. Els beneficis regulats en les lletres E), F), J) i K) de l'apartat 1 anterior tindran 
caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 

4. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada al fet 
que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al 
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats 

agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en 
la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció 

segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la 
quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període 
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció 
prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 

 
Article 5. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu  
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran 
d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes passius que 
incrementin en almenys un treballador la mitjana de la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades al municipi. 
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període 
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per 
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb 
contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el 
mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és 
d’un any, amb les especialitats següents: 
 
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses, el còmput de les 
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses 
afectades abans i després de l’operació. 
 
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi, 
no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven 
part de l’empresa a centres d’activitat situats al municipi. 

 
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, se’n calcularà el nombre 
equivalent en funció de la durada d’una jornada laboral completa. 
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Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és 
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, 
si escau, el càlcul de la quota tributària bonificada, que integrarà la liquidació del període 
impositiu corresponent. 

 
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 
a) Gaudiran d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes 

passius que produeixin i facin servir, per al desenvolupament de les activitats 
que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a 
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, sempre que 
realitzin la producció en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin 
l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin al municipi. 

 
b) Si el subjecte passiu es limita a fer servir d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, 

el seu consum ha de representar, almenys, un 80% del total de l’energia que utilitzi 
per a les activitats realitzades al municipi. 
 
En el primer supòsit, es bonificarà la quota tributària de l’activitat productiva, així 
com les quotes de la resta de les activitats en les quals es consumeixi l’energia 
obtinguda i aquest consum representi, com a mínim, el 80% del total de l’energia 
utilitzada. En el segon supòsit, es bonificaran les quotes tributàries de les 
activitats del titular que compleixi el requisit establert. 
 
Es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les 
contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment d’Energies Renovables. 
Tindran la consideració de sistemes de cogeneració els equips i les instal·lacions que 
permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 
 
La bonificació té caràcter pregat i una durada màxima de tres períodes 
impositius, a comptar des del començament de la producció o de la utilització de 
l’energia i s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment 
de la presentació de la sol·licitud. 
 

c) Gaudiran d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes 
passius que traslladin les seves activitats industrials a locals o instal·lacions 
allunyades de les zones més poblades del municipi. 
 
La bonificació té caràcter pregat i una durada màxima de cinc períodes impositius 
des que tingui efectes econòmics el trasllat, sempre que les instal·lacions continuïn 
allunyades de les zones més poblades del municipi. La bonificació s’ha de sol·licitar 
en el termini establert reglamentàriament per a la presentació de la declaració de 
variació del domicili de l’activitat, tret que en aquest moment el subjecte passiu 
estigui exempt de tributació, en virtut del previst en les lletres b) o c) de l’article 82.1 
del TRLRHL; en aquest supòsit, la sol·licitud es farà dintre del termini de presentació 
de la declaració d’alta en matrícula per fi d’exempció i abraçarà els períodes 
impositius restants des que tingui efectes el trasllat. 
 

d) Gaudiran d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes 
passius que estableixin un pla de transport per als seus treballadors, afectes a les 
activitats desenvolupades al municipi, quan es consideri que el pla esmentat 
redueix de manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents 
contaminants o que afavoreix la fluïdesa del trànsit al municipi. 
 
La bonificació té caràcter pregat, es mantindrà indefinidament mentre el subjecte 
passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada període 
impositiu i s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment 
de la presentació de la sol·licitud. 
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3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.d) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els subjectes 
passius per quota municipal que durant un període impositiu obtinguin un rendiment net 
negatiu derivat de les activitats desenvolupades al municipi gaudiran d’una bonificació 
del 30% en la quota tributària corresponent al període esmentat. 

 
A l’efecte d’aquesta bonificació, s’entendrà per rendiment net la diferència entre els 
beneficis i les pèrdues d’explotació, comptabilitzats de conformitat amb el que 
disposa la legislació mercantil vigent. 
 
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, s’haurà de sol·licitar en el mateix termini en 
què s’hagin de presentar les declaracions de l’impost sobre societats, de l’impost sobre 
la renda dels no residents o de l’impost sobre la renda de les persones físiques, segons 
correspongui, referides al període respecte del qual es sol·licita, juntament amb la 
documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si escau, la quantia de la 
quota tributària a retornar, que en cap cas no tindrà la consideració d’ingrés indegut. 

 
4. Les bonificacions detallades en aquest article 5è són incompatibles entre si; per tant, 

només es podrà gaudir d’una. 
 

5. Les bonificacions establertes en aquest article abracen exclusivament la quota 
tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 
8 i modificada, si escau, per aplicació del coeficient de situació fixat a l’article 9 
d’aquesta Ordenança. 

 
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fi scals 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è 

d’aquesta Ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic de 
presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat 
que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació 
acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent 
adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la 
sol·licitud, sempre que en la data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els 
requisits legalment exigibles per al seu gaudiment. 

2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud. 

 
Article 7. Quota tributària 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, els coeficients de 
ponderació i situació regulats als articles 8è i 9è de la present Ordenança, així com les 
bonificacions i reduccions regulades als articles 4 i 5 anteriors. 
 
Article 8. Coeficient de ponderació 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals 
fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat 
en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, segons el quadre següent: 
 

Import net del volum de negoci ( euros ) Coeficient  

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 1,33 
Més de 100.000.000,00 1,35 
Sense volum net de negoci 1,31 
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A l’efecte de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del subjecte 
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques que exerceixi i es 
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta 
Ordenança. 
 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a 
les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense 
establiment permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per 
causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb 
aplicació del coeficient 1,31, a càrrec de la regularització posterior que sigui procedent. 
 
Article 9. Coeficients de situació 
1. D’acord amb el que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix un coeficient a 
aplicar a les quotes modificades de l’impost que ponderarà la situació física del local dins 
del terme municipal en relació amb les categories que s’estableixen en l’apartat següent. 

 
2. Les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en dues categories a l’efecte de la 

liquidació de l’impost sobre activitats econòmiques: 
a) Que inclourà tots els carrers no inclosos a la zona B. 
b) Relació de les vies públiques que es troben incloses dins la zona B. 
 
3. Les vies públiques que no apareixen a l’índex alfabètic vies esmentat són considerades 

en la categoria A, i romanen en la classificació susdita fins a l’1 de gener de l’any 
següent a aquell en què el Ple d’aquesta corporació aprovi la categoria fiscal 
corresponent i n’aprovi la inclusió de l’especificació corresponent dins de la categoria. 

 
4. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è 

d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients de 
situació següent: 

 
Categoria de la vila Coeficient aplicable 
 A   .................................................... 1,4 
 B   .................................................... 1,3 
 
5. El coeficient aplicable a qualsevol local és determinat pel corresponent a la categoria 

del carrer on té assenyalat el número de policia o bé on estigui situat l’accés 
principal. 

Relació de vies públiques ZONA B: 
NOM VIA PÚBLICA ZONA B (Coeficient 1,3) BARRI 

AGRICULTURA Voramar 
AV. DEL MARESME Voramar 
BOU Can Teixidó 
CAMÍ DEL MIG Voramar 
CAMIL FABRA Can Teixidó 
CAN TARGA Bell resguard 
CARAVE·.LA Can Teixidó 
CONSTITUCIÓ Bell resguard 
DE LA NAU Can Teixidó 
GALIÓ Can Teixidó 
GARBÍ Voramar 
GARROFERS La Bòvila 
GREGAL Voramar 
INDÚSTRIA La Bòvila 
JOAN CARLES I Bell resguard 
LA BÒVILA La Bòvila 
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LLAÜT Can Teixidó 
LLEVANT Voramar 
MESTRAL Voramar 
MIGJORN Voramar 
NACIONAL II (des d’Angel Guimerà fins final terme municipal) Voramar 
NACIONAL II (des del Camil Fabra fins final terme municipal) Can Teixidó 
PONENT Voramar 
PORT ESPORTIU Port Esportiu 
PTGE. DELS HORTS Bell resguard 
PTGE. SISTRES Bell resguard 
ROSA SENSAT Bell resguard 
TORRENT D'EN GAIO Voramar 
TRAMUNTANA Voramar 
VORAMAR Voramar 
XALOC Voramar 

 
Article 10. Període impositiu i acreditament 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 

declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data 
de començament de l'activitat fins al final de l'any natural. 

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de 
començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar 
l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest 
cessament. A aquest fi, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de 
la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. 

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota 
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan se 
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 

 
Article 11. Règim de declaració i d'ingrés 
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les 

funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions 
que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de 
cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els actes susdits, i 
actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent. 

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la 
finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents. 

3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat 
que, dins el termini previst per interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i hi adjunti una garantia suficient. En casos 
excepcionals, però, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, 
sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de 
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que 
s'impugna. 
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta un acte censal no se suspendrà en cap cas, 
per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense 
perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta el resultat de la 
liquidació pagada, es dugui a terme la devolució d'ingressos corresponent. 

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en 
l'article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
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5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del 
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el 
recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el 
recàrrec de constrenyiment reduït. 
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al 
que disposa l'article 26.6 de la Llei general tributària esmentada. 

 
Article 12. Comprovació i investigació 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’ens al qual hagi 
delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 
d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de 
les liquidacions tributàries que, si escau, siguin procedents, i la notificació de la inclusió, 
exclusió o alteració de les dades contingudes en les matrícules respectives, tot això 
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 

 
Article 13. Gestió per delegació 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes a l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 

2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions 
de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les 
actuacions necessàries per mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, 
d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren 
les seves facultats en la Diputació. 
 

Article 14è. Data d'aprovació i vigència 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en la sessió del 17 d’octubre de 2013, 
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional primera 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que es puguin estendre 
a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a 
aquests exercicis futurs sempre que 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’estableixin a l’ordenança que resulti d’aplicació 
en l’exercici objecte de tributació. 
Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l'Estat o una altra 
norma de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
Article 2n Fet imposable 
 
Modificar la redacció de l’article 2.1, d’acord amb la modificació de l’article 100.1 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la redacció del qual queda de la manera següent: 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent 
llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada, o per a la qual 
s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a l’Ajuntament. Resten inclosos 
en el fet imposable de l’impost els supòsits en què les construccions, instal·lacions o obres es 
realitzin en compliment d’una ordre d’execució municipal. 
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Article 3r. Subjectes passius 
Modificar la redacció de l’article 3.2, d’acord amb la modificació de l’article 100.1 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la redacció del qual queda de la manera següent: 
 
3.2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les 
llicències corresponents o presentin les corresponents declaracions responsables o 
comunicacions prèvies o els qui realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres, si no 
eren els mateixos contribuents. 

 
Article 3r bis. Exempcions i bonificacions 
Modificar el redactat del darrer paràgraf del punt 1, per al qual es proposa la redacció 
següent: 
També quedaran exemptes de l’impost la restauració de les façanes, i la reparació de 
cobertes dels edificis i dels elements estructurals de l’immoble. 
 
Article 4t. Base imposable, quota i acreditament 
Modificar la redacció de l’article 4.5, per al qual es proposa la redacció següent: 
 
4.5. En el supòsit que es produeixi la caducitat de la llicència d’obres concedida, o que hagi 
transcorregut el termini d’execució que es fixa en el coneixement d’obres, o bé perquè no se 
n’ha sol·licitat la pròrroga dins del termini legalment establert o perquè ha transcorregut el 
termini concedit en la pròrroga sense haver iniciat o finalitzat les obres, l’interessat haurà de 
sol·licitar una nova llicència o presentar una nova comunicació prèvia o una declaració 
responsable, segons correspongui, i acompanyar-la amb un pressupost, signat per 
l’industrial corresponent i amb tant per cent de l’obra que manca per executar i respecte al 
qual es practicarà una nova liquidació aplicant el tipus de gravamen que s’assenyala en 
l’apartat 3 del present article. 
 
Modificar la redacció del tercer punt que figura en l’apartat 6 de l’article 4t, així com el 
darrer paràgraf de l’apartat esmentat, els quals quedaran redactats com seguidament es 
proposa: 
 
4.6.  Quan la construcció, l’obra o la instal·lació hagi estat executada parcialment, es 

retornarà la part proporcional corresponent a la part no executada, d’acord amb la 
liquidació efectuada per la concessió de la llicència o pel coneixement d’obres, a la 
vista del percentatge d’obra que manqui per executar, el qual serà facilitat pel 
promotor de les obres i comprovat pels Serveis Tècnics Municipals. 

La devolució de l’import satisfet en concepte d’ICIO haurà de ser sol·licitada 
expressament pel titular de la llicència o del coneixement d’obres. 
 
Article 5è. Gestió 
Modificar la redacció del punt 2 de l’apartat A), d’acord amb el redactat següent: 
 
2. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentar-se 
en el moment de fer la declaració de la comunicació prèvia d’obres o en el moment de 
sol·licitar la llicència d’obres menors, serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu al 
pressupost d’execució material declarat per l’interessat i signat per l’industrial 
corresponent, que haurà d’adjuntar a la comunicació o a la sol·licitud de llicència, 
desglossat per capítols d’obra. 
El pressupost serà revisat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Afegir una nova redacció, que s’haurà d’incloure com a punt número 4, amb el contingut 
següent: 
 
4. Les sol·licituds de llicències d’obres menors no subjectes a autoliquidació, com són les 
referides a la concessió de guals per a l’entrada i sortida de vehicles, a la instal·lació de rètols i 
a la construcció de piscines, entre d’altres, hauran de venir acompanyades del pressupost 
d’execució material, signat per l’industrial corresponent, el qual serà revisat pels Serveis 
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Tècnics Municipals. L’Ajuntament practicarà la liquidació definitiva corresponent, la qual serà 
notificada al subjecte passiu perquè procedeixi a efectuar-ne el pagament. 
 
• Els apartats que figuren actualment a l’Ordenança fiscal amb els números 4, 5, 6 i 7 

continuaran amb la mateixa redacció i passaran a tenir els números 5, 6, 7 i 8, 
respectivament. 

 
Modificar el títol que apareix a l’apartat B) de l’article 5è d’acord amb el següent: 

 
B) Llicències d’obres majors 
Modificar la redacció del segon dels paràgrafs que apareixen senyalats amb un punt dins 
de l’apartat 1, d’acord amb la redacció següent: 

• Les superfícies destinades a garatge en edificis residencials plurifamiliars es 
ponderaran amb el coeficient 0,7. 

 
Modificar la redacció del tercer dels paràgrafs que apareixen senyalats amb un punt dins 
de l’apartat 1, d’acord amb la redacció següent: 

• A les obres de reforma i rehabilitació s’aplicarà el tipus de preu, segons la seva 
tipologia, ponderat amb el coeficient del 0,7. 

 
Eliminar el cinquè dels paràgrafs que apareixen senyalats amb un punt dins de l’apartat 
1, ja que s’ha recollit a l’apartat A) de l’article 5è. “El pressupost serà revisat pels Serveis 
Tècnics Municipals.” 
 
���� TAXES:  
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
 
Modificar la redacció actual, que quedarà de la manera següent: 
 
Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa, 
excepte quan se sol·licitin còpies dels plànols municipals als quals es fa referència en els 
punts 3 i 14 de l’article 6è de la present Ordenança, la taxa quedarà reduïda al 100% en els 
supòsits en què els sol·licitants justifiquin que són estudiants i acreditin mitjançant un escrit 
del centre en el qual cursin els estudis que, per a la realització del seu treball, és necessària 
l’obtenció de la documentació municipal. 
 
Article 6è. Tarifa 
Anul·lar el punt 8, atès que està establert el sistema d’autoliquidació: 
8. Liquidació prèvia plusvàlua ........................................................................ 44,50 € 
 
Modificar el punt 11 per tal d’incrementar el preu amb l’aplicació de l’IPC:  
A) Informes policia: 

 
11.1 Per accidents de circulació ........................................................ 69,00 € 
11.2 Per informes policials  ................................................................ 43,70 € 

 
TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DIS TINTIUS ANÀLEGS 
 
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
 

Modificar la redacció actual, que quedarà de la manera següent: 
Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa. 
No obstant això, aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, hagin estat declarades per acord de la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment del treball, quedaran eximides del pagament de la taxa de 
la placa d’obres, així com de la placa oficial senyalitzadora de gual permanent i de gual 
d’ús horari. 
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Article 7è. Normes de gestió 
Modificar la redacció de l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 
2. En el cas dels guals, i per poder donar-los de baixa, serà requisit indispensable, entre 
d’altres, la devolució de la placa numerada de senyalització de gual a la unitat competent 
d’aquest Ajuntament, fet que no comportarà cap devolució de l’import satisfet pel concepte 
del lliurament de la placa senyalitzadora. 
 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 4t. Base imposable 
 
Modificar la redacció de l’article, d’acord amb la redacció que es proposa seguidament: 
 
Amb caràcter general, es prendrà com a base de la present exacció el cost d’execució 
material de l’obra, de la construcció o de la instal·lació, els quals hauran de ser justificats i 
signats pel tècnic competent o bé per l’industrial. 

 
Article 5è. Quota tributària 
Modificar la redacció dels apartats A.1.1 i A.1.2 , que queden de la manera següent: 

 
A.1.1. Sobre el pressupost d’execució material de l’obra   .............................. 1,50 % 

Es fixa una quota mínima de  .............................................................. 44,10 € 
 

A.1.2. Les obres que s’hagin iniciat sense haver 
presentat la documentació de legalització al 
registre general de l’Ajuntament, així com 
d’aquelles que s’iniciïn sense haver obtingut 
prèviament la llicència corresponent, sobre el 
pressupost d’execució material de 
l’obra ......................................................................................... 3,00% 
Es fixa una quota mínima de  .................................................. 88,20 € 

� A aquest efecte, aquests pressupostos seran revisats i conformats pel tècnic 
municipal. 

 
Anul·lar els punts A.1.6 i A.11 , ja que ja s’ha introduït l’import a satisfer en concepte 
de quota mínima als apartats A.1.1 i A.1.2, aplicant en aquest darrer el contingut que 
assenyalava l’apartat A.11. 
 

“A.1.6. Quota mínima  .................................... 44,10 €” 
“A.11. Les quotes mínimes assenyalades en l’article 5è, es veuran incrementades 
en un 100%, en els casos en què les construccions, instal·lacions o obres s’hagin 
iniciat sense haver presentat la documentació de legalització al registre general de 
l’Ajuntament, així com quan s’hagin iniciat sense haver obtingut prèviament la 
llicència corresponent.” 

 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
Afegir a l’apartat número 1 un segon paràgraf amb la redacció següent: 
En el cas en què la llicència sol·licitada sigui per raó de patologies estructurals en 
habitatges que no siguin primera residència, l’Ajuntament podrà reduir fins al 50% la 
taxa, sempre que s’aporti certificació tècnica que n’acrediti la patologia. 
 
Modificar la redacció de l’apartat 3, que passarà a tenir la redacció següent: 
3. Aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, hagin estat declarades per acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment del treball, quedaran eximides del pagament 
de la taxa per llicències urbanístiques, així com de la taxa per llicència de primera 
ocupació o utilització. 
 

3 0  
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Article 9è. Liquidació i ingrés 
Modificar la redacció del segon paràgraf de l’apart at 1.a), que quedarà redactat de 
la manera següent: 
“L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentar-se 
en el moment de fer la declaració de la comunicació prèvia d’obres o en el moment de 
sol·licitar la llicència d’obres menors, serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu al 
pressupost d’execució material desglossat per capítols d’obra declarat per l’interessat i 
que haurà d’adjuntar a la comunicació o a la sol·licitud.” 
 
TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES I CONTRO LS POSTERIORS 
A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Article 4t. Base imposable i tarifes 
 
Afegir a l’apartat B) tres nous apartats, un d’ells en l’apartat 8, i com a conseqüència 
s’haurà de numerar els apartats posteriors i els dos restants a continuació. També s’inclou 
una reducció d’un 25% de la quota de la taxa amb l’objectiu de facilitar la implantació de 
nous comerços i activar l’economia local, amb la redacció següent: 
 
8. Activitats desenvolupades en establiments municipals, excepte espectacles públics 

i activitats recreatives musicals  .......................................................................  540,15 € 
12. Despatxos professionals habilitats en domicilis particulars que no estan oberts al 

públic.........................................................................................................................  100,00 € 
13. Regulació dels habitatges d’ús turístic, per cada habitatge ..............................  100,00 € 
 
Atesa la situació econòmica actual i amb l’objectiu de facilitar la implantació de nous 
comerços de proximitat i petites empreses que generin ocupació i contribueixin a l’activació 
de l’economia local, per a l’exercici 2014 es reduirà la quota de la taxa en un 25% per les 
activitats incloses del punt número 1 al 10, ambdós inclosos, de l’apartat B d’aquest article. 
 
Aquesta reducció de la quota és acumulable a altres bonificacions que s’especifiquen a 
la present Ordenança. 
 
La resta de punts d’aquest article no es poden acollir a aquesta reducció de la quota. 
 
Afegir un nou apartat L) per regular la reducció del 100% sobre la taxa per a les 
associacions de la vila del Masnou, d’acord amb la redacció següent: 
 

L) Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les associacions de la vila 
del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin reconegudes 
d’interès social. A aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud corresponent i hauran 
d’acreditar que reuneixen els requisits següents: 

e) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 
f) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que 

 transcendeixin els dels mateixos associats i associades. 
g) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres 

persones. 
h) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament 

d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social. 
 
La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, si escau, per la Junta de Govern Local. 
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TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Article 4t. Beneficis fiscals 
 
Incloure un nou apartat per regular que les associacions de la vila del Masnou que 
hagin estat declarades d’utilitat pública o reconegudes d’interès social, gaudiran d’una 
reducció del 100% sobre la quota de la taxa, amb la redacció següent: 
 
5. Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les associacions de la 
vila del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin reconegudes 
d’interès social. A aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud corresponent i hauran 
d’acreditar que reuneixen els requisits següents: 

a) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 
b) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que 

transcendeixin els dels mateixos associats i associades. 
c) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres 

persones. 
d) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament 

d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social. 
 

La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, si escau, per la Junta de Govern Local. 

 
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I E STADA AL DIPÒSIT 
MUNICIPAL 
 
Article 5è. Bases i tarifes 
 
Modificar el punt 1 referent a la retirada i trasllat de vehicles per tal d’incrementar el 
preu amb l’aplicació de l’IPC i que quedarà de la manera següent: 
 
1. La tarifa quant a la retirada i trasllat de vehicles es xifra en la quantitat de: 

1.a. Per vehicles  .....................................................................................  91,80 € 
1.b. Per motocicletes de 125 cc de cilindrada o superior  ........................  76,50 € 
1.c. Per motocicletes de cilindrada inferior a 125 cc i ciclomotors ............  45,90 € 

Per servei prestat o preu de la grua si és superior.   

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESP ECIAL DE LA SALA 
CAPITULAR AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS 
 
Article 4t. Quota tributària 
Modificar la redacció actual, que quedarà de la manera següent: 
 
La quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament especial de la sala capitular 
d’aquest Ajuntament és de 200,00 euros. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
Modificar la redacció actual, que quedarà de la manera següent: 
 
Els contraents o almenys un d’ells que, mitjançant el justificant corresponent del padró 
municipal d’habitants, acreditin estar empadronats al municipi del Masnou amb una 
antiguitat mínima d’un any, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota assenyalada a 
l’article 4t. 
 
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
Article 4t. Quota tributària 
Modificar la redacció actual, que quedarà de la manera següent: 
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La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat següent: 
- Quota fixa de 0,00 € per cada habitatge, establiment comercial i/o industrial.  
- Quota variable, que vindrà determinada pel consum d’aigua de l’exercici anterior, 

segons el quadre següent: 
 

QUOTA VARIABLE 

Tram Consum anual Tarifa variable 
(abonat/any) 

1 De 0 a 72 m3               0,00 € 
2 De 72,01 a 144 m3               0,00 € 
3 De 144,01 a 216 m3               0,00 € 
4 Més de 216,01 m3               0,00 € 

 
���� TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESP ECIALS DEL 

DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL  
 
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
Article 5è. Tarifa 
 
Afegir, a continuació del punt 1.2 de l’apartat C) Parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, situats en terreny d’ús públic, un nou punt per regular les 
transmissions de les parades del mercat setmanal, d’acord amb el que preveu 
l’Ordenança municipal, amb la redacció següent: 
 

1.3. Autorització transmissió parada mercat setmanal  .............................. 44,00 €/ml 
 
Afegir a continuació del punt 8 de l’apartat D) Ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i 
d’altres instal·lacions anàlogues, l’aclariment següent: 
 

- Pel que fa als punts 1 i 2, d’aquest apartat, cal tenir en compte que la via pública no 
es podrà ocupar durant el cap de setmana o dies festius amb sacs de runa ni 
contenidors d’obra. 

 
Afegir a continuació del punt 1 de l’apartat E) Ocupació de via pública per a la venda i/o 
exposició de mercaderies i fires d’artesania (tèxtil, alimentació, flors...) i d’altres, que es 
fixa una quota mínima, amb la redacció següent: 

2. Quota mínima per sol·licitud ....................................................................... 15,00 € 
 
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERE S I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU 
 
Substituir la redacció actual de l’Ordenança reguladora de la taxa esmentada, amb la 
finalitat d’actualitzar aspectes substantius, com el fet imposable, aclarir conceptes i el 
tràmit de gestió i ingrés, que quedarà redactada de la manera següent: 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPEC IAL DE LA VIA 
PÚBLICA AMB ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VOR ERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PUBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRRE GA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h), del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament del Masnou estableix la 
taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de 
vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves 
de via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
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Article 2n. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que té lloc 

per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic 
local, que estigui clarament destinat en exclusiva a trànsit de vianants i la reserva de via 
pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, 
especificat en les tarifes contingudes a l’article 6è d’aquesta Ordenança. 

2. Tota entrada de vehicles amb accés rodat a la via pública permet al propietari el dret 
de pas per la vorera; tanmateix, cal sol·licitar llicència municipal per gaudir d’aquest 
aprofitament especial així com satisfer la taxa corresponent. 

3. En el cas de l’entrada de vehicles a través de la vorera i a requeriment de l’interessat, 
s’establirà la presumpció que no s’ha produït el fet imposable en el supòsit que algun 
element arquitectònic impedeixi totalment l’accés rodat. 

 
Article 3r. Subjectes passius 
1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 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 per gaudir de la utilització o l’aprofitament especial, 
o els qui se’n beneficiïn sense l’autorització oportuna. 
2. En les taxes establertes per entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la 
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin 
accés aquestes entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si escau, les quotes 
sobre els respectius beneficiaris. 

 
Article 4t. Responsables 
1. Són responsables tributàries les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència a l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de 
la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 
d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions 
que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat 
ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent: 

A) Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local: 
1. D'ús industrial, per entrada i any .......................................................  173,10 € 
2. D’ús industrial, amb placa horària, per entrada i any: 

2.1. De 8 a 20 hores .........................................................................  109,50 € 
2.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  .............................................  82,10 € 

3. Aparcament comercial o industrial fins a 3 vehicles, amb placa horària, per 
entrada i any: 
3.1. De 8 a 20 hores ...........................................................................  49,25 € 
3.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  .............................................  32,85 € 

4. Aparcament comercial o industrial de més de 3 vehicles, amb placa horària, 
per entrada i any: 
4.1. De 8 a 20 hores ...........................................................................  65,65 € 
4.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  .............................................  49,25 € 

5. Aparcament privat, per entrada i any: 
5.1. Fins a 3 vehicles  ..........................................................................66,20 € 
5.2. Més de 3 vehicles  .......................................................................  94,10 € 
5.3. Privat en comunitat ......................................................................  52,30 € 

6. Plaça de pàrquing comunitari, per unitat i any  .....................................19,80 € 
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B) Reserves de via pública amb placa horària per càrrega i descàrrega, d’ús privatiu, 
per metre lineal i any: 
1. De 8 a 20 hores  ...............................................................................  131,40 € 
2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  ...................................................  98,55 € 

 
Article 7è. Acreditament 
1. L’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. 
2. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa 
fou sol·licitada. 
3. Quan es produeixi la utilització o aprofitament especial sense haver sol·licitat llicència, la 
taxa s’acreditarà en el moment de l’inici d’aquesta utilització o aprofitament. 
4. En ambdós casos la quota serà la resultant d’aplicar la part de la taxa corresponent 
als trimestres naturals compresos des de la data de l’inici de l’aprofitament fins al 31 de 
desembre. Posteriorment, s’acreditarà amb efectes des de l’1 de gener de cada any. 
La supressió de l’aprofitament donarà lloc al pagament del rebut corresponent als 
trimestres naturals d’utilització. 
5. No es concedirà cap baixa de la taxa mentre l’interessat no acrediti la reposició de la 
vorera o la vorada al seu estat anterior, d’acord amb els paviments contigus, així com la 
devolució de la placa numerada de senyalització de gual a la Unitat d’Urbanisme de 
l’Ajuntament. 
La no-presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 
 
Article 8è. Període impositiu 
1. Quan la utilització o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període 
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar amb exactitud la duració 
de l’aprofitament especial o el de la utilització privativa, s’entendrà prorrogada 
automàticament fins que es presenti la declaració de baixa per la part interessada o se’n 
declari la caducitat. 

 
3. Quan la duració de la utilització o l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, 
el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament 
en la utilització privativa o l’aprofitament especial; en què s’aplicarà el previst als apartats 
següents: 
a) Quan s’iniciï en el primer trimestre de l’exercici, s’abonarà en concepte de taxa 
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici té lloc en un altre trimestre de 
l’exercici, es liquidarà la quota proporcional corresponent al número de trimestres naturals 
que resten per finalitzar l’any, inclòs el de la data de la sol·licitud. 
b) En el cas de baixa, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, exclòs aquell en 
què es produeixi la baixa. 
 
A aquest efecte, es considerarà com a data de baixa la de presentació de la sol·licitud al 
Registre general o la del decret de baixa en l’autorització i els subjectes passius podran 
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin 
fins al dia 31 de desembre. 
 
Article 9è. Règim de declaració i ingrés 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments hauran de 
sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
2. No es permetrà l’ocupació de la via pública fins que no hagi estat concedida 
l’autorització. 
3. Una vegada aprovada la concessió, l'Ajuntament lliurarà una placa de gual numerada que 
s’haurà de col·locar a la paret o porta d'accés per al coneixement general de l'existència de 
l'entrada de vehicles, que serà únicament i exclusivament per al local sol·licitat, de manera que 
queda terminantment prohibit el canvi de placa per compte de la persona usuària. 
Si aquest fet tingués lloc, la concessió quedarà automàticament derogada i es procedirà a 
la retirada de la placa. Tot això, sens perjudici de la sanció que, si procedeix, correspongui. 
4. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament autoritzat o realitzat. 
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5. Una vegada autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament, fins que 
l’interessat sol·liciti la baixa o se’n declari la caducitat. 
6. Les altes que es produeixin dins de l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi 
l’obligació de contribuir. 
7. Per donar-se de baixa, es requerirà la prèvia realització de les accions materials 
necessàries per reposar la configuració i senyalització física de l’espai sobre el que es 
concedeix la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
En el cas dels guals, prèviament s’ha de retornar la placa numerada de senyalització a les 
dependències municipals de l’Ajuntament, tal com preveu l’Ordenança municipal 
reguladora dels guals. 
8. La baixa s’haurà de cursar com a màxim l’últim dia laborable del trimestre perquè tingui 
efectes a partir del següent, de manera que el fet de no presentar la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant la taxa. 
9. Les variacions dels elements tributaris determinants de la taxa de venciment periòdic 
s’hauran de declarar abans de la finalització de cada trimestre natural. 
10. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i/o liquidació en els supòsits següents: 

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

diversos exercicis. 
11. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzin al llarg de diversos exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament en el 
calendari fiscal. 
Amb la finalitat de facilitar el pagament, es remetrà al domicili del subjecte passiu un 
document apte per permetre el pagament en una entitat bancària col·laboradora. 
No obstant això, la no-recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament. 
El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació bancària del pagament de la taxa. 
12. L’ingrés de quotes es realitzarà d’acord amb els terminis que estableix el Reglament 
general de recaptació. 
13. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries que resultin procedents, que es regirà 
per les normes contingudes a la Llei general tributària i altres disposicions d’aplicació. 
 
Vigència 
Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014 i continuarà en 
vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
 
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀN ICA EN TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC LOCAL 
 
Article 5è. Tarifa 
 
Afegir un apartat més amb la redacció següent: 
 
E) Reposició del comandament de les pilones automàt iques a la via pública: 
1. Reposició del comandament  ......................................  40,00 € 
 
Segon . Exposar els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta 
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Tercer . Publicar, amb caràcter d’urgència, l’anunci al butlletí oficial de la província i també 
en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart . Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord plenari. 



35 
 

Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple extraordinari 
convocat al més aviat possible, abans d’aprovar definitivament les modificacions a què fa 
referència l’acord provisional. 
 
Cinquè . Publicar, amb caràcter d’urgència, al butlletí oficial de la província, els acords 
elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran 
en vigor el dia 1 de gener del 2014 i regiran mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.” 
 
Figuren com a document annex les dades numèriques, la previsió d’ingressos i les 
despeses per al 2014. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Bon dia. Primer de tot, i abans de començar, m’agradaria agrair a 
tota la gent que ens acompanya, així com als regidors i les regidores que formen part 
d’aquest Ple, que siguin en aquest Ple convocat a aquesta hora tan atípica per a un ple de 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
concretament als articles 15 a 19, que estableixen el procediment per a l’aprovació i la 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i el Reial 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, adopta els acords pertinents de modificació dels tributs locals. 
 
Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals elaborades a aquest fi 
responen a les prescripcions de les normatives esmentades, arbitradores del sistema de 
recursos dels ens locals. 
 
L’observació de la gestió realitzada des de l’inici de l’exercici, i vistos els informes 
presentats pels responsables i tècnics, ha permès constatar tots aquells aspectes que han 
de ser objecte de variació. 
 
Les novetats més significatives d’aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals 
són: 

• La substitució de la redacció actual de les ordenances fiscals reguladores de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre activitats econòmiques, per tal 
d’adaptar-les al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en virtut de la delegació 
realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
esmentats impostos. 

• En relació amb la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici 
de les activitats, s’han afegit tres nous apartats per regular l’import de la taxa que fan 
referència a les activitats desenvolupades en establiments municipals, als despatxos 
professionals habilitats en domicilis particulars i la regulació dels habitatges d’ús turístic. 
També s’ha inclòs una reducció del 25% de la quota de la taxa amb l’objectiu de 
facilitar la implantació de nous comerços i activar l’economia local. 

• S’inclou un nou punt en la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per regular la 
taxa per autorització de les transmissions de les parades del mercat setmanal. 

• La creació d’una nova taxa per a la reposició del comandament de les pilones 
automàtiques a la via pública dins l’Ordenança fiscal de la taxa per estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local.  

• La reducció en un 25,48% de la taxa d’escombraries d’habitatges (això m’agradaria 
subratllar-ho, perquè aquí hi ha una errada que després ja comentarem) i 
l’establiment de quota zero, tant a la part fixa com a la part variable, de la taxa pel 
servei de clavegueram, per tal de compensar en part, el manteniment de l’augment 
del 10% de l’IBI acordat pel Govern central.  
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Per tot això, i de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels acord següents.  
 
I ara, si m’ho permet l’alcalde, per no llegir tota la proposta, ja que són quaranta pàgines i 
escaig, ressaltaré únicament aquelles modificacions que hem acordat els regidors que no 
formem part de l’Equip de Govern de la proposta, respecte de la proposta inicial que hi havia 
de l’Equip de Govern. 
 
Quant a l’Ordenança fiscal general de la gestió, liquidació, recaptació dels ingressos de dret 
públic municipal, a l’apartat 16, ajornaments i fraccionaments, el punt número 6, on diu “a) 
Persones físiques”, al tercer paràgraf “En el cas que no tinguin obligació de formular aquella 
declaració, segons normes de l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos 
anuals del sol·licitant i, si escau, del cònjuge o parella de fet”, aquesta és la nostra esmena, 
on diu “parella de fet”. 
 
Pel que fa als impostos sobre béns immobles, el que proposem és una modificació sobre el 
barem de les bonificacions. Quedarien de la manera següent: 
 
Per a la determinació del percentatge d’aquestes bonificacions s’estableix el barem següent: 
 

Habitatges amb valor cadastral inferior a 100.000 e uros 
Famílies nombroses amb 3 fills/es  50 % 
Famílies amb 4 fills/es   55 % 
Famílies amb 5 o més fills/es  60 % 

 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 100.000 i 150.000 euros 

Famílies nombroses amb 3 fills/es  30 % 
Famílies amb 4 fills/es   35 % 
Famílies amb 5 o més fills/es             40 %  

 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 150.000 i 200.000 euros 

Famílies nombroses amb 3 fills/es  25 % 
Famílies amb 4 fills/es   30 % 
Famílies amb 5 o més fills/es  35 % 

 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 200.000 i 250.000 euros 

Famílies nombroses amb 3 fills/es  15 % 
Famílies amb 4 fills/es   20 % 
Famílies amb 5 o més fills/es  25 % 

 
Habitatges amb valor cadastral superior a 250.000 e uros 

Famílies nombroses amb 3 fills/  5% 
Famílies amb 4 fills/es   7% 
Famílies amb 5 o més fills/es  10% 

 
Pel que fa a l’impost sobre l’increment de valors de terrenys de naturalesa urbana, a l’article 
5è. Subjectes passius, al punt número 3, on diu “En les transmissions realitzades pels 
deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors hipotecaris del deutor principal”, nosaltres 
hem omès la referència als casos compresos dins l’àmbit d’aplicació del Reial decret 
6/2012, arran de la dació en pagament del seu habitatge on, en els llançaments per 
impagament, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat 
que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les 
obligacions tributàries satisfetes. 
 
A la Taxa per concessió de plaques i patents i altres distintius anàlegs, a l’article 4t, on fa 
referència a “Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció 
de la taxa. No obstant això, aquelles obres que...” i aquí ve la nostra esmena: “previ 
informe favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Finances, hagin estat 
declarades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’interès municipal”. 
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El Sr. Pere Parés  
 
Senyor Gual, vostè ho està llegint amb les esmenes incorporades. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
No. La proposta... 
 
El Sr. Pere Parés 
 
La proposta inicial amb les esmenes de... 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Jo estic llegint la proposta que era de l’Equip de Govern amb les modificacions que van fer 
els onze regidors que vam aportar a la proposta inicial i que és la que avui estem debatent. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
És aquesta proposta. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Sí, sí. L’únic que estic fent esment específic a aquelles modificacions que hem aportat els 
onze regidors al resum que he llegit a l’inici que era la proposta del Govern. 
 
Taxa per llicències urbanístiques. A l’apartat número 3, modificació i redacció de l’apartat, 
tornaríem a parlar del mateix: “previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances”, el fet que es declarés d’interès municipal. 
 
Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats. 
Aquí, en el punt número 13, Regulació d’habitatge d’ús turístic, per cada habitatge, en lloc 
dels 240 euros que proposava l’Equip de Govern, nosaltres proposem que siguin de 100 
euros. 
 
I també que es reduiria la quota de la taxa en un 25% les activitats incloses en el punt de 
l’1 al 10. Nosaltres havíem afegit el 8, 9 i 10 que estaven exclosos de l’apartat, a la 
proposta inicial, ambdós inclosos en l’apartat b) d’aquest article. 
 
I aquí també hi hauria “l’informe previ favorable de la Comissió Informativa d’Administració i 
Finances, en el cas que es declari d’interès públic”. 
 
La Taxa d’escombraries, aquí és on hi ha l’errada, perquè a la proposta nostra hi ha l’oblit 
de posar a l’article 5, al punt 2.7, Habitatges, que serien els 134.20 euros.. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Sí, però això no forma part de la proposta. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Aquí ho estic esmenant. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Bé, vostè ja ho esmenarà quan tingui..., però no forma part de la proposta. 
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El Sr. Artur Gual  
 
Aquí, l’únic que estic fent és ressaltant on hi ha l’esmena i l’errada. 
 
Pel que fa a la Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la sala capitular 
amb motiu de la celebració de casaments, la quota proposada per l’Equip de Govern era 
de 280 euros. La proposta que fem els regidors que no formem part de l’Equip de Govern 
és de 200 euros. 
 
I un paràgraf que diu: “Els contraents o almenys un d’ells que, mitjançant el corresponent 
justificant del Padró municipal d’habitants, acreditin estar empadronats al municipi del 
Masnou amb una antiguitat mínima d’un any, gaudiran d’una bonificació del 75% de la 
quota assenyalada en l’article 4.” 
 
Pel que fa la taxa de clavegueram, proposem deixar la quota a zero, la quota fixa a zero 
per cada habitatge, establiment comercial o industrial, i deixar també a zero tots els trams 
que hi havia previstos en funció del consum. 
 
I llavors, ja passo a llegir directament els punts 2, 3, 4 i 5è de l’acord. 
 
“Segon. Exposar els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta 
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Tercer. Publicar, amb caràcter d’urgència l’anunci al butlletí oficial de la província i també 
en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord plenari. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació en un ple extraordinari 
convocat al més aviat possible, abans d’aprovar definitivament les modificacions a què fa 
referència l’acord provisional. 
 
Cinquè . Publicar, amb caràcter d’urgència, al Butlletí Oficial de la Província, els acords 
elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals —i ho 
subratllo— entraran en vigor el dia 1 de gener del 2014 i regiran mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació.” 
 
Un cop llegida la proposta, senyor alcalde, si m’ho permet, nosaltres volíem fer una 
demanda de correcció d’errades per l’omissió que hi ha hagut. 
 
Creiem que l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú diu: “Les administracions públiques podran 
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents als seus actes.” En el nostre cas, hi ha un error material 
fàcilment constatable en l’expedient mentre que la memòria econòmica, la motivació de les 
ordenances i diversos antecedents de la presentació de la nostra iniciativa preveuen la 
rebaixa del 25,48% de la taxa d’escombraries. Per error, aquesta mesura no s’ha 
incorporat a la redacció dispositiva per a aquesta Ordenança. 
 
Coneguda l’existència d’aquesta errada, és potestat i també responsabilitat, d’acord amb 
els principis d’economia i racionalitat de les administracions públiques de l’òrgan 
administratiu que actuï, de corregir-la. Aquest Ple podria fer-ho. 
 
Per això, demanem que es corregeixi l’error en l’article 5 de l’Ordenança, a l’apartat 2.7, on 
diu “quota tributària”, en comptes de dir el que diu, que són 134,20 euros, hi ha de dir 100 
euros, abans de sotmetre a votació aquesta Ordenança. 
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Corregir una errada dels mateixos proposants a la proposta del Ple extraordinari no 
comporta en cap cas afegir un punt nou, sinó, únicament d’esmenar un error material al 
punt proposat a la convocatòria. Per tant, sol·licitem incorporar aquesta errada a la 
proposta inicial. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Molt bé. Una vegada llegida la proposta d’acords, ara passaríem a debatre les esmenes en 
dos grups. Sí, un momentet, ara li donaré resposta. En funció dels grups no proposants, 
per tant, els grups que tenen responsabilitat de govern, que serien CiU i ERC, aquest seria 
el primer bloc i, després, dels grups o regidors proposants, que són la resta. 
 
Vostè em demana de fer la correcció material. Nosaltres interpretem i, a més a més, amb 
l’informe jurídic emès per la secretària de la corporació, que això no és un error material, 
sinó que és una adició en els acords que vostès mateixos han fet, és a dir, entenc que hi 
ha un error, que s’han oblidat d’incorporar la rebaixa de la taxa d’escombraries, és així? 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Sí, sí. Hi ha un error a la part dispositiva, però a la part expositiva, a l’estudi econòmic, hi 
ha la petició de la taxa d’escombraries, per la qual cosa creiem que no és un punt nou, sinó 
que és una errada, i el que demanem és rectificar-la abans de portar-la a votació. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, jo crec que el millor, és a dir, jo crec... si m’ho permet, l’article 48.2, d’acord amb 
els fonaments jurídics dels quals vostès també tenen coneixement, perquè aquesta alcaldia 
va sol·licitar un informe a la secretària de la corporació, que diu que en un ple extraordinari 
sol·licitat per l’oposició, com en aquest cas, per aquests onze regidors i regidores, s’ha de 
circumscriure als acords que vostès han presentat, i això no forma part dels acords que 
vostès han presentat. 
 
És així, eh? Per tant, no forma part dels acords. Vostès acaben de dir que... Si us plau, puc 
seguir? Vostès acaben de dir, vostès mateixos, que s’han oblidat d’incorporar aquest 
acord. Per tant, no forma part dels acords presentats i, a més a més, amb l’impacte 
econòmic, és a dir, no és un error material, perquè aquí hi ha un impacte, importantíssim, 
econòmic, que deixa en l’aire el Pla d’ajust i el Pla d’estabilitat, que tenim l’obligació de 
seguir endavant. 
 
Ara, nosaltres el sotmetrem a votació i, després, tindrem totes les garanties que ens dóna 
tot el procés per fer tot això i perquè cadascú pugui defensar la seva opinió, però això no 
forma part dels acords inicialment presentats per vostès mateixos. Per tant, el que ara 
farem, és així, no, senyora secretària, segons l’informe que vostè va emetre? Ens remet al 
seu informe, informe que tenim tots. 
 
Per tant, ara debatrem les esmenes. Debatem les esmenes, per tant, les esmenes dels no 
proposants, qui les presenta? El senyor Llorenç Birba té la paraula. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Nosaltres volem fer unes esmenes a la proposta d’aquesta convocatòria, en què el que fan 
és, en algun cas, retornar a la proposta nostra, perquè el 95% d’aquesta proposta l’havia 
elaborada el Govern, i després fer unes correccions de tipus tècnic. Les llegiré: 
 
A l’Ordenança general de gestió, a l’article 16.6.a), on diu “Persones físiques”, la nostra 
esmena és substituir, al final del segon paràgraf, on diu “parella legal”, que és un concepte 
il·legal segons l’informe jurídic i vostès també ja ho han corregit, substituir-ho per “parella 
de fet”. 
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En l’impost de béns immobles, a l’article 7è, a les bonificacions: l’esmena que proposem és 
substituir el text de la proposta de l’apartat 3 de l’article 7, que regula la bonificació en la 
quota de l’IBI de les famílies nombroses, per la proposta de barems i bonificacions 
següent: 
 

- Habitatges amb valor cadastral inferior a 100.000 euros...................................40% 
- Habitatges amb valor cadastral comprès entre 100.000 i 150.000 euros..........25% 
- Habitatges amb valor cadastral comprès entre 150.000 i 200.000 euros..........20% 
- Habitatges amb valor cadastral comprès entre 200.000 i 230.000 euros..........10% 
- Habitatges amb valor cadastral superior a 230.000 euros...................................5% 

 
Amb això, està justificat, diguem per dos motius: primer, la proposta que han fet vostès és 
enormement complexa i de difícil gestió, estructurada de la manera com ho han fet, i, 
segon, augmentar els nivells de beneficiaris entenem que en alguns casos és realment 
esperpèntic, perquè ja avui hi ha beneficiaris amb habitatges de més de 300 metres 
quadrats i hi ha algun beneficiari amb jardí, amb finca, amb jardí d’una hectàrea, i em 
sembla que és una mica esperpèntic encara augmentar més aquests beneficis que, de fet, 
van a compte de tots els ciutadans. 
 
En el punt 3, impost sobre el valor dels terrenys d e naturalesa urbana  
Article 5è. Subjectes passius: 
Substituir el text de la proposta pel text següent: 
 
“3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors 
hipotecaris del deutor principal compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial decret 
llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge previst en l’apartat 3 de l’annex 
de la norma esmentada, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent 
l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import 
de les obligacions tributàries satisfetes.” 
 
És una redacció adequada a la normativa vigent. 
 
Taxa per concessió de plaques, patents i altres distintius anàlegs 
A l’article 4. Exempció i bonificacions 
 
La nostra esmena és substituir la redacció de la proposta per la redacció actualment vigent 
de les ordenances fiscals. O sigui les ordenances del 2013. 
 
A la taxa per llicències urbanístiques 
A l’article 6. Exempcions i bonificacions, apartat 3 
 
L’esmena que proposem és també substituir la redacció de la proposta per la redacció 
actualment vigent de les ordenances fiscals. 
 
A la taxa per recollida d’escombraries  
Article 4. Beneficis fiscals 
 
L’esmena que proposem és substituir el redactat del darrer paràgraf de l’article 4t de la 
proposta pel text següent: 
 
“La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà de 
ser aprovada, si escau, per la Junta de Govern Local.” 
 
En la Taxa per la prestació de serveis i aprofitament espacial de la sala capitular amb motiu 
de la celebració de casaments 
L’esmena és l’article 4. Quota tributària, i l’article 5. Beneficis fiscals. 
 
Demanem substituir la redacció dels articles 4 i 5 de la proposta per la redacció actualment 
vigent de les ordenances fiscals. 
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La proposta que fan vostès és que el cost no es pugui cobrir i sobretot que els grans 
beneficiaris siguin ciutadans de fora del Masnou. 
 
La Taxa pel servei de clavegueram. 
L’article 4. Quota tributària 
 
L’esmena que proposem és, primer, substituir la redacció de la proposta per la redacció 
actualment vigent de les ordenances fiscals i, segon, modificar el paràgraf referent a la 
quota fixa vigent a les ordenances actuals, de 12 euros, d’acord amb el text següent: 
 
“Quota fixa de 8 euros per cada habitatge, establiment comercial i/o industrial.” 
 
És a dir una reducció del 33% de la quota fixa.  
 
Taxa per llicències comunicació prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats. 
L’article 4. Base imposable i tarifes. 
 
L’esmena que proposem és substituir la redacció del darrer paràgraf de l’article 4 de la 
proposta pel text següent: 
 
“La sol·licitud haurà de ser informada pels serveis tècnics municipals i la reducció haurà de 
aprovada, si escau, per la Junta de Govern Local.” 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Birba. Té la paraula, senyor Gual. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Sí. Referent a les esmenes presentades per l’Equip de Govern, hi ha dues esmenes que 
són coincidents amb la proposta que presentem nosaltres i, per tant, el que demanaríem 
seria votar-les o les acceptem i queden incorporades i, per tant, no caldria la seva votació. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Perdó, la primera i la tercera, no?  
 
El Sr. Artur Gual  
 
La primera i la tercera, sí. L’Ordenança general de gestió substituir per aquest “de fet” són 
les dues que, amb l’informe d’Intervenció, ens obligaven a corregir la nostra proposta i, per 
tant, les acceptem, coincidim, les acceptem i les incorporem. L’Ordenança general de 
gestió és fet de posar “parella legal” canviar el “parella legal” per “parella de fet” i a l’impost 
sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana és afegir aquell paràgraf que fa referència 
al Decret llei 6/2012, de 9 de març. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor ponent. En qualsevol cas, doncs, el que passaríem ara a votació serien de 
les nou esmenes proposades, la 2, la 4, 5, 6, 7, 8 i 9, perquè la 1 i la 3 queden 
incorporades automàticament, en ser acceptades en el text que avui es presenta. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades per CiU i ERC-AM amb el resultat 
següent: 10 vots a favor (CiU i ERC-AM) i 11 vots en contra (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM 
i la regidora no adscrita). Les esmenes queden rebutjades. 
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El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, les esmenes queden rebutjades. Queden rebutjades i, per tant, el text que es 
defensarà serà tal com queda. 
 
Ara tenen la paraula les esmenes dels proposants del text, les autoesmenes. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquestes són les esmenes que vam presentar a la Comissió 
Informativa malgrat que no va ser possible votar-les, perquè se’ns va... no se’ns va deixar 
incorporar-les a la Comissió Informativa, però nosaltres ja les vam mantenir a la Comissió 
Informativa i avui les mantenim. 
 
Sobre la primera esmena, ja està incorporada a la proposta; per tant, no caldria tampoc 
debatre-la. 
 
Sobre la segona esmena, també és la que està incorporada a la proposta que acabem de 
fer ara mateix i, per tant, no la incorporem, i ens quedem únicament amb una esmena, que 
és substituir la redacció actual de l’apartat 2.7 de l’article 5è, que fa referència a la quota 
tributària de les ordenances fiscals vigents, el 2.7 d’habitatges, que en lloc de dir els 134,20 
euros que diuen les ordenances del 2013 hauria de dir 100 euros, segons les ordenances 
del 2014. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, la primera i la segona, doncs, queden incorporades automàticament. La tercera, 
entenc que és un descuit. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
És reparar l’error que es va tenir a la proposta inicial, i hem demanat reparar-lo per via... 
 
El Sr. Pere Parés  
 
És un descuit de la proposta que vostès... Doncs jo els demano que retirin aquesta 
esmena, perquè no forma part dels acords. Jo els demano que la retirin. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Nosaltres no retirem l’esmena perquè creiem que està en la proposta. A la primera pàgina, 
hi ha un paràgraf que diu “la reducció d’un 25,48% de la taxa d’escombraries d’habitatge”. 
Per tant, és a l’ordre del dia i, a més, a la pàgina 31 de la proposta, està parlant de les 
taxes d’escombraries. Així doncs, si aquesta taxa forma part de l’ordre del dia, la seva 
esmena, per lògica, també n’ha de formar part. No estem parlant de les biblioteques ni 
estem parlant del servei de platja, estem parlant d’una ordenança que, a més a més, avui 
estem modificant, tant a la part expositiva com a la part resolutiva, perquè, també, a la 
pàgina 31, hi ha l’esment a les escombraries. Exactament a la pàgina 31, on diu taxa de 
recollida d’escombraries. Per tant, aquesta taxa sí que forma part de l’ordre del dia i, per 
tant, és acceptable poder admetre les esmenes corresponents. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Formarà part segons el seu criteri de l’ordre del dia, però no forma part de la proposta 
d’acords i, per tant, jo els recordo que vostès tenien mecanismes, com l’any passat vam 
assumir els acords, per incorporar aquestes coses, però el que s’ha fet és un ple 
extraordinari en què vostès han de decidir quin és l’àmbit del debat. Per tant, l’àmbit del 
debat són els acords que vostès mateixos han presentat i el que ens estan demanant és 
ampliar l’àmbit de l’acord amb uns nous acords. Per tant, demano que ratifiqui la proposta i 
amb això tenim dos informes damunt de la taula, jurídics, que diuen que això decideixi... 
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El Sr. Artur Gual  
 
L’article 48.2, al qual s’ha fet esment abans, del text refós de la legislació del règim local 
diu: “La convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno de la corporación local habrá 
de hacerse con expresión de los asuntos que se han de suscribir a las deliberaciones y 
acuerdos sin que puedan tratarse otros distintos.” 
 
En tot cas, la presentació d’esmenes no és un assumpte diferent de l’esmenat. De fet, a les 
ordenances del dia dels plens ordinaris no es fa esment a les presentacions de les 
tributacions de les esmenes, ja que sempre s’entén que les esmenes s’inclouen des del 
punt de l’ordre del dia relatiu a l’objecte esmenat. 
 
L’article 48.2 diu que els assumptes de l’ordre del dia s’han de sotmetre a deliberacions i 
acords i les esmenes són normalment una de les peces bàsiques per deliberar. Si no es 
poguessin presentar esmenes, és a dir, la possibilitat de prendre decisions diferents sobre 
el mateix assumpte, difícilment es podria deliberar tal com diu l’article 48.2. 
 
Vistes aquestes consideracions, quina és l’opinió jurídica de la secretària sobre si l’esmena 
s’ha de considerar o no un assumpte diferent de l’objecte esmenat? A més, la possibilitat 
de presentar esmenes als assumptes sotmesos a un ple extraordinari constitueix un dret 
reconegut a l’article 104.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya a 
tots els regidors, especialment a aquells que no hagin format vot particular al dictamen de 
la comissió. 
 
Els dictàmens o informes de les comissions d’estudis, informes o consultes, s’han 
d’adjuntar vots particulars formulats pels membres que en formen part. Els altres membres 
de la corporació poden formular-hi també esmenes abans que l’assumpte se sotmeti a 
debat. 
 
Aquest precepte reconeix un dret legal dels regidors a presentar esmenes al Ple que forma 
part del seu dret de participació en els actes públics emparat, per tant, directament a 
l’article 23 de la Constitució. 
 
La no-admissió de l’esmena constitueix una clara restricció d’aquest dret legal fins al punt 
que pugui ser aplicable el que diu l’article 542 del Codi Penal: “incórrer la pena 
d’inhabilitació especial per ocupació de càrrec públic per un període d’un a quatre anys a 
l’autoritat o a un funcionari públic que, sabent-ho, impedeix a la persona d’exercir els seus 
drets civils reconeguts a la constitució i a les lleis”. 
 
Senyor alcalde, sàpiga que amb la seva negativa a tramitar la nostra esmena estaria 
impedint l’exercici dels nostres drets civils i reconeguts a les lleis, concretament a la Llei de 
règim local de Catalunya. Si persistissin en aquesta actitud clarament 0.32.31 pel dret de 
participació política emparat per la Constitució, no descartaríem querellar-nos contra vostè i 
acusar-lo del delicte que tipifica l’article 542 del Codi Penal. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
A veure, un moment. Tot això que ha llegit vostè és un informe jurídic? Pregunto. Jo 
m’atenc a l’informe jurídic de la lletrada de la corporació, que és a qui fem cas. Una cosa 
és poder debatre una esmena, que seria lògic, seria coherent, i no hi hauria cap 
inconvenient, i l’altra és que vostès sol·licitin una ampliació de la proposta que vostès 
mateixos han fet autocorregint-se. I, a més a més, li ho recordo, qualsevol debat de caire 
econòmic ha de venir precedit per l’informe corresponent i vostès no han incorporat 
aquesta proposta de la taxa d’escombraries, que té un impacte econòmic importantíssim, i 
la resta de membres d’aquesta corporació no hem pogut tenir ni l’informe econòmic ni 
sabem què estem debatent. Per tant, vostè m’està demanant no una esmena, sinó ampliar 
l’acord, a més a més, sense cap base econòmica. Per tant, jo crec que és correcte que 
vostè vulgui garantir tot el que vulgui garantir, però jo no li accepto que aquesta esmena es 
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posi a debat perquè no és una esmena, és una ampliació de l’acord que vostès mateixos 
van presentar. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Miri, jo crec que està incorrent un altre cop en el mateix error en què va incórrer el seu 
tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda a la Comissió Informativa del dia 4 de novembre i això 
seria ja amb premeditació i traïdoria. Li recordo el que diu el ROM, que contradiu les seves 
paraules. El ROM, en la part en què explica quin és el tràmit que s’ha de seguir i les 
propostes que es presenten o que s’han de presentar al Ple, diu que prèviament s’ha de 
convocar una Comissió Informativa. En aquesta Comissió Informativa, el ROM diu 
expressament: “Article 29. Rebuda la proposta, el president de la comissió convocarà per 
escrit els seus membres. A la convocatòria, s’hi adjuntarà la documentació i els informes 
recollits a l'article 28. Durant un període de cinc dies, podran presentar per escrit les 
esmenes del projecte. Les esmenes seran presentades a la Secretaria municipal. Durant 
aquest mateix període, els representants dels grups municipals de la Comissió Informativa 
podran demanar la incorporació a l'expedient de nous informes tècnics i jurídics.” 
 
I a l’article 31: “Transcorregut el temps indicat a l'article 29, la proposta serà inclosa en 
l'ordre del dia de la primera sessió ordinària de la comissió o, si la importància i l’extensió 
de la proposta ho aconsellen, el president en convocarà una d'especial. La Comissió 
examinarà les esmenes presentades, començant per les que afectin la totalitat del projecte, 
i continuarà per les esmenes puntuals. En el transcurs de la sessió, els assistents podran 
formular noves esmenes o proposar-ne de transaccionals.” Per tant, queda absolutament 
clar que ja es va incórrer en una il·legalitat el dia 4 de novembre, il·legalitat que vostè no va 
corregir i, per tant, vostè es còmplice d’aquesta il·legalitat i avui pretén estirar un altre cop 
més aquest incompliment de la normativa i aquesta vulneració dels nostres drets que 
atempta, bàsicament, contra els interessos de la ciutadania i no és acceptable que 
insisteixi moltes vegades a corregir una errada. Vostès, en els dos anys i mig que fa que 
són al Govern, han corregit infinites errades amb el vistiplau de l’oposició, sense recórrer a 
tretes com vostè està fent en aquests moments. Per tant, li demano que reconsideri la seva 
petició. 
 
El Sr. Artur Gual 
 
Senyor alcalde. Primer, li voldria dir que està adoptant una postura molt arbitrària, perquè 
vostè, si accepta una esmena per la taxa de recollida d’escombraries que presenten vostès 
i, en canvi, no accepta l’esmena de taxes d’escombraries que presentem nosaltres, per 
tant, és una decisió... 
 
I respecte a l’informe, senyor alcalde. La proposta inicial, a la part expositiva, deia 
clarament que nosaltres demanàvem la rebaixa del 25,48% de la taxa. Si vostès, al seu 
dia, no van fer l’informe de la valoració, això se suposava que era responsabilitat seva, no 
nostra. De totes maneres, nosaltres sí que vam fer-lo i adjuntem a la proposta un estudi 
econòmic d’aquest impacte i, l’adjuntem i és a la proposta que va al Ple. 
 
I tercera, aquest matí, fa escassament mitja hora, a mi, m’ha arribat un informe 
d’Intervenció on sí que està valorada la repercussió que tindria això. Per tant, no em digui 
que no existeix l’informe, perquè l’informe és aquí. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Intentaré seguir si puc. L’informe el vaig sol·licitar jo mateix perquè, en vista que vostès han 
volgut tramitar un expedient, he estat jo mateix qui ha hagut d’anar a completar un informe. 
A la comissió del 4 de novembre, jo mateix vaig demanar un informe sobre si s’havien 
comès o no il·legalitats, i aquest informe està, jo crec que des del dia 6 o 7, a disposició de 
tothom. Vaig demanar un informe a qui l’he de demanar, que la Secretaria de la..., perdoni, 
que és aquí. El vaig demanar jo. Vostès també en van demanar un altre, però nosaltres 
vam demanar un informe i el fet és que, el mateix dia 5, jo vaig demanar l’informe i aquest 
informe la Secretaria de la corporació també el va posar a la nostra disposició, aprofitant 
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que vostès, uns dies més tard, també van demanar un altre informe. Per tant, l’informe 
jurídic el tenim damunt de la taula i vostè està parlant sempre d’esmenes, esmenes sobre 
un articulat, sobre una proposta concreta. El que vostès estan fent és ampliar una 
proposta. El que vostè no esmena és que l’informe d’Intervenció que tenim des d’avui 
mateix, perquè el vaig encarregar i jo el vaig rebre ahir a la tarda, tampoc no esmenta la 
conclusió d’aquest informe d’Intervenció. 
 
Hi ha unes conclusions prou clares i prou evidents, no? Per tant, jo li demano que retiri 
aquesta esmena. No la vol...? Doncs aquesta esmena, senyora secretària, no es pot 
debatre. Es pot debatre o no es pot debatre l’esmena? 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Jo demanaria, a l’empara de la Secretaria municipal, que ens emparés els drets que tenim 
els regidors d’aquesta corporació. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Vol contestar, senyora secretària? 
 
La Sra. secretària  
 
Jo no puc sinó remetre’m al meu informe. En tot cas, en la regulació de les comissions 
informatives, també s’ha de tenir en compte que l’article 29, 30 i 31, que han esmentat els 
senyors regidors són articles que figuren després dels articles 27 i 28 del ROM, que 
regulen el procediment ordinari de tramitació de propostes i, en tot cas, els regidors sempre 
tenen la possibilitat d’acudir a sol·licitar que s’aprovin les seves propostes mitjançant una 
sèrie de mecanismes. 
 
En aquest cas, el mecanisme del Ple extraordinari, en relació amb un expedient com el de 
les ordenances fiscals, que té una parametrització de temps, suposa que el que s’està 
debatent ara afectarà bàsicament el 2015, la qual cosa suposa temps suficient per 
considerar el que sigui mitjançant altres mecanismes ordinaris. 
 
Si és o no una correcció d’errada o una esmena, doncs jo penso que en aquest cas 
s’hauria d’entrar en el fons de l’assumpte, però en cap cas la consideració o no 
consideració d’esmena no impedeix la possibilitat de debatre o de sol·licitar que es puguin 
debatre aquests punts en un ple, no necessàriament en aquest Ple. 
 
A proposta de la presidència, es proposa fer un recés de dos minuts. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Tornem. Vist el raonament que ha fet la secretària i les deliberacions que hem fet en el 
Govern, vejam, aquí hi ha un tema, és a dir, nosaltres, com a govern, no acceptàvem la 
votació d’aquesta esmena, perquè enteníem que no era una esmena, sinó que enteníem 
que era una ampliació, una autoampliació, per dir-ho d’alguna manera, dels acords que, 
per error o per descuit, vostès mateixos havien presentat. Per tant, queda clar que aquest 
és un ple extraordinari i l’àmbit del debat, fins ara, emmarcava el que ha marcat la 
sol·licitud de Ple extraordinari. 
 
Això d’una banda. Però sí que és veritat que nosaltres el que no volem es defugir el debat 
democràtic i, per tant, independentment de la raó que nosaltres puguem tenir per votar a 
favor o en contra d’aquesta esmena sí que permetrem que es debati aquesta esmena, 
tenint en compte que aquesta esmena no serà d’aplicació fins al 2015 i que hi ha moltes 
altres ocasions que tindrem per debatre aquestes ordenances o unes altres ordenances, 
però no volem obstruir la petició formal democràtica que avui es debati aquesta esmena. 
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Hi insisteixo: nosaltres seguim pensant que això és una addició en els acords i no pas una 
esmena, però, en tot cas, debatrem l’esmena i, per tant, la sotmetérem a votació. 
Sotmetrem a votació l’esmena. 
 
Llavors, l’esmena que sotmetem a votació és la tercera esmena, perquè les dues primeres 
ja han quedat incorporades: esmena d’addició a la proposta inicial, presentada per 
l’oposició. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo m’alegro que rectifiquin i que permetin que es pugui votar 
aquesta esmena... 
 
Senyor alcalde, ja està veient que jo m’alegro que rectifiquin i que permetin la votació 
d’aquesta esmena. Vostè ha fet referència al fet que aquestes ordenances, aquestes 
esmenes, no entraran en vigor fins al 2015. Jo li ho vull rebatre, perquè expressament en 
els acords diu que aquestes ordenances entraran en vigor el dia 1 de gener del 2014. 
 
En tot cas, entrin quan entrin en vigor, si l’ordenança i la seva modificació eventual diuen 
expressament, que és el cas, que entrin en vigor a partir de l’1 de gener del 2014, és 
aquesta data a partir de la qual s’aplicaran, encara que es publiquin mesos després. 
 
L’article 107 de la Llei reguladora de bases de règim local diu: “Las ordenanzas fiscales 
reguladoras de los tributos locales, comenzarán a aplicarse en el momento de su 
publicación definitiva en el BOP, salvo que en las mismas se señale otra fecha.” I aquesta 
altra data, l’1 de gener, pot suposar una aplicació retroactiva, ja que el contingut d’aquestes 
noves ordenances i la seva modificació eventual són favorables als seus destinataris i el 
principi constitucional d’irretroactivitat de les normes només les vincula a aquestes quan 
tenen contingut desfavorable per als drets dels ciutadans. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
En qualsevol cas, el que farem és debatre l’esmena i, després, com que estem en un 
sistema de garanties, gràcies a Déu, un sistema no solament democràtic sinó de garanties 
democràtiques, jo crec que qualsevol ciutadà i qualsevol persona, en el període d’exposició 
pública, pot fer-hi al·legacions. Això ho acceptem tots, encara que aquí no... D’acord. 
 
El president sotmet a votació la tercera esmena del document d’esmenes presentat pels 
grups municipals del PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita, amb el resultat 
següent: 11 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita) i 10 vots 
en contra (CiU i ERC-AM). Aquesta esmena queda incorporada. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, l’esmena ha quedat guanyada i incorporada. El debat de l’esmena l’incorporem en 
el debat genèric de les ordenances fiscals. 
 
Ara farem, si els sembla, l’explicació de vot en conjunt, tenint en compte que farem... Ara 
votarem la proposta total amb el conjunt i després farem l’explicació de vot, si els sembla 
bé, en aquest ordre, ordre decreixent, i tancarà en aquesta cas la persona que ha fet... 
Senyor Gual, tancarà vostè el debat, si no es produeixen després contradiccions o alguna 
persona se sent interpel·lada podrà, evidentment, demanar el seu torn. 
 
Té la paraula el senyor Llorenç Birba, que li vol fer una proposta. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Sí. Jo demanaria si aquestes ordenances fiscals les podríem votar per taxes i impostos. No 
caldria votar-les una per una, sinó que demanaríem votar en dos grups: el conjunt general i 
després votar en un bloc a part les esmenes que hem fet nosaltres, és a dir, l’impost de 
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béns immobles; la taxa per concessió de plaques, patents i altres distintius; la taxa per 
llicències urbanístiques; la taxa per recollida d’escombraries en tot el seu bloc, tant 
l’esmena que hem fet abans com ara la de la taxa amb l’import econòmic; la taxa per 
prestació de servei i aprofitament especial de la sala capitular; la taxa per servei de 
clavegueram, i la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de 
les activitats. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Nosaltres creiem que en aquest cas no és negociós pel que fa a les ordenances fiscals. 
Per tant, aquí es vota que sí o que no en bloc. Vostè pot donar les explicacions pertinents 
sobre si està d’acord amb les unes o les altres, però no té cap sentit en unes ordenances 
votar-hi parcialment a favor o parcialment en contra. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, entenc que votem el conjunt, d’acord. 
 
El president sotmet a votació la proposta de les ordenances fiscals amb l’esmena 
incorporada amb el resultat següent: 11 vots a favor (PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i la 
regidora no adscrita) i 10 vots en contra (CiU i ERC-AM). S’aprova per majoria absoluta. 
 
La proposta de la modificació de les ordenances fis cals referents als impostos i les 
taxes per a l’any 2014, amb les esmenes incorporade s queda de la manera següent: 
 
“Proposta d’aprovació provisional de la modificació  de les ordenances fiscals 
referents als impostos i les taxes per a l’any 2014 , amb les esmenes incorporades 
 
Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
concretament en el articles 15 a 19, que estableixen el procediment per a l’aprovació i la 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i el Reial 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, adopta els acords pertinents de modificació dels tributs locals. 
 
Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals elaborades a aquest fi 
responen a les prescripcions de les normatives esmentades, arbitradores del sistema de 
recursos dels ens locals. 
 
L’observació de la gestió realitzada des de l’inici de l’exercici, i vistos els informes 
presentats pels responsables i tècnics, ha permès constatar tots aquells aspectes que han 
de ser objecte de variació. 
 
Les novetats més significatives d’aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals 
són: 

• La substitució de l’actual redactat de les ordenances fiscals reguladores de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre activitats econòmiques, per tal 
d’adaptar-les al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en virtut de la delegació 
realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
esmentats impostos. 
 

• En relació amb la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici 
de les activitats, s’han afegit tres nous apartats per regular l’import de la taxa que fan 
referència a les activitats desenvolupades en establiments municipals, als despatxos 
professionals habilitats en domicilis particulars i la regulació dels habitatges d’ús turístic. 
També s’ha inclòs una reducció del 25% de la quota de la taxa amb l’objectiu de 
facilitar la implantació de nous comerços i activar l’economia local. 
 

• S’inclou un nou punt en la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per regular la 
taxa per autorització de les transmissions de les parades del mercat setmanal. 
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• La creació una nova taxa per la reposició del comandament de les pilones 

automàtiques a la via pública dins l’Ordenança fiscal de la taxa per estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local.  

 
• La reducció en un 25,48% de la taxa d’escombraries d’habitatges i l’establiment de 

quota “zero”, tant en la part fixa com en la part variable, de la taxa pel servei de 
clavegueram, per tal de compensar, en part, el manteniment de l’augment del 10% 
de l’IBI acordat pel Govern central.  
 

Per tot això, i de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa, al Ple 
l’Ajuntament, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents: 
 
���� ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I R ECAPTACIÓ DELS 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL 
 
Article 1: Fonament legal i àmbit d’aplicació 
Modificació per incloure un nou apartat per recollir expressament dins de l’àmbit 
d’aplicació de la present ordenança els casos dels ingressos de dret públic delegats a la 
Diputació de Barcelona: 
 
4. 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, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
No obstant això, 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. 
 
Article 9: Liquidacions 
Modificar la redacció actual del punt 1 pel següent : 
1. Es practicaran liquidacions de venciment singular quan l’Ajuntament tingui coneixement de 
l’existència del fet imposable, ja sigui per instància de l’interessat o directament pels seus 
mitjans. L’aprovació de les liquidacions es realitzarà per resolució de l’alcalde o regidor/a en 
qui delegui, que serà competent per a la resolució dels expedients d’inspecció tributària o de 
comprovació, corresponents. 
 
Article 11: Beneficis fiscals 
Incloure un nou apartat amb el número 3 per regular que serà requisit indispensable estar 
al corrent de pagament per demanar un benefici fiscal, amb el redactat següent: 
 
3. Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals trobar-se al corrent de 
pagament de les obligacions amb l’Ajuntament. 
 

� Com a conseqüència d’aquesta inclusió, numerar de nou els apartats posteriors. 
 
Article 16: Ajornaments i fraccionaments 
Modificació del redactat actual per adaptar l’article 16 amb motiu de la delegació de la 
recaptació executiva a la Diputació de Barcelona i donar nova regulació. 
 
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, que 
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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. 
 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, la sol·licitud d’ajornament i 
fraccionament s’adreçarà a l’alcalde o regidor/a en qui delegui, a qui correspon la seva 
concessió amb caràcter general. Quan l’import del principal de l’expedient sigui inferior a 
3.000 € i els terminis proposats per al pagament siguin inferiors a dotze mesos, la 
concessió de l’ajornament i el fraccionament correspon al tresorer de la corporació. 
 
3. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són: 

a) Els deutes d’import principal inferior a 1.500 € es podran ajornar o fraccionar per 
un període màxim de 18 mesos. 

b) El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 € i 5.000 € pot ser 
ajornat o fraccionat fins a un termini màxim de 24 mesos. 

c) Si l’import principal excedeix de 5.000 €, els terminis concedits poden estendre’s 
fins a 36 mesos. 

 
4. Amb caràcter general, la concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament requerirà 
que el sol·licitant domiciliï el pagament del deute, o de les successives fraccions. A aquest 
efecte, en la sol·licitud haurà de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el número de 
compte i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi d’efectuar el càrrec en compte. 
Excepcionalment, es podrà concedir l’ajornament o el fraccionament sense domiciliació. 
 
5. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els 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. En aquest cas, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es presentin 
seran objecte d’inadmissió. 

 
6. En totes les sol·licituds d’ajornament i fraccionament caldrà que el contribuent justifiqui que 
la seva situació econòmica li impedeix, de forma transitòria, efectuar el pagament en els 
terminis establerts, d’acord amb allò establert en l’article 65 de la llei general tributària.  
 
La prova sobre la situació de tresoreria del sol·licitant podrà consistir en qualsevol prova 
admesa en dret i, en tot cas, haurà d'aportar la documentació següent: 
 
a) Persones físiques: 
• Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascun dels 

cònjuges o parella de fet. 
• En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de 

l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos anuals del sol·licitant i, si 
escau, del cònjuge o parella de fet. 

• Còpia de l'última declaració anual de l'IVA, si escau. 
 
b) Persones jurídiques: 
• Còpia de l'última declaració de l'impost de societats. 
• Còpia de l'última declaració anual de l'IVA. 
 
7. En tot cas, quan s’atorgui l'ajornament o el fraccionament de pagament, s'acreditarà 
l'interès de demora, que es computa des del venciment del període voluntari i fins al final 
del termini concedit, al tipus fixat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
8. No s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient és inferior a 
10.000 € i els terminis proposats per al pagament són igual o inferiors a 24 mesos. 
 
9. En els casos en què s’exigeixi la constitució de garantia, caldrà que aquesta es formalitzi 
en metàl·lic o en aval solidari d’entitats de dipòsit. S’haurà de cobrir l’import del deute i dels 
interessos de demora que originin l’ajornament o el fraccionament, més un 25% de la suma 
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d’ambdues partides. En el cas de l’aval, haurà d’estar constituït per un termini que 
excedeixi en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits, i estarà degudament 
intervingut. 
 
10. L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, si 
escau, la dispensa d’aquesta obligació. 
 
11. La garantia haurà d’aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir de 
l’endemà al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 
condicionada a aquesta aportació. 
 
���� IMPOSTOS:  
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
Article 3r. Supòsits de no-subjecció 
 
Substituir l’actual redactat de l’apartat a) per tal d’adaptar-lo a la modificació introduïda per la 
Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries adreçades 
a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, que quedarà 
redactat de la manera següent: 
 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic marítim, 

terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris. 
 
Article 4t. Subjecte passiu 
Incloure nous apartats referents al canvi de titular del dret constitutiu del fet imposable i 
divisió de la quota tributària, d’acord amb els redactats següents: 
 
2. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret 
constitutiu del fet imposable. 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, 
es conegués més d’un titular, es faran constar sense que aquesta circumstància impliqui 
la divisió de la quota. 
 
No obstant això, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es 
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, cas en què serà indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret 
sobre l’immoble. En el supòsit que els documents públics siguin antics, s’haurà d’aportar 
una nota simple informativa actualitzada emesa pel Registre de la propietat de Mataró. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de la divisió 
esmentada, resultin quotes líquides d’import inferior a 6,00 euros. 
 
En cap cas no es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran 
al padró de l’exercici en què s’acordi la divisió, sempre que la liquidació no hagi adquirit 
fermesa; en el cas contrari, s’incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament 
posterior i es mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació. 
 
3. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o 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 fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
 
4. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. La designació esmentada haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en 
el registre de contribuents. 
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5. Amb caràcter general, els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
 
Article 7è. Bonificacions 
Modificar l’apartat 3 de l’article 7 que regula la bonificació en la quota de l’IBI de les 
famílies nombroses o famílies monoparentals, per tal de: 
 

a) Suprimir famílies monoparentals del text, atès que aquesta figura no consta 
reconeguda a l’article 74.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març. 

b) Modificar els criteris per a l’atorgament de les bonificacions (establint que els 
imports es determinaran en funció del valor cadastral i del nombre de membres de 
la unitat familiar) i els percentatges d’aquestes. 

c) Aclarir que es concediran sempre que la liquidació no hagi adquirit fermesa. 
 

L’apartat 3 de l’article 7 quedarà redactat de la manera següent: 
 
3. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i 
reuneixin les condicions següents: 

• L’habitatge ha de constituir la residència habitual del conjunt de la família. 
• El subjecte passiu de l’impost ha de ser membre de la família nombrosa. 
• Tenir reconeguda la condició de família nombrosa per la Generalitat de Catalunya 

i estar en possessió del títol corresponent vigent. 
 
S’haurà d’aportar la documentació següent: 

• Fotocòpia del document nacional d’identitat. 
• Original del títol de família nombrosa vigent. 
• Certificat de convivència. 
• Rebut de l’IBI de l’any en curs. 
• Autorització degudament signada per autoritzar l’Ajuntament del Masnou perquè 

pugui obtenir les dades completes del títol de família nombrosa per procediments 
electrònics. 

 
Per a la determinació del percentatge d’aquesta bonificació, s’estableix el barem següent: 
 
Habitatges amb valor cadastral inferior a 100.000 e uros 
Famílies nombroses amb 3 fills/es   50 % 
Famílies amb 4 fills/es    55 % 
Famílies amb 5 o més fills/es   60 % 
 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 100.000 i 150.000 euros 
Famílies nombroses amb 3 fills/es   30 % 
Famílies amb 4 fills/es    35 % 
Famílies amb 5 o més fills/es   40 % 
 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 150.000 i 200.000 euros 
Famílies nombroses amb 3 fills/es   25 % 
Famílies amb 4 fills/es    30 % 
Famílies amb 5 o més fills/es   35 % 
 
Habitatges amb valor cadastral inferior a comprés e ntre 200.000 i 250.000 euros 
Famílies nombroses amb 3 fills/es   15 % 
Famílies amb 4 fills/es    20 % 
Famílies amb 5 o més fills/es   25 % 

 
Habitatges amb valor cadastral superior a 250.000 e uros 
Famílies nombroses amb 3 fills/es   5 % 
Famílies amb 4 fills/es    7 % 
Famílies amb 5 o més fills/es            10 % 
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Aquesta bonificació potestativa té caràcter pregat, per la qual cosa el subjecte passiu de 
l’impost l’haurà de demanar. 
 
La concessió d’aquesta bonificació no té caràcter retroactiu; no obstant això, quan el 
subjecte passiu ho sol·liciti abans que la liquidació corresponent hagi adquirit fermesa, es 
podrà concedir sempre que en la data de meritació del tribut concorrin els requisits que 
habilitin per gaudir-ne. En el cas de les liquidacions incloses en el padró no es produeix la 
fermesa fins a la finalització del període voluntari de pagament. 
 
Es concedirà per al període de vigència del títol de família nombrosa o monoparental, 
sempre que estigui vigent al principi de cada exercici i, a partir dels següents, l’aplicació 
d’aquesta bonificació es realitzarà d’ofici en el rebut de l’impost sobre béns immobles 
mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els interessats hauran de comunicar 
qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
 
En el cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament les dades 
sobre els titulars i membres de les famílies nombroses o monoparentals empadronades al 
municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació, almenys una 
vegada, es veuran alliberats d’aportar novament el títol. 
 
Els titulars de la targeta de família nombrosa que a l’inici de l’exercici assoleixin tots els 
requisits per poder-ne gaudir, però que per qüestions formals no constin en el registre de 
l’Administració competent, podran sol·licitar fins al 31 de desembre la bonificació acreditant 
les circumstàncies necessàries per a la seva aplicació. 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Substituir l’actual redactat de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost esmentat, per 
adaptar-lo al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en virtut de la delegació 
realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació (la substitució 
no afecta ni les quotes ni els beneficis fiscals potestatius) i que quedarà de la manera 
següent: 
 
Article 1. Fet imposable 
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat 
dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina 
sigui la seva classe i categoria. 
 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres 
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost, també es 
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 
 
3. No estan subjectes a l’impost: 
 
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 

model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, 
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil 
dels quals no sigui superior a 750 quilos. 

 
Article 2. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a 
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. 
 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 
amb domicili en territori espanyol. La designació esmentada haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de 
contribuents. 
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Article 3. Successors i responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
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 i a 
l’Ordenança general. 
 
Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòr ia i quantia fixa 
1. Estaran exempts d’aquest impost: 
 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin 
súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat 
en la seva extensió i grau. 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels 
seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 
internacionals. 

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 
trasllat de ferits o malalts. 

f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que per construcció no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts 
especialment —i no merament adaptats— per a l’ús d’una persona amb defecte o 
incapacitat física. 

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als 
quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant 
els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. 
A aquests efectes, es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33 per 100. 

h) Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així com 
justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una 
manifestació signada pel titular del vehicle en què s’especifiqui si serà conduït per ell 
mateix o bé es destinarà al seu transport. 

i) La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 

j) Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 

k) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa 
la del conductor. 

l) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció 
agrícola. 
 

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 
característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 
l’exempció, s’expedirà un document que n’acrediti la concessió. 

 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa en el moment de la 
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sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 
requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost. 
 

3. No caldrà que l’interessat aporti el certificat de la discapacitat o altres documents 
acreditatius 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 la consulta esmentada. 

 
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestati va i quantia variable 
1.  Els vehicles històrics i aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats 

a partir de la data de la seva fabricació, gaudiran d’una bonificació d’acord amb la 
següent escala: 

a) De 25 a 50 anys d’antiguitat   ............................................. 50% 
b) De 51 o més d’antiguitat  .................................................  100% 

 
Si la data de fabricació no es coneix, es prendrà com a tal la de la seva primera 
matriculació. En el seu defecte, es prendrà la data en què el corresponent tipus o 
variant de vehicle es va deixar de fabricar. 

 
2. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota: 

• Els vehicles elèctrics i bimodals. 
• Els que utilitzin biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, 

hidrogen i derivats d’olis vegetals, perquè les característiques del motor 
provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables. 

 
Per poder gaudir de les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest 
article, els interessats hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de 
característiques tècniques del vehicle on quedi constància d’aquests extrems. 
 
Un cop declarada la bonificació, s’expedirà un document que n’acrediti la concessió. Les 
bonificacions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs quan la liquidació 
ha estat girada o encara no ha finalitzat el termini de cobrament en voluntària al moment de la 
sol·licitud, produeix efectes en el mateix exercici, sempre que s’hagin complert els requisits 
establerts per tenir-hi dret en el moment en què es merita l’impost. 
 
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes 
amb rang de llei, posteriors a la Llei d'hisendes locals, o derivats de l'aplicació de tractats 
internacionals. 
 
Article 6. Quota tributària 
1.  Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient que en cap cas és superior al 
màxim legal establert del dos. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què 
el quadre esmentat sigui modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

 
2.  Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre tarifes vigents 

en aquest municipi serà el següent: 
 

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES QUOTA   

A) Turismes   

De menys de 8 cavalls fiscals 24,30 € 
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 65,45 € 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,60 € 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 177,40 € 
De 20 cavalls fiscals en endavant 221,70 € 

B) Autobusos   

De menys de 21 places 166,40 € 
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De 21 a 50 places 237,10 € 
De més de 50 places 294,70 € 

C) Camions   
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 83,80 € 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,40 € 
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,10 € 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 293,60 € 

D) Tractors   
De menys de 16 cavalls fiscals 34,85 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals 54,40 € 
De més de 25 cavalls fiscals 166,40 € 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles d e tracció mecànica    
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 34,85 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 54,40 € 
De més de 2.999 kg de càrrega útil 166,40 € 

F) Altres vehicles   
Ciclomotors 8,70 € 
Motocicletes fins a 125 cc 8,70 € 
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,10 € 
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30 € 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 59,80 € 
Motocicletes de més de 1.000 cc 119,60 € 

 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre. 
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. 
 
Article 7. Període impositiu i acreditament de l’im post 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què 
es produeix aquesta adquisició. 

 
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 

 
3. En els casos de primera adquisició del vehicle, l’import de la quota a exigir es 

prorratejarà per trimestres naturals i se satisfarà la que correspongui als trimestres 
que resten per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. 

 
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, 

es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar 
la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació 
de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de trànsit, aquest 
inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu 
posterior desballestament per l’Ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de 
la baixa la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’Ajuntament. 

 
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l’Ajuntament de la 
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa la 
de la recepció per part de l’Ajuntament. 

 
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el 

subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el 
punt 4, li correspon percebre. 
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6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es 
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans 
que finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a 
l’exercici següent. 
 
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda, no 
cal que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició. 
 
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer 
la quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article. 

 
Article 8. Règims de declaració i d’ingrés 

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via 
de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en el permís esmentat, s’entendrà 
que la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a 
l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de vehicles. 

 
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera 

que se n’alteri la classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius 
presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies, que es 
comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model 
aprovat amb aquesta finalitat, que contindrà els elements de la relació tributària 
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que escaigui i la seva 
realització. S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el 
certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el 
codi d’identificació fiscal del subjecte passiu. 

 
3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de 

l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora. 
 

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora 
verificarà que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de 
la verificació a l’imprès de l’autoliquidació. 

 
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral 

haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any 
anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a 
la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, 
l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els 
rebuts impagats de l’exercici en curs. 

 
Article 9. Padrons 

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament 
de les quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en 
el període de cobrament que fixi l’Ajuntament, que anunciarà per mitjà d’edictes 
publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o 
que es creguin més adients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior 
a dos mesos. 

 
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents 

es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. 
 

Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de 
trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, 
transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres 
informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’Ajuntament. 

 
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini de vint dies 

comptats des de la data d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims 
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puguin examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al 
públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i 
produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 

 
Article 10. Gestió per delegació 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a 
terme l’administració delegada. 

 
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de Gestió 

Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota resultant 
de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics. En aquest cas, 
des del web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb les 
dades de l’autoliquidació. 

 
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són 

procedents els beneficis fiscals aplicats. A aquest efecte, als models de sol·licitud de 
beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del 
tribut per consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar 
els requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades. 

 
En el cas que no consti aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de 
l’existència dels requisits declarats, o si la consulta esmentada no fos possible, 
l’interessat haurà d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest 
organisme, en el termini de 10 dies comptats a partir de la data de la matriculació 
efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si 
escau, s’expedeixi un document que n’acrediti la concessió. 

 
En el cas que no aporti dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT 
efectuarà en via de gestió tributària les verificacions i comprovacions corresponents i 
practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar. 

 
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és 

correcta, es procedirà de la manera següent: 
 

a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT 
practicarà una liquidació complementària. 

b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al 
subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut. 

 
5. Als efectes de complir el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta Ordenança, 

l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i 
abans del dia 1 de gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs. 

 
6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions 

de padró, li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró. 
 

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que 
hagin delegat les seves facultats en la Diputació. 

 
7. No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la Diputació 

de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
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Article 11. Col·laboració social  

1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de 
l’Ajuntament, a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària. 

 
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a: 

a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, 
transferència del vehicle i canvi de domicili del titular. 

b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 
documents tributaris. 

3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats 
anteriors, caldrà subscriure el conveni corresponent. 

 
Article 12. Data d’aprovació i vigència 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en la sessió celebrada el 17 d’octubre de 
2013, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional primera. Beneficis fiscals co ncedits a l’empara de la present 
ordenança 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre que se’n prevegi la 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’hi estableixin. 
 
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti 
 
Disposició addicional segona. Modificació dels prec eptes de l’Ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 
posteriors 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o una altra 
norma de rang legal que afectin qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació 
automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
 
Article 3r. Supòsits de no-subjecció 
Incloure altres actes no subjectes a l’impost d’acord amb la normativa actual, i que són 
els següents: 
 

5. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges 
a favor dels seus socis cooperativistes. 

 
6. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de 

beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
transformació urbanística, i les adjudicacions a favor dels propietaris esmentats en 
proporció als terrenys que aportin, en els termes de l'article 18 del Text refós de la llei 
del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el 
valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment 
correspon als terrenys que aporti, l'excés d'adjudicació sí estarà subjecta a aquest 
impost. 

 
7. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció del dret real 

esmentat, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel qual 
va ser constituït. 
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8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 

conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 
 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de 
transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a 
favor d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració 
bancària. 
 

10. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de 
crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre que els immobles 
esmentats hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes 
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i 
promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de 
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. 

 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 

Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 

Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directament o indirectament per la societat esmentada en almenys el 50 
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vol de l’entitat participada en el 
moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la 
mateixa. 

 
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 

Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d’actius 
bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

 
14. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els fons 

d’actius bancaris (FAB) esmentats durant el període de temps de manteniment de 
l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, 
previst en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 
de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

 
Article 4t. Exempcions 
Modificar la redacció de l’apartat b), relatiu als supòsits d’exempció de l’impost, el qual 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
b) Les transmissions de béns que hagin estat declarats Béns Culturals d’Interès Nacional, 
d’acord amb el que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català, sempre que els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han 
realitzat, al seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles 
esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents: 
 
Primera. Que les obres s’hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s’hagi posat de 
manifest l’increment de valor, després de l’obtenció de la llicència municipal corresponent i 
de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció d’aquesta classe de 
béns. 
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Segona. Que l’import total de les obres, d’acord amb el pressupost o els pressupostos 
presentats a l’efecte de l’atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l’increment de 
valor. 
 
Tercera. Que les rendes brutes de l’immoble per tots els conceptes i sense excepció no 
excedeixin del percentatge, en relació amb el valor cadastral, igual a l’interès legal del 
diner més un punt en el moment de la meritació. 
 
A la sol·licitud d’exempció, s’hi ha d’adjuntar la prova documental acreditativa del 
compliment de les condicions assenyalades i, si no n’hi ha o si aquesta prova és 
insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a complement d’aquesta 
prova. 
 
Article 5è. Subjectes passius 
Incloure l’apartat 3, per establir mesures adreçades a la protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos amb el redactat següent: 
 

3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors 
hipotecaris del deutor principal compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial 
Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del seu habitatge prevista a 
l’apartat 3 de l’annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut 
del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del 
contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes. 
 
Article 5è bis. Successors i responsables 
Incloure un nou article per regular els successors i responsables, amb el redactat següent: 
 

1. Són responsables tributàries les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària. 
 

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 terminis previstos a la Llei 
general tributària. 

 
Article 12è. Quota tributària 
Anul·lar l’apartat 2, que estableix la quota mínima a satisfer, i, com a conseqüència, 
numerar de nou els apartats. 
 
2. En tot cas, la quota mínima a satisfer per l’impost no serà inferior a 44,50 euros. 
 
Modificar l’apartat 3 actual de l’article 12è, que a partir de l’anul·lació anterior serà el 2, per 
tal d’anul·lar la condició que el valor de la finca suposi més d’un 80% del capital relicte i afegir 
quan es considera habitatge habitual, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
1. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, en les 

transmissions mortis causa que afectin l’habitatge habitual del causant, sempre que els 
adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per naturalesa o adopció 
i parelles de fet del causant i que la finca que es transmeti sigui l’habitatge habitual del 
causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió. 
 

A aquests efectes, es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat 
el causant. No obstant això, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a 
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa del padró hagi estat motivada per causes 
de salut suficientment acreditades. 
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La finca no es podrà transmetre de forma onerosa per actes entre vius en el termini de 
dos anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort. Si es realitza 
transmissió onerosa per pactes entre vius, l’Ajuntament realitzarà liquidació definitiva 
considerant la quantitat ingressada com a ingrés a compte. 
 
Les persones que vulguin sol·licitar la bonificació hauran d’aportar l’escriptura 
d’acceptació d’herència. 
 
Si la persona que adquireix la finca és parella del causant, també haurà de presentar 
una còpia de l’escriptura acreditativa de la situació de parella de fet o acta de 
notorietat, d’acord amb les disposicions de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions 
estables de parelles. Així mateix, hauran d’acreditar la convivència mínima de dos 
anys, immediatament anteriors a la transmissió. 

 
Article 13è. Reduccions de valors 
Anul·lar el redactat, atès que actualment no és d’aplicació. 

 
Secció segona  
Article 13è. Reduccions de valors 
Quan es fixin, revisin o modifiquin els valors cadastrals en virtut del previst en el text refós 
de la Llei reguladora d’hisendes locals, es prendrà, a efectes de la determinació de la 
base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als 
nous valors cadastrals la reducció fixada per l’Ajuntament. 
 
La reducció esmentada tindrà com a límit màxim el 60% i com a límit mínim el 40%. Dins 
d’aquests límits, l’Ajuntament podrà fixar per a cadascun dels cinc primers anys 
d’efectivitat dels nous valors cadastrals un tipus de reducció diferent. Quan no es fixi la 
reducció, aquesta s’aplicarà, en tot cas, al tipus del 60%. 
 
El que es preveu en aquest article no serà d’aplicació per als supòsits en els quals els 
valors cadastrals resultants de la fixació, revisió o modificació a què es refereix el primer 
paràgraf siguin inferiors als fins aleshores vigents. 
 
� Com a conseqüència de l’anul·lació, s'han de numerar de nou els articles posteriors. 
 
Article 16è. Gestió de l’impost, a partir de l’anul·lació anterior serà el 15è. 
 
Incloure un nou apartat referent a l’obligatorietat d’haver presentat l’autoliquidació o 
declaració a l’Ajuntament abans d’inscriure al Registre de la Propietat, d’acord amb el que 
estableix l’article 254.5 de la Llei hipotecària, efectuada per la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, d’impuls a l’activitat econòmica, que quedarà amb el redactat següent: 
 
El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que 
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost, 
sense que acrediti prèviament haver presentat l’autoliquidació o, si escau, la declaració 
de l’impost o la comunicació a què es refereix l’article 110.6.b) del TRHL. 
 
Article 16è. Recàrrecs d’extemporaneïtat 
Incloure un nou article per regular els recàrrecs d’extemporaneïtat amb el redactat 
següent: 
 
Si la presentació de la declaració o de l'autoliquidació no s’efectuen dins del termini 
previst a l’article 16.5 d'aquesta Ordenança, s'aplicaran els recàrrecs següents: 
 

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

• Recàrrec del 20% quan s'efectuï després dels dotze mesos següents al venciment 
del termini legal per fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora 
pel període transcorregut des de l’endemà al termini dels dotze mesos posteriors 
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a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es 
practiqui l'autoliquidació. 

• L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l'ingrés 
total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació 
extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la 
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de 
l'article 62.2 de la Llei general tributària. 

 
Article 17è. Notificacions 
Modificar l’apartat 2 per tal d’afegir més regulació sobre el sistema de notificacions i 
clarificar el tràmit, que quedarà redactat de la manera següent: 
 

2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No 
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, a l’interessat o 
persona autoritzada portadora de la declaració. 

 
Si es practica una liquidació d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent de 
la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per 
l’Administració. 

 
Article 19è. 
Incloure un paràgraf tercer a l’actual redactat per tal d’incorporar-hi que els notaris 
podran realitzar la comunicació a l’Ajuntament mitjançant la presentació per via telemàtica 
a la plataforma del Consell General de Notariat, d’acord amb el redactat següent: 
Aquesta comunicació a l’Ajuntament també es podrà realitzar mitjançant la presentació 
per via telemàtica a la plataforma del Consell General de Notariat. 
 
Incloure una disposició addicional referent a la promulgació de normes posteriors, amb 
el redactat següent: 
 
Disposició addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promu lgació 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. 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
Substituir la redacció actual de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost esmentat per 
adaptar-la al model aprovat per la Diputació de Barcelona, en virtut de la delegació 
realitzada referent a les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació (la 
substitució no afecta els coeficients de situació), i que quedarà de la manera següent: 
 
Article 1. Fet imposable 

1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter 
real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques. 

2. Es consideren activitats empresarials, als efectes d'aquest impost, les de 
ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 

 
Article 2. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. La designació esmentada haurà 
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost 
posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
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Article 3. Successors i responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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 i a l’Ordenança general. 

 
Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori  1 
Estan exempts de l'impost: 
 

A) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes 
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les 
comunitats autònomes i de les entitats locals. 

 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 

durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a 
terme l’activitat. 

 
A aquests efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de 
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la 
seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan, encara que es 
tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, 
condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de: 
 

• Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
• Transformació de societats. 
• Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova 
entitat. 
 

C) Els subjectes passius següents: 
• Les persones físiques. 
• Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats 

de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de 
negoci inferior a 1.000.000 euros. 

• Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció 
només afectarà els que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, 
sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 euros. 

 
A l’efecte de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
regles següents: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la 
Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de 
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i altres 
reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos 
directament relacionats amb el volum de negoci esmentat. 
 
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost 
sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del 
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de 
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que 
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el període 
impositiu esmentat hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net del volum 
de negoci s’elevarà a l’any. 
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3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les 
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 
del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que 
pertanyin al grup. 
 
A aquests efectes, existeix un grup quan una societat tingui, directament o indirectament, 
el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una 
societat, que es qualificarà com a dominant, sigui sòcia d'una altra societat, que es 
qualificarà com a dependent, respecte de la qual: 
 

a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració. 
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb 

altres socis. 
d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració 

que exerceixin el càrrec en el moment en què calgui formular els comptes consolidats i 
durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta 
circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d'administració de la societat 
dominada siguin membres de l’òrgan d'administració o alts directius de la societat 
dominant o d'una altra dominada per aquesta. 

 
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes. 
 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a 
l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats 
en territori espanyol. 
 

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

 
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els 

seus graus pagats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o 
de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els 
establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant d’ànim de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, 
per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats a 
l’ensenyament esmentat, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a 
cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries 
primes o al sosteniment de l’establiment. 

 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 

ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 
d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts 
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les finalitats 
esmentades, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap 
particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries 
primes o al sosteniment de l’establiment. 

 
G) La Creu Roja. 

 
H) Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 
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I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades a 
l’article 7 de la llei esmentada que desenvolupin, en compliment del seu objecte o 
finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que 
compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

a) Les fundacions. 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix 

la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o 
associacions. 

d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions. 

e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives 
territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic 
espanyol i el comitè paralímpic espanyol. 

f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a 
què es refereixen la lletres anteriors. 
 

J) A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta 
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les 
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període 
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el 
local. 

 
K) A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de 

l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una 
duració superior als tres mesos i afectin els locals en què es realitzin activitats 
classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà 
una reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu 
corresponent, atenent el grau d’afectació dels locals per les obres esmentades. 

 
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat 1 

anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. Els beneficis regulats en les lletres E), F), J) i K) de l'apartat 1 anterior tindran 

caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
4. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada al fet 

que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al 
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats 

agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en 
la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció 

segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la 
quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període 
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció 
prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 

 
Article 5. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu  

1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran 
d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes passius que 
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incrementin en almenys un treballador la mitjana de la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades al municipi. 
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període 
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per 
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb 
contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el 
mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és 
d’un any, amb les especialitats següents: 
 

a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses, el còmput de les 
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses 
afectades abans i després de l’operació. 

 
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi, no 

es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part 
de l’empresa a centres d’activitat situats al municipi. 

 
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, se’n calcularà el nombre equivalent 

en funció de la durada d’una jornada laboral completa. 
 

Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és 
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si 
escau, el càlcul de la quota tributària bonificada, que integrarà la liquidació del període 
impositiu corresponent. 

 
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 

a) Gaudiran d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes 
passius que produeixin i facin servir, per al desenvolupament de les activitats que 
duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a 
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, sempre que 
realitzin la producció en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin 
l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin al municipi. 
 

Si el subjecte passiu es limita a fer servir d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el 
seu consum ha de representar, almenys, un 80% del total de l’energia que utilitzi per 
a les activitats realitzades al municipi. 
 
En el primer supòsit, es bonificarà la quota tributària de l’activitat productiva, així 
com les quotes de la resta de les activitats en les quals es consumeixi l’energia 
obtinguda i aquest consum representi, com a mínim, el 80% del total de l’energia 
utilitzada. En el segon supòsit, es bonificaran les quotes tributàries de les activitats 
del titular que compleixi el requisit establert. 
 
Es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les 
contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment d’Energies Renovables. 
Tindran la consideració de sistemes de cogeneració els equips i les instal·lacions que 
permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 
 
La bonificació té caràcter pregat i una durada màxima de tres períodes impositius, 
a comptar des del començament de la producció o de la utilització de l’energia i 
s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment de la 
presentació de la sol·licitud. 

 
b) Gaudiran d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes 

passius que traslladin les seves activitats industrials a locals o instal·lacions 
allunyades de les zones més poblades del municipi. 
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La bonificació té caràcter pregat i una durada màxima de cinc períodes impositius 
des que tingui efectes econòmics el trasllat, sempre que les instal·lacions continuïn 
allunyades de les zones més poblades del municipi. La bonificació s’ha de sol·licitar 
en el termini establert reglamentàriament per a la presentació de la declaració de 
variació del domicili de l’activitat, tret que en aquest moment el subjecte passiu 
estigui exempt de tributació, en virtut del previst en les lletres b) o c) de l’article 82.1 
del TRLRHL; en aquest supòsit, la sol·licitud es farà dintre del termini de presentació 
de la declaració d’alta en matrícula per fi d’exempció i abraçarà els períodes 
impositius restants des que tingui efectes el trasllat. 
 

c) Gaudiran d’una bonificació en la quota tributària municipal del 30% els subjectes 
passius que estableixin un pla de transport per als seus treballadors, afectes a les 
activitats desenvolupades al municipi, quan es consideri que el pla esmentat 
redueix de manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents 
contaminants o que afavoreix la fluïdesa del trànsit al municipi. 
 
La bonificació té caràcter pregat, es mantindrà indefinidament mentre el subjecte 
passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada període 
impositiu i s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit fermesa al moment 
de la presentació de la sol·licitud. 
 

3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.d) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els subjectes 
passius per quota municipal que durant un període impositiu obtinguin un rendiment net 
negatiu derivat de les activitats desenvolupades al municipi gaudiran d’una bonificació 
del 30% en la quota tributària corresponent al període esmentat. 

 
A l’efecte d’aquesta bonificació, s’entendrà per rendiment net la diferència entre els 
beneficis i les pèrdues d’explotació, comptabilitzats de conformitat amb el que 
disposa la legislació mercantil vigent. 
 
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, s’haurà de sol·licitar en el mateix termini en 
què s’hagin de presentar les declaracions de l’impost sobre societats, de l’impost sobre 
la renda dels no residents o de l’impost sobre la renda de les persones físiques, segons 
correspongui, referides al període respecte del qual es sol·licita, juntament amb la 
documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si escau, la quantia de la 
quota tributària a retornar, que en cap cas no tindrà la consideració d’ingrés indegut. 

 
4. Les bonificacions detallades en aquest article 5è són incompatibles entre si; per tant, 

només es podrà gaudir d’una. 
 
5. Les bonificacions establertes en aquest article abracen exclusivament la quota 

tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 
8 i modificada, si escau, per aplicació del coeficient de situació fixat a l’article 9 
d’aquesta Ordenança. 

 
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fi scals 

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è 
d’aquesta Ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic 
de presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a 
l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la 
documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la 
liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període 
impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data d’acreditament del tribut 
haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment. 

 
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 

data de presentació de la sol·licitud. 
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Article 7. Quota tributària 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, els coeficients de 
ponderació i situació regulats als articles 8è i 9è de la present Ordenança, així com les 
bonificacions i reduccions regulades als articles 4 i 5 anteriors. 
 
Article 8. Coeficient de ponderació 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals 
fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat 
en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, segons el quadre següent: 
 

Import net del volum de negoci (eu ros)  Coeficient  

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 1,33 
Més de 100.000.000,00 1,35 
Sense volum net de negoci 1,31 

 
A l’efecte de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del subjecte 
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques que exerceixi i es 
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta 
Ordenança. 
 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a 
les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense 
establiment permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per 
causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb 
aplicació del coeficient 1,31, a càrrec de la regularització posterior que sigui procedent. 
 
Article 9. Coeficients de situació 
1. D’acord amb el que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix un coeficient a 
aplicar a les quotes modificades de l’impost que ponderarà la situació física del local dins 
del terme municipal en relació amb les categories que s’estableixen en l’apartat següent. 

 
2. Les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en dues categories a l’efecte de la 

liquidació de l’impost sobre activitats econòmiques: 
a) Que inclourà tots els carrers no inclosos a la zona B. 
b) Relació de les vies públiques que es troben incloses dins la zona B. 

 
3. Les vies públiques que no apareixen a l’índex alfabètic vies esmentat són considerades 

en la categoria A, i romanen en la classificació susdita fins a l’1 de gener de l’any 
següent a aquell en què el Ple d’aquesta corporació aprovi la categoria fiscal 
corresponent i n’aprovi la inclusió de l’especificació corresponent dins de la categoria. 

 
4. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è 

d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients de 
situació següent: 

 
Categoria de la vila Coeficient aplicable 
 A   .................................................... 1,4 
 B   .................................................... 1,3 
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5. El coeficient aplicable a qualsevol local és determinat pel corresponent a la categoria 
del carrer on té assenyalat el número de policia o bé on estigui situat l’accés 
principal. 

 
Relació de vies públiques ZONA B: 

NOM VIA PÚBLICA ZONA B (Coeficient 1,3) BARRI 

AGRICULTURA Voramar 
AV. DEL MARESME Voramar 
BOU Can Teixidó 
CAMÍ DEL MIG Voramar 
CAMIL FABRA Can Teixidó 
CAN TARGA Bell resguard 
CARAVE·.LA Can Teixidó 
CONSTITUCIÓ Bell resguard 
DE LA NAU Can Teixidó 
GALIÓ Can Teixidó 
GARBÍ Voramar 
GARROFERS La Bòvila 
GREGAL Voramar 
INDÚSTRIA La Bòvila 
JOAN CARLES I Bell resguard 
LA BÒVILA La Bòvila 
LLAÜT Can Teixidó 
LLEVANT Voramar 
MESTRAL Voramar 
MIGJORN Voramar 
NACIONAL II (des d’Angel Guimerà fins final terme municipal) Voramar 
NACIONAL II (des del Camil Fabra fins final terme municipal) Can Teixidó 
PONENT Voramar 
PORT ESPORTIU Port Esportiu 
PTGE. DELS HORTS Bell resguard 
PTGE. SISTRES Bell resguard 
ROSA SENSAT Bell resguard 
TORRENT D'EN GAIO Voramar 
TRAMUNTANA Voramar 
VORAMAR Voramar 
XALOC Voramar 

 
Article 10. Període impositiu i acreditament 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la 
data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural. 
 

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de 
començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per 
finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 

 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest 
cessament. A aquest fi, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part 
de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit 
l'activitat. 

 
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota 

corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan se 
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 



70 
 

 
Article 11. Règim de declaració i d'ingrés 

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les 
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions 
que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de 
cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els actes susdits, i 
actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent. 
 

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la 
finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents. 

 
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat 

que, dins el termini previst per interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i hi adjunti una garantia suficient. En casos 
excepcionals, però, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, 
sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de 
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que 
s'impugna. 
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta un acte censal no se suspendrà en cap 
cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense 
perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta el resultat de la 
liquidació pagada, es dugui a terme la devolució d'ingressos corresponent. 

 
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en 

l'article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
 

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment 
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible 
el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu 
o el recàrrec de constrenyiment reduït. 
El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al 
que disposa l'article 26.6 de la Llei general tributària esmentada. 

 
Article 12. Comprovació i investigació 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’ens al qual hagi 
delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 
d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de 
les liquidacions tributàries que, si escau, siguin procedents, i la notificació de la inclusió, 
exclusió o alteració de les dades contingudes en les matrícules respectives, tot això 
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 

 
Article 13. Gestió per delegació 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes a l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 

2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions 
de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les 
actuacions necessàries per mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, 
d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren 
les seves facultats en la Diputació. 
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Article 14è. Data d'aprovació i vigència 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en la sessió del 17 d’octubre de 2013, 
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2014 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional primera 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que es puguin estendre 
a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a 
aquests exercicis futurs sempre que 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’estableixin a l’ordenança que resulti d’aplicació 
en l’exercici objecte de tributació. 
Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l'Estat o una altra 
norma de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
Article 2n Fet imposable 
 
Modificar la redacció de l’article 2.1, d’acord amb la modificació de l’article 100.1 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la redacció del qual queda de la manera següent: 
 
2.1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent 
llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada, o per a la qual 
s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a l’Ajuntament. Resten inclosos 
en el fet imposable de l’impost els supòsits en què les construccions, instal·lacions o obres es 
realitzin en compliment d’una ordre d’execució municipal. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
Modificar la redacció de l’article 3.2, d’acord amb la modificació de l’article 100.1 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la redacció del qual queda de la manera següent: 
 
3.2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les 
llicències corresponents o presentin les corresponents declaracions responsables o 
comunicacions prèvies o els qui realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres, si no 
eren els mateixos contribuents. 

 
Article 3r bis. Exempcions i bonificacions 
Modificar el redactat del darrer paràgraf del punt 1, per al qual es proposa la redacció 
següent: 
 
També quedaran exemptes de l’impost la restauració de les façanes, i la reparació de 
cobertes dels edificis i dels elements estructurals de l’immoble. 
 
Article 4t. Base imposable, quota i acreditament 
Modificar la redacció de l’article 4.5, per al qual es proposa la redacció següent: 
 
4.5. En el supòsit que es produeixi la caducitat de la llicència d’obres concedida, o que hagi 
transcorregut el termini d’execució que es fixa en el coneixement d’obres, o bé perquè no se 
n’ha sol·licitat la pròrroga dins del termini legalment establert o perquè ha transcorregut el 
termini concedit en la pròrroga sense haver iniciat o finalitzat les obres, l’interessat haurà de 
sol·licitar una nova llicència o presentar una nova comunicació prèvia o una declaració 
responsable, segons correspongui, i acompanyar-la amb un pressupost, signat per 
l’industrial corresponent i amb tant per cent de l’obra que manca per executar i respecte al 
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qual es practicarà una nova liquidació aplicant el tipus de gravamen que s’assenyala en 
l’apartat 3 del present article. 
 
Modificar la redacció del tercer punt que figura en l’apartat 6 de l’article 4t, així com el 
darrer paràgraf de l’apartat esmentat, els quals quedaran redactats com seguidament es 
proposa: 
 
4.6.  Quan la construcció, l’obra o la instal·lació hagi estat executada parcialment, es 

retornarà la part proporcional corresponent a la part no executada, d’acord amb la 
liquidació efectuada per la concessió de la llicència o pel coneixement d’obres, a la 
vista del percentatge d’obra que manqui per executar, el qual serà facilitat pel 
promotor de les obres i comprovat pels Serveis Tècnics Municipals. 

 
La devolució de l’import satisfet en concepte d’ICIO haurà de ser sol·licitada 
expressament pel titular de la llicència o del coneixement d’obres. 
 
Article 5è. Gestió 
Modificar la redacció del punt 2 de l’apartat A), d’acord amb el redactat següent: 
 
2. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentar-se 
en el moment de fer la declaració de la comunicació prèvia d’obres o en el moment de 
sol·licitar la llicència d’obres menors, serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu al 
pressupost d’execució material declarat per l’interessat i signat per l’industrial 
corresponent, que haurà d’adjuntar a la comunicació o a la sol·licitud de llicència, 
desglossat per capítols d’obra. 
El pressupost serà revisat pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Afegir una nova redacció, que s’haurà d’incloure com a punt número 4, amb el contingut 
següent: 
 
4. Les sol·licituds de llicències d’obres menors no subjectes a autoliquidació, com són les 
referides a la concessió de guals per a l’entrada i sortida de vehicles, a la instal·lació de rètols i 
a la construcció de piscines, entre d’altres, hauran de venir acompanyades del pressupost 
d’execució material, signat per l’industrial corresponent, el qual serà revisat pels Serveis 
Tècnics Municipals. L’Ajuntament practicarà la liquidació definitiva corresponent, la qual serà 
notificada al subjecte passiu perquè procedeixi a efectuar-ne el pagament. 
 
• Els apartats que figuren actualment a l’Ordenança fiscal amb els números 4, 5, 6 i 7 

continuaran amb la mateixa redacció i passaran a tenir els números 5, 6, 7 i 8, 
respectivament. 

 
Modificar el títol que apareix a l’apartat B) de l’article 5è d’acord amb el següent: 

 
B) Llicències d’obres majors 
 
Modificar la redacció del segon dels paràgrafs que apareixen senyalats amb un punt dins 
de l’apartat 1, d’acord amb la redacció següent: 
 

• Les superfícies destinades a garatge en edificis residencials plurifamiliars es 
ponderaran amb el coeficient 0,7. 

 
Modificar la redacció del tercer dels paràgrafs que apareixen senyalats amb un punt dins 
de l’apartat 1, d’acord amb la redacció següent: 
 

• A les obres de reforma i rehabilitació s’aplicarà el tipus de preu, segons la seva 
tipologia, ponderat amb el coeficient del 0,7. 

 
Eliminar el cinquè dels paràgrafs que apareixen senyalats amb un punt dins de l’apartat 
1, ja que s’ha recollit a l’apartat A) de l’article 5è. “El pressupost serà revisat pels Serveis 
Tècnics Municipals.” 
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���� TAXES:  
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
 
Modificar la redacció actual, que quedarà de la manera següent: 
 
Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa, 
excepte quan se sol·licitin còpies dels plànols municipals als quals es fa referència en els 
punts 3 i 14 de l’article 6è de la present Ordenança, la taxa quedarà reduïda al 100% en els 
supòsits en què els sol·licitants justifiquin que són estudiants i acreditin mitjançant un escrit 
del centre en el qual cursin els estudis que, per a la realització del seu treball, és necessària 
l’obtenció de la documentació municipal. 
 
Article 6è. Tarifa 
Anul·lar el punt 8, atès que està establert el sistema d’autoliquidació: 
 
8. Liquidació prèvia plusvàlua ........................................................................ 44,50 € 
 
Modificar el punt 11 per tal d’incrementar el preu amb l’aplicació de l’IPC:  
A) Informes policia: 

 
11.1 Per accidents de circulació ........................................................ 69,00 € 
11.2 Per informes policials  ................................................................ 43,70 € 

 
TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DIS TINTIUS ANÀLEGS 
 
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
Modificar l’actual redactat que quedarà redactat de la manera següent: 
Com a norma general, no es concedirà cap exempció ni bonificació a l’exacció de la taxa. 
No obstant, aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, hagin estat declarades per acord de la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-
artístiques o de foment del treball, quedaran eximides del pagament de la taxa de la placa 
d’obres, així com de la placa oficial senyalitzadora de gual permanent i de gual d’ús horari. 
 
Article 7è. Normes de gestió 
Modificar la redacció de l’apartat 2, que queda redactat de la manera següent: 
 
2. En el cas dels guals, i per poder donar-los de baixa, serà requisit indispensable, entre 
d’altres, la devolució de la placa numerada de senyalització de gual a la unitat competent 
d’aquest Ajuntament, fet que no comportarà cap devolució de l’import satisfet pel concepte 
del lliurament de la placa senyalitzadora. 
 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 4t. Base imposable 
Modificar la redacció de l’article, d’acord amb la redacció que es proposa seguidament: 
 
Amb caràcter general, es prendrà com a base de la present exacció el cost d’execució 
material de l’obra, de la construcció o de la instal·lació, els quals hauran de ser justificats i 
signats pel tècnic competent o bé per l’industrial. 

 
Article 5è. Quota tributària 
Modificar la redacció dels apartats A.1.1 i A.1.2 , que queden de la manera següent: 

 
A.1.1. Sobre el pressupost d’execució material de l’obra   .............................. 1,50 % 

Es fixa una quota mínima de  .............................................................. 44,10 € 
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A.1.2. Les obres que s’hagin iniciat sense haver 

presentat la documentació de legalització al 
registre general de l’Ajuntament, així com 
d’aquelles que s’iniciïn sense haver obtingut 
prèviament la llicència corresponent, sobre el 
pressupost d’execució material de 
l’obra ......................................................................................... 3,00% 
Es fixa una quota mínima de  .................................................. 88,20 € 

� A aquest efecte, aquests pressupostos seran revisats i conformats pel tècnic 
municipal. 

 
Anul·lar els punts A.1.6 i A.11 , ja que ja s’ha introduït l’import a satisfer en concepte 
de quota mínima als apartats A.1.1 i A.1.2, aplicant en aquest darrer el contingut que 
assenyalava l’apartat A.11. 
 

“A.1.6. Quota mínima  .................................... 44,10 €” 
“A.11. Les quotes mínimes assenyalades en l’article 5è, es veuran incrementades 
en un 100%, en els casos en què les construccions, instal·lacions o obres s’hagin 
iniciat sense haver presentat la documentació de legalització al registre general de 
l’Ajuntament, així com quan s’hagin iniciat sense haver obtingut prèviament la 
llicència corresponent.” 

 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
Afegir a l’apartat número 1 un segon paràgraf amb la redacció següent: 
 
En el cas en què la llicència sol·licitada sigui per raó de patologies estructurals en 
habitatges que no siguin primera residència, l’Ajuntament podrà reduir fins al 50% la 
taxa, sempre que s’aporti certificació tècnica que n’acrediti la patologia. 
 
Modificar la redacció de l’apartat 3, que passarà a tenir la redacció següent: 
 
3. Aquelles obres que, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, hagin estat declarades per acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament d’interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment del treball, quedaran eximides del pagament 
de la taxa per llicències urbanístiques, així com de la taxa per llicència de primera 
ocupació o utilització. 
 
Article 9è. Liquidació i ingrés 
Modificar la redacció del segon paràgraf de l’apart at 1.a), que quedarà redactat de 
la manera següent: 
 
“L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentar-se 
en el moment de fer la declaració de la comunicació prèvia d’obres o en el moment de 
sol·licitar la llicència d’obres menors, serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu al 
pressupost d’execució material desglossat per capítols d’obra declarat per l’interessat i 
que haurà d’adjuntar a la comunicació o a la sol·licitud.” 
 
TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES I CONTRO LS POSTERIORS 
A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Article 4t. Base imposable i tarifes 
 
Afegir a l’apartat B) tres nous apartats, un d’ells en l’apartat 8, i com a conseqüència 
s’haurà de numerar els apartats posteriors i els dos restants a continuació. També s’inclou 
una reducció d’un 25% de la quota de la taxa amb l’objectiu de facilitar la implantació de 
nous comerços i activar l’economia local, amb la redacció següent: 
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8. Activitats desenvolupades en establiments municipals, excepte espectacles públics 
i activitats recreatives musicals  .......................................................................  540,15 € 

12.Despatxos professionals habilitats en domicilis particulars que no estan oberts al 
públic.........................................................................................................................  100,00 € 

13. Regulació dels habitatges d’ús turístic, per cada habitatge ..............................  100,00 € 
 
Atesa la situació econòmica actual i amb l’objectiu de facilitar la implantació de nous comerços 
de proximitat i petites empreses que generin ocupació i contribueixin a l’activació de l’economia 
local, per a l’exercici 2014 es reduirà la quota de la taxa en un 25% per les activitats incloses del 
punt número 1 al 10, ambdós inclosos, de l’apartat B d’aquest article. 
 
Aquesta reducció de la quota és acumulable a altres bonificacions que s’especifiquen a 
la present Ordenança. 
 
La resta de punts d’aquest article no es poden acollir a aquesta reducció de la quota. 
 
Afegir un nou apartat L) per regular la reducció del 100% sobre la taxa per a les 
associacions de la vila del Masnou, d’acord amb la redacció següent: 
 
L) Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les associacions de la vila 

del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin reconegudes 
d’interès social. A aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud corresponent i hauran 
d’acreditar que reuneixen els requisits següents: 
 
a) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 
b) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que 

a. transcendeixin els dels mateixos associats i associades. 
c) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres 

persones. 
d) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament 

d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social. 
 
La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, si escau, per la Junta de Govern Local. 

 
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Article 4t. Beneficis fiscals 
 
Incloure un nou apartat per regular que les associacions de la vila del Masnou que 
hagin estat declarades d’utilitat pública o reconegudes d’interès social, gaudiran d’una 
reducció del 100% sobre la quota de la taxa, amb la redacció següent: 
 
5. Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota de la taxa les associacions de la 
vila del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o que siguin reconegudes 
d’interès social. A aquest efecte, hauran de formular la sol·licitud corresponent i hauran 
d’acreditar que reuneixen els requisits següents: 
 

e) Que estiguin inscrites al Registre d’entitats i col·lectius municipals. 
f) Que tinguin una finalitat estatutària orientada a la satisfacció d’interessos que 

transcendeixin els dels mateixos associats i associades. 
g) Que realitzin habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres 

persones. 
h) Que l’establiment o local objecte de la taxa es destini al desenvolupament 

d’activitats pròpies de la seva finalitat associativa d’interès públic o social. 
 

La sol·licitud haurà de rebre l’informe favorable dels serveis tècnics municipals i la 
reducció haurà de ser aprovada, previ informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Administració i Finances, si escau, per la Junta de Govern Local. 

 



76 
 

 
Substituir l’actual redacció de l’apartat 2.7 de l’ article 5è. Quota tributària, de les 
ordenances fiscals vigents “ 2.7. Habitatges…134,20 € “ per “2.7.Hbitatges...100,00 € “ 
 
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I E STADA AL DIPÒSIT 
MUNICIPAL 
 
Article 5è. Bases i tarifes 
 
Modificar el punt 1 referent a la retirada i trasllat de vehicles per tal d’incrementar el 
preu amb l’aplicació de l’IPC i que quedarà de la manera següent: 
 
1. La tarifa quant a la retirada i trasllat de vehicles es xifra en la quantitat de: 
1.a. Per vehicles  ..................................................................................................  91,80 € 
             1.b. Per motocicletes de 125 cc de cilindrada o superior  ........................  76,50 € 
1.c. Per motocicletes de cilindrada inferior a 125 cc i ciclomotors.........................  45,90 € 

Per servei prestat o preu de la grua si és superior.   

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESP ECIAL DE LA SALA 
CAPITULAR AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS 

Article 4t.  Quota tributària 
Modificar l’actual redactat, que quedarà redactat de la manera següent: 
La quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament especial de la Sala Capitular 
d’aquest Ajuntament és de 200,00 euros. 
 
Article 5è.   Beneficis fiscals 
Modificar l’actual redactat, que quedarà redactat d e la manera següent: 
 
Els contraents o almenys un d’ells que, mitjançant el corresponent justificant del padró 
municipal d’habitants, acreditin estar empadronats en el municipi del Masnou amb una 
antiguitat mínima d’un any, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota assenyalada en 
l’article 4t. 
 
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
Article 4t. Quota tributària: 
Modificar l’actual redactat, que quedarà redactat de la manera següent: 
 
La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram serà la quantitat següent: 

- Quota fixa de 0,00 € per cada habitatge, establiment comercial i/o industrial.  
- Quota variable, que vindrà determinada pel consum d’aigua de l’exercici anterior, 

segons el quadre següent: 
 

QUOTA VARIABLE 

Tram Consum anual Tarifa variable 
(abonat/any) 

1 De 0 a 72 m3               0,00 € 
2 De 72,01 a 144 m3               0,00 € 
3 De 144,01 a 216 m3               0,00 € 
4 Més de 216,01 m3               0,00 € 

 
���� TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESP ECIALS DEL 

DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL  
 
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
Article 5è. Tarifa 
 
Afegir, a continuació del punt 1.2 de l’apartat C) Parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, situats en terreny d’ús públic, un nou punt per regular les 
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transmissions de les parades del mercat setmanal, d’acord amb el que preveu 
l’Ordenança municipal, amb la redacció següent: 
 

1.3. Autorització transmissió parada mercat setmanal  .............................. 44,00 €/ml 
 
Afegir a continuació del punt 8 de l’apartat D) Ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i 
d’altres instal·lacions anàlogues, l’aclariment següent: 
 

- Pel que fa als punts 1 i 2, d’aquest apartat, cal tenir en compte que la via pública no 
es podrà ocupar durant el cap de setmana o dies festius amb sacs de runa ni 
contenidors d’obra. 

 
Afegir a continuació del punt 1 de l’apartat E) Ocupació de via pública per a la venda i/o 
exposició de mercaderies i fires d’artesania (tèxtil, alimentació, flors...) i d’altres, que es 
fixa una quota mínima, amb la redacció següent: 
 

2. Quota mínima per sol·licitud ....................................................................... 15,00 € 
 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERE S I LES RESERVES 
DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU 
 
Substituir la redacció actual de l’Ordenança reguladora de la taxa esmentada, amb la 
finalitat d’actualitzar aspectes substantius, com el fet imposable, aclarir conceptes i el tràmit 
de gestió i ingrés, que quedarà redactada de la manera següent: 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPEC IAL DE LA VIA 
PÚBLICA AMB ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VOR ERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PUBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRRE GA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h), del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament del Masnou estableix la taxa 
per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a 
través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via 
pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que 
es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 
Article 2n. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que té 
lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local, que estigui clarament destinat en exclusiva a trànsit de vianants i la reserva de 
via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6è d’aquesta Ordenança. 

2. Tota entrada de vehicles amb accés rodat a la via pública permet al propietari el dret 
de pas per la vorera; tanmateix, cal sol·licitar llicència municipal per gaudir d’aquest 
aprofitament especial així com satisfer la taxa corresponent. 

3. En el cas de l’entrada de vehicles a través de la vorera i a requeriment de l’interessat, 
s’establirà la presumpció que no s’ha produït el fet imposable en el supòsit que algun 
element arquitectònic impedeixi totalment l’accés rodat. 

 
Article 3r. Subjectes passius 

1. Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, 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 per gaudir de la utilització o 
l’aprofitament especial, o els qui se’n beneficiïn sense l’autorització oportuna. 
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2. En les taxes establertes per entrada de vehicles a través de les voreres, tindran 
la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a 
què donin accés aquestes entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si 
escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

 
Article 4t. Responsables 

1. Són responsables tributàries les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència a l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 
Article 5è. Beneficis fiscals 

1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament 
de la taxa quan sol·licitin llicència per gaudir dels aprofitaments especials referits a 
l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics 
de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament 
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent: 
 

A) Entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local: 

 
1. D'ús industrial, per entrada i any ............................................................  173,10 € 

 
2. D’ús industrial, amb placa horària, per entrada i any: 

2.1. De 8 a 20 hores .........................................................................  109,50 € 
2.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  .............................................  82,10 € 
 

3. Aparcament comercial o industrial fins a 3 vehicles, amb placa horària, per 
entrada i any: 

3.1. De 8 a 20 hores ...........................................................................  49,25 € 
3.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  .............................................  32,85 € 
 

4. Aparcament comercial o industrial de més de 3 vehicles, amb placa horària, per 
entrada i any: 

4.1. De 8 a 20 hores ...........................................................................  65,65 € 
4.2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  .............................................  49,25 € 
 

5. Aparcament privat, per entrada i any: 
5.1. Fins a 3 vehicles  ..........................................................................66,20 € 
5.2. Més de 3 vehicles  .......................................................................  94,10 € 
5.3. Privat en comunitat ......................................................................  52,30 € 

6. Plaça de pàrquing comunitari, per unitat i any  ..........................................19,80 € 
 

B) Reserves de via pública amb placa horària per càrrega i descàrrega, d’ús privatiu, 
per metre lineal i any: 

1. De 8 a 20 hores  ..........................................................................  131,40 € 
2. De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores  ...............................................  98,55 € 

 
Article 7è. Acreditament 

1. L’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. 
2. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o aprofitament especial, moment que, 

a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada. 

3. Quan es produeixi la utilització o aprofitament especial sense haver sol·licitat llicència, 
la taxa s’acreditarà en el moment de l’inici d’aquesta utilització o aprofitament. 

4. En ambdós casos la quota serà la resultant d’aplicar la part de la taxa corresponent 
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als trimestres naturals compresos des de la data de l’inici de l’aprofitament fins al 31 
de desembre. Posteriorment, s’acreditarà amb efectes des de l’1 de gener de cada 
any. 
La supressió de l’aprofitament donarà lloc al pagament del rebut corresponent als 
trimestres naturals d’utilització. 

5. No es concedirà cap baixa de la taxa mentre l’interessat no acrediti la reposició de 
la vorera o la vorada al seu estat anterior, d’acord amb els paviments contigus, així 
com la devolució de la placa numerada de senyalització de gual a la Unitat 
d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
La no-presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 

 
Article 8è. Període impositiu 
1. Quan la utilització o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període 

impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Una vegada autoritzada l’ocupació, si no es va determinar amb exactitud la duració de 

l’aprofitament especial o el de la utilització privativa, s’entendrà prorrogada 
automàticament fins que es presenti la declaració de baixa per la part interessada o se’n 
declari la caducitat. 

 
3. Quan la duració de la utilització o l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis, 

el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o l’aprofitament especial; en què s’aplicarà el previst 
als apartats següents: 
a) Quan s’iniciï en el primer trimestre de l’exercici, s’abonarà en concepte de taxa 

corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l’inici té lloc en un altre trimestre 
de l’exercici, es liquidarà la quota proporcional corresponent al número de 
trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs el de la data de la sol·licitud. 

b) En el cas de baixa, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, exclòs aquell 
en què es produeixi la baixa. 

 
A aquest efecte, es considerarà com a data de baixa la de presentació de la sol·licitud al 
Registre general o la del decret de baixa en l’autorització i els subjectes passius podran 
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin 
fins al dia 31 de desembre. 
 
Article 9è. Règim de declaració i ingrés 
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments hauran de 

sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 

2. No es permetrà l’ocupació de la via pública fins que no hagi estat concedida 
l’autorització. 

 
3. Una vegada aprovada la concessió, l'Ajuntament lliurarà una placa de gual numerada que 

s’haurà de col·locar a la paret o porta d'accés per al coneixement general de l'existència de 
l'entrada de vehicles, que serà únicament i exclusivament per al local sol·licitat, de manera 
que queda terminantment prohibit el canvi de placa per compte de la persona usuària. 
Si aquest fet tingués lloc, la concessió quedarà automàticament derogada i es procedirà 
a la retirada de la placa. Tot això, sens perjudici de la sanció que, si procedeix, 
correspongui. 
 

4. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament autoritzat o realitzat. 
 

5. Una vegada autoritzada l’ocupació, s’entendrà prorrogada automàticament, fins que 
l’interessat sol·liciti la baixa o se’n declari la caducitat. 

 
6. Les altes que es produeixin dins de l’exercici tindran efectes des de la data en què neixi 

l’obligació de contribuir. 
 
7. Per donar-se de baixa, es requerirà la prèvia realització de les accions materials 
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necessàries per reposar la configuració i senyalització física de l’espai sobre el que es 
concedeix la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
En el cas dels guals, prèviament s’ha de retornar la placa numerada de senyalització a 
les dependències municipals de l’Ajuntament, tal com preveu l’Ordenança municipal 
reguladora dels guals. 
 

8. La baixa s’haurà de cursar com a màxim l’últim dia laborable del trimestre perquè tingui 
efectes a partir del següent, de manera que el fet de no presentar la baixa determinarà 
l’obligació de continuar pagant la taxa. 
 

9. Les variacions dels elements tributaris determinants de la taxa de venciment periòdic 
s’hauran de declarar abans de la finalització de cada trimestre natural. 

 
10. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i/o liquidació en els supòsits següents: 

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

diversos exercicis. 
 

11. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzin al llarg de diversos exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament en el 
calendari fiscal. 
Amb la finalitat de facilitar el pagament, es remetrà al domicili del subjecte passiu un 
document apte per permetre el pagament en una entitat bancària col·laboradora. 
No obstant això, la no-recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament. 
El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació bancària del pagament de la taxa. 
 
12. L’ingrés de quotes es realitzarà d’acord amb els terminis que estableix el Reglament 
general de recaptació. 
 
13. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
S’aplicarà el règim d’infraccions i sancions tributàries que resultin procedents, que es regirà 
per les normes contingudes a la Llei general tributària i altres disposicions d’aplicació. 
 
Vigència 
Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2014 i continuarà en 
vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
 
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀN ICA EN TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC LOCAL 
 
Article 5è. Tarifa 
Afegir un apartat més amb la redacció següent: 
 
E) Reposició del comandament de les pilones automàt iques a la via pública: 
1. Reposició del comandament  ......................................  40,00 € 
 
Segon . Exposar els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta 
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 
Tercer . Publicar, amb caràcter d’urgència, l’anunci al butlletí oficial de la província i també 
en un diari de gran difusió de la província. 
 
Quart . Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense 
necessitat d’acord plenari. 
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Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, en un ple extraordinari 
convocat al més aviat possible, abans d’aprovar definitivament les modificacions a què fa 
referència l’acord provisional. 
 
Cinquè . Publicar, amb caràcter d’urgència, al butlletí oficial de la província, els acords 
elevats a definitius i el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades, les quals entraran 
en vigor el dia 1 de gener del 2014 i regiran mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació.” 
 
Per tant, queda aprovada la proposta de text de les ordenances fiscals presentades per 
onze regidors i regidores d’aquest Ajuntament. I ara farem l’explicació global de vot. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bon dia a tothom. Aquestes ordenances són el fruit de mirar per la ciutadania del Masnou. 
En aquest Ple, en moltes ocasions hem parlat de la importància d’estar al costat de la gent, 
de ser conscients dels seus problemes, entendre’ls i donar-los solucions. Doncs, no ens 
equivoquem: el gran problema de les famílies és la situació econòmica. Per rebaixar 
l’angoixa d’aquesta situació, hem presentat aquestes ordenances, aquestes esmenes, que 
finalment s’han aprovat amb les ordenances. 
 
Volem que els nostres ciutadans paguin una mica menys d’impostos i creiem que això és 
possible. És possible tant econòmicament per aquest Ajuntament com políticament, 
sempre que hi hagi la voluntat. Gràcies. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs, nosaltres hem cedit la paraula, com a portaveu, al 
regidor Artur Gual i, per tant, la majoria de les explicacions les ha realitzades ell i crec que 
de forma molt entenedora i aclaridora. Per tant, la nostra postura serà intentar explicar el 
perquè hem arribat aquí i el perquè de la nostra decisió de donar suport a una iniciativa de 
tota l’oposició. 
 
La veritat és que, per discrepar una mica del que ha comentat l’Alcaldia a l’inici del Ple, si 
som aquí no és per un caprici dels regidors que no formem part de l’Equip de Govern ni per 
un caprici ciutadà ni per una necessitat extraordinària, sinó que som aquí perquè en el dia 
en què s’havien de debatre de manera ordinària les ordenances fiscals, en què el tràmit 
reglamentari permetia de forma clara la presentació d’esmenes, en què grups que no 
formen part de l’Equip de Govern es van decidir a posar-se d’acord perquè tenien esmenes 
coincidents, a presentar una proposta conjunta, i en aquell moment del debat, un minut 
abans de poder passar al debat, l’alcalde va decidir retirar-lo sense informar-ne prèviament 
ni la Junta de Portaveus anterior ni el Ple abans de començar. És a dir, que si s’ha produït 
tot aquest debat políticament intens fins a arribar a aquest Ple ha estat, i permeti’m 
l’expressió, ha estat esperpèntic i lamentablement esperpèntic per part de l’alcaldia, amb 
les seves instruccions per intentar furtar o impedir un debat d’ordenances fiscals, entenem 
nosaltres, enriquidor i complex, això sí. Ha estat l’única decisió de l’Alcaldia, és a dir, de 
retirar el punt de l’ordre del dia del Ple ordinari, costum que ja s’està repetint, ja que ja seria 
la segona vegada que passaria i, per tant, entenem que d’alguna manera s’havia de 
corregir. 
 
Ja ho vam intentar corregir l’any passat i, afortunadament, va ser possible, i aquest any 
havíem de tornar a intentar-ho. 
 
El fet que hagin intentat bloquejar el debat i les esmenes presentades pels regidors que no 
formen part de l’Equip de Govern, tant en Comissió Informativa com en aquest mateix 
moment del Ple, d’una forma diria que poc elegant, per no ser més crític o més contundent. 
 
En definitiva, la proposta que van presentar els regidors de l’oposició era molt clara. En els 
seus antecedents hi posava ben clarament que volien una rebaixa de la taxa 
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d’escombraries, perquè era exactament la mateixa proposta que ja havien intentat 
presentar en el debat de les ordenances fiscals. Per tant, era del tot coneguda quina era la 
intenció real de l’esmena o de la sol·licitud del Ple extraordinari i, per tant, que en un 
moment donat, per un error material, no constés a la part dispositiva aquella rebaixa 
concreta de la taxa d’escombraries i, lògicament, no podia ni volia ser ni podia indicar que 
s’invalidava tota la proposta de l’ordenança fiscal, sobretot la proposta presentada per 
nosaltres en el punt més important, que era la rebaixa de la taxa d’escombraries. 
 
Vam intentar posar-hi remei a la Comissió Informativa corresponent. En aquella Comissió 
Informativa, aquest regidor ja fa molts anys que hi és, va passar una cosa que no havia 
passat mai encara, que era negar la possibilitat de presentar esmenes, perquè en aquest 
Ajuntament hem realitzat plens ordinaris, extraordinaris i urgents, i extraordinaris, de tot 
tipus, i mai no s’ha negat la possibilitat de debatre ni de presentar esmenes. La veritat és 
que jo no tinc o no recordo que hagués passat cap vegada res semblant. Ja es va intentar 
a la Comissió Informativa corresponent. Lògicament, els regidors signants de la proposta 
d’aquest Ple extraordinari vam mostrar la nostra enèrgica repulsa per aquests fets i vam 
presentar esmenes un altre cop en el Registre general perquè poguessin ser debatudes en 
aquest Ple, cosa que finalment ha estat possible. 
 
La veritat és que, veient el resultat final, jo crec que pitjor no ho podrien haver fet. És a dir, 
si la majoria o la voluntat de la majoria d’aquest consistori vol una rebaixa dels impostos i 
aquesta majoria, per les circumstàncies que siguin, significa la majoria absoluta d’aquest 
Ple i, per tant, la majoria absoluta de la voluntat del poble, el que no entenc és perquè 
l’Equip de Govern només ha posat pals a les rodes o ha intentat posar pals a les rodes 
perquè aquesta votació no es produís i perquè aquesta rebaixa d’ingressos no es produís. 
 
Nosaltres entenem, i per això ho hem fet, perquè no som irresponsables, que aquesta 
rebaixa d’impostos és assumible i és moderada, per molt que, segurament, l’Equip de 
Govern s’encarregarà de dir el mateix, de dir el contrari, perdoni, i ho entenem així pels 
raonaments següents. Estem d’acord que la situació financera de fa dos anys a nivell 
general va ser nefasta, desastrosa i que s’hi havia de posar remei. Algunes de les mesures 
per posar-hi remei van venir de l’Estat a través del decretazo de l’IBI, d’altres mesures van 
prendre’s en aquest mateix consistori amb el vot favorable de més regidors que no només 
els que formaven part de l’Equip de Govern, és a dir, que en certa manera ens sentíem tots 
corresponsables d’aquella necessitat d’augmentar la pressió fiscal als ciutadans, per molt 
que és una mesura que, en principi, d’entrada, ningú no voldria adoptar, lògicament, 
políticament, perquè ningú no voldria apujar els impostos, però molts regidors vam 
entendre que era una necessitat, atès que els comptes de l’Ajuntament no quadraven i, per 
tant, s’havia de fer alguna cosa si no volíem entrar en fallides, si no volíem tenir problemes 
de tresoreria, problemes de pagament, com en algun moment aquest Ajuntament va tenir i, 
per tant, en algun moment ho vam entendre tots. Però això no volia dir que l’augment de la 
pressió fiscal fos indefinida o hagués de continuar durant anys i anys, sinó que alguna 
vegada, en algun moment, aquesta pressió fiscal elevada havia de tenir un límit i s’havia de 
parar i s’havia de marcar. 
 
Nosaltres enteníem que l’equador del mandat era un moment perfecte, ja no només des 
del punt de vista polític, que també hi entra en joc, sinó també des del punt de vista 
econòmic i numèric, perquè el gran esforç realitzat durant dos anys, no l’esforç realitzat per 
l’Ajuntament, que també, però principalment l’esforç realitzat per ciutadans del Masnou que 
són els qui paguen, doncs, aquell gran esforç fiscal ha aconseguit, en certa manera, 
sanejar i bastant les finances de l’Ajuntament, fins al punt que no són a l’UCI com el primer 
dia, d’alguna manera s’havien qualificat. Per tant, tenim que, des del punt de vista polític, ja 
és hora que retornem part d’aquests impostos pagats als ciutadans i, des del punt de vista 
tècnic i financer, la situació de l’Ajuntament ja no és la que era, afortunadament ja no és la 
que era, i creiem que és el moment per retornar, com dèiem, una part d’aquests impostos 
als ciutadans. 
 
La proposta que fem és bastant moderada perquè, en definitiva, estem parlant d’una 
rebaixa dels ingressos per les esmenes presentades o per la proposta presentada d’un 5%, 
aproximadament, del total dels ingressos de l’Ajuntament. Entenem, i aquí jo ho he dit 
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alguna vegada, com que de la rebaixa en serem responsables, o almenys n’és aquest 
regidor responsable pel seu vot afirmatiu, quan això es produeixi, també podríem ser 
coresponsables en l’aprovació dels pressupostos que inclourà, lògicament, aquesta rebaixa 
d’impostos i, per tant, aquesta rebaixa d’ingressos. 
 
Si l’Ajuntament, com entenc ara, segueix posant pals a les rodes perquè aquesta rebaixa 
dels impostos no s’apliqui el 2014, llavors ja no serem tan responsables o ja no ens 
sentirem responsables de poder quadrar els comptes en el pressupost que s’ha de debatre 
al proper Ple. Per tant, i ja per acabar, ens felicitem que una proposta conjunta, fruit de 
l’esforç i del sacrifici a l’hora de pactar les esmenes, que hem fet tots els regidors de 
l’oposició hagi estat possible i que s’hagi portat a debatre, que s’hagi portat a votació i que, 
finalment, avui s’hagi aprovat. 
 
Entenem també que és una rebaixa d’impostos molt possibilista i molt moderada per molt 
que, segurament, ens dirà el contrari l’Equip de Govern, i només desitgem i volem que 
sigui efectiva l’1 de gener de 2014, tal com ha indicat el nostre company Artur Gual, ja que, 
si no, significarà que en certa manera s’està produint una estafa als ciutadans a l’hora de 
gestionar els seus impostos. 
 
Jo crec que han vist tots, el públic que ens acompanya avui, aquí presencialment, el públic 
que pot seguir les intervencions a través del web municipal, que la voluntat majoritària 
d’aquest municipi és rebaixar els impostos del 2014. Ara depèn de vostès agafar aquest 
senyal, aquest compromís, per saber si el que volen és aplicar-la realment el 2014 tal com 
demana la majoria d’aquest consistori o, al contrari, i molt em temo que serà així, tot i que 
no vull assegurar-ho, i espero i desitjo equivocar-me, però molt em temo que serà així, 
podran posar pals a les rodes, com han demostrat aquest mes, més o menys, que portem 
de debat extraordinari d’ordenances fiscals. 
 
Espero i desitjo, i els ho demano, que hi reflexionin. Que jo m’he compromès a ser 
coresponsable d’aquesta rebaixa d’ingressos en els pressupostos de l’any vinent a través 
de mirar de quadrar els comptes si realment fossin un problema, és a dir, que no tinc cap 
inconvenient a fer-me coresponsable d’aquesta rebaixa d’impostos, però sempre que 
l’Ajuntament es faci també responsable d’aquesta rebaixa d’impostos i faci tot el possible 
perquè siguin aplicables a partir de l’1 de gener del 2014. Gràcies. 
 
El Sr. Federico Manuel de las Heras  
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bon dia a tothom. Bé, avui tenim un debat que des del nostre 
punt de vista no s’hauria d’haver produït o no almenys d’aquesta manera, no hauríem de 
ser aquí a aquesta hora, i no és que no ens importi, la feina és la feina, però no hauríem de 
ser aquí tots ara. 
 
Felicito el Govern per rectificar, encara que sigui a contracor, però per rectificar els he de 
felicitar. El que sí que els suggeriria, i ho he sentit tres cops, ja van fer la traveta a la nostra 
esmena mitjançant l’errada material de la qual no van voler acceptar la rectificació. 
 
Hem comentat l’entrada en vigència de la nostra proposta a partir del 2015, no, el 2014. I 
també han esmenat el tema que queda obert, el tema de les al·legacions. Vejam, si es pren 
aquest acord, jo penso que el millor que pot fer l’Equip de Govern és assentir, admetre el 
contingut d’aquest debat, acceptar-lo i no posar-hi més traves, ni ara ni més endavant. 
 
Què significa la proposta que hem fet tota l’oposició? Pensin que ens hem posat d’acord 
tots i no som del mateix color. Per què ens hem posat d’acord en aquest tema? Bé, doncs 
perquè som sensibles a la rebaixa fiscal. El Partit Popular especialment, en l’àmbit general 
i en l’àmbit local, és un partit que ha hagut de defensar pujades fiscals i ha hagut 
d’empassar-se mals tràngols, perquè apujar impostos no agrada a ningú, esperem tots, 
però vam pensar en el seu moment que era necessari. Avui dia, com bé dia el company 
Avilés, estem a la cua del mandat i una petita rebaixa com la que s’ha plantejat és 
perfectament assumible i, si no, vull recordar a tot el públic que és aquí que aquest partit va 
presentar, no fa gaires mesos, una esmena per fer un estudi de viabilitat dels costos que 
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tenim de personal en aquest Ajuntament. Hi ha un estudi fet per una auditoria que estima 
un sobrecost que estem pagant entre tots de 3 milions d’euros, i volíem posar-ho a debat 
per saber si això era així, per valorar-ho o no, i se’ns va negar l’estudi, se’ns va tombar 
aquesta proposta aquí mateix, no hi va haver lloc per a la proposta. Per què? Perquè són 
coses que no agraden, bé, no agraden però ho paguem entre tots i tots tenim com a mínim 
dret a conèixer si ho hem de pagar o no ho hem de pagar. Després decidirem, però el dret 
és nostre, o sigui que, a priori, i sense tenir l’estudi complet que jo vaig demanar per 
ratificar-ho, sí que hi ha marge per abaixar impostos o sí que hi marge per gastar més. Què 
volem fer ara: gastar més i mantenir impostos o una mica reduir el pes? Jo penso que ara 
el que toca és reduir el pes en les butxaques dels ciutadans, encara que sigui de forma 
ordenada i de mica en mica. 
 
No tinc gaire cosa més per afegir, només el que he dit, i el que sí que espero és que la 
postura que ha pres el Govern sigui sincera, és a dir, que no tornem a caure en els 
mateixos errors. La governació, i més quan s’està en minoria, com és el cas, entenc que 
s’ha de fer pactant i parlant, no acollint-se a normatives de les quals després s’han desdit, 
els uns deien una cosa i després en surt una altra; no acollint-se a lleis, no retorçar en el 
sentit de la democràcia, del ROM i de les nostres lleis, sinó aplicar-les en un sentit, entenc 
jo, ampli. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveres  
 
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde, i gràcies a tots plegats per assistir avui en aquest Ple. 
És difícil en un debat sobre els impostos i les taxes parlar amb cert rigor i crec que, ens 
agradi o no, hi ha una legislació que s’ha de complir i, per tant, no dependrà d’aquest 
Govern si això s’aplicarà el 2014 o el 2015, sinó que dependrà de la legislació que s’ha 
d’aplicar i, per tant, no és a les nostres mans i això, com diu l’informe d’Intervenció, 
s’aplicarà el 2015 i no serà per voluntat o no del Govern, perquè aquí el Govern no hi entra, 
és el que s’aplica segons la legislació. Si vostès són experts, tots, en legislació municipal, 
doncs això és una altra qüestió, però jo crec que hem de ser rigorosos i no és una qüestió 
que decidirà el Govern. El Govern no decidirà, sinó que s’aplicarà el mecanisme que 
correspon en l’aplicació de les ordenances fiscals, tal com ha quedat reflectit en l’informe 
de la senyora interventora. 
 
Recordo que, al seu moment, i s’ha de recordar, s’ha dit en aquest Ple, el Govern va fer 
una proposta, una proposta que es va haver de retirar en el Ple ordinari anterior, una 
proposta que ja plantejava una baixada lleugera de la pressió fiscal, evidentment oberta a 
negociar amb els grups de l’oposició i, també, com avui hem aprovat, perquè bona part del 
que hem aprovat, el 80%, són les propostes que al seu moment va presentar el Govern, les 
bonificacions per incentivar les activitats econòmiques al nostre municipi. 
 
També, crec que hi ha la voluntat, per part d’aquest Govern, en un Ple posterior, de portar 
unes línies d’ajuts, de subvencions, pel que fa a l’impost de béns immobles. 
 
Jo crec que s’ha mostrat en tot aquest procés, i es va mostrar també en una reunió de 
portaveus que es va fer recentment, la voluntat negociadora del Govern perquè, en el Ple 
ordinari que vam celebrar, cal recordar-ho i no vull entrar en detalls, que estem a punt de 
tancar alguns acords ja amb alguns grups municipals. Vostès, legítimament, alguns, van 
preferir arribar a aquesta situació que no pactar, perquè el Govern sempre ha estat 
disposat a pactar una rebaixa de la pressió fiscal, i vostès ho saben. 
 
Han preferit això, i és molt legítim, això no ho qüestionarem, però sí que hi havia aquesta 
predisposició per part de determinats grups, que estem apunt d’arribar a un acord que jo 
crec que podia ser satisfactori per a tothom. 
 
L’oposició jo crec que, evidentment, ha fet un debat, que té tot el dret a fer, però no ha 
entès quin és el paper d’una oposició. El paper de l’oposició, en qualsevol municipi o 
qualsevol ajuntament, no és fer les ordenances. Potser sí que estem innovant en aquest 
municipi, però no és la funció natural de l’oposició. La funció de l’oposició pot ser criticar, 
censurar, arribar a acords, esmenar el Govern, però no és el seu paper establir el criteri de 
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les ordenances fiscals i això que crec que queda poc clar l’informe que al seu moment va 
fer la Secretaria, però jo crec que és bo recordar que, qui fa les ordenances, qui fa els 
pressupostos és el Govern. Si no es vol que aquest Govern faci les ordenances, els 
pressupostos, hi ha altres mecanismes per impedir-ho, però no són aquests. 
 
S’han comentat els informes de la secretària i de la interventora. Jo crec que són informes 
molt treballats, que són informes clars, que mostren els aspectes de legalitat i sobretot de 
repercussió econòmica que tenen les decisions que avui hem pres, que qüestionen alguns 
aspectes dels procediments seguits per a la convocatòria del Ple extraordinari per part de 
l’oposició i també per part del Govern al seu moment, quan va voler presentar les esmenes 
en comissió. Hem assistit també a un altre fet insòlit, que és aquesta autoesmena o 
aquesta ampliació del contingut del Ple. No hi entrem perquè ja n’hem parlat abans, però 
em sembla que qualsevol consulta que ha fet aquest Govern tant a la Secretaria com a 
altres instàncies, estem convençuts que el que proposaven al seu inici és el que faria 
qualsevol altre ajuntament de Catalunya, però bé, s’ha considerat com s’ha considerat per 
part del Govern i de l’Alcaldia i s’ha procedit a la votació, però em sembla que no procedia 
aquest tipus de debat, perquè no s’ajustava a la proposta feta, però és igual, és un fet que 
ja s’ha produït, però que no és l’habitual i, per tant, no és el que es fa als ajuntaments del 
nostre país. 
 
Vull recordar també que hem rebut aquest matí també l’informe de la interventora, en què 
es recorden les obligacions financeres que té l’Ajuntament, perquè sembla que, d’això, 
vostès se n’obliden, de les obligacions financeres. Tenim una sentència que és de 
l’Inmocahispa, hem de pagar 500.000 euros l’any que ve, 500.000 euros el següent any i 
altres obligacions financeres que, ens agradi o no, tenim l’obligació de complir. 
 
També, quan es parla de la reducció d’escombraries, de l’impost, en l’informe que ha fet la 
interventora, cal recordar que s’apunta una cosa greu que aquest Govern no vol tirar 
endavant, que comportaria tancar algun servei no obligatori que té aquest ajuntament, cosa 
que aquest Govern no farà, però el que no podem o el que no volem posar en perill amb 
aquestes ordenances fiscals són els serveis municipals de qualitat que té aquest 
Ajuntament i dels quals poden gaudir els nostres ciutadans, i aquest ha estat el criteri que 
ha seguit el Govern municipal en tot moment. 
 
També vull comentar, i així surt en aquest informe, alguna documentació que han fet 
circular pel municipi, en què parlen d’un càlcul d’una rebaixa de 65 euros per ciutadà a 
l’any al Masnou. Evidentment, aquest càlcul també està en l’informe que ha fet la 
interventora i és erroni. També es parla dels 4 milions que no ha gastat el Govern, recorda 
que hi ha el crèdit ICO d’1.300.000, que hi ha altres obligacions financeres, que hi ha hagut 
dissortadament la paga extra als treballadors, que es va eixugar el romanent negatiu que 
tenia aquest Ajuntament i, per tant, hi ha un seguit d’obligacions que hem d’assumir ens 
agradin o no. 
 
Per tant, jo només voldria dir que, ajudant-me de la demagògia a vegades de la baixada 
d’impostos, d’aquest discurs de la baixada d’impostos, el Govern sempre ha perseguit 
abaixar lleugerament aquesta pressió fiscal, però allunyant-se d’aquest discurs, que crec 
que a vegades toca el que seria la demagògia, i el Govern té dos objectius: un per llei i un 
per voluntat política. Per llei, complir les obligacions financeres, i per voluntat política, 
mantenir, costi el que costi, els serveis municipals de qualitat de què gaudeix aquest 
municipi. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Bé, bon migdia a tothom. Efectivament, tots en sou conscients, estem en un ple que és 
extraordinàriament extraordinari, com deia l’alcalde al començament, però és més 
extraordinàriament extraordinari del que a mi em semblava abans que comencés. 
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En veure el desenvolupament d’aquest Ple, molt probablement més d’un de vostès i més 
d’alguna de les persones que ens estan acompanyant deu haver pensat allò que fa temps 
va dir un gal, com a mínim en els còmics: “Estan bojos aquests romans!” Doncs 
probablement alguns d’aquests romans estan bojos. 
 
Per això, malgrat que sigui reiteratiu, voldria informar el públic de quines són les raons del 
perquè som avui aquí en aquesta hora. 
 
Hi ha diverses raons, algunes de les quals s’han esmentat. La primera raó té una data molt 
concreta: és el dia del 17 d’octubre de 2013, el dia en què es va celebrar el Ple ordinari en 
el qual s’havia de debatre una proposta amb l’expedient, sembla que a l’alcalde li preocupa 
molt l’expedient, una proposta que tenia un expedient de modificació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2014. 
 
Doncs bé, avui no estaríem aquí si no fos perquè, aquell dia 17 d’octubre, el Govern de 
CiU i ERC i el seu alcalde, en una actuació perfectament legal, però molt qüestionable des 
del punt de vista ètic i dels interessos de les famílies del Masnou, va decidir retirar la seva 
proposta de modificació de taxes i impostos. 
 
I ho va fer quan va ser conscient que s’aprovarien algunes de les modificacions que 
l’oposició, per separat, i vull recalcar-ho, per separat, havia presentat amb l’objectiu de 
rebaixar els diners que les famílies del Masnou haurien de pagar l’any 2014 a l’Ajuntament 
del Masnou en concepte de taxes i impostos. 
  
La retirada d’aquesta proposta va impedir que es debatessin i s’aprovessin les esmenes 
que nosaltres havíem presentat.  
 
Aquesta actuació, però, ja havia estat precedida per una maniobra absolutament il·legal 
quan, abans de l’inici del Ple esmentat, algú s’hi ha referit en intervencions anteriors, 
l’alcalde va impedir que es pogués debatre una proposta conjunta de l’oposició, trencant de 
manera partidista una manera de fer, absolutament legal, que més d’un cop CiU i ERC 
havien utilitzat en aquest mateixa sala. 
 
Bé, aquesta actuació de CiU i d’ERC i del seu alcalde, i del nostre, perdó, ens va forçar a 
presentar una demanda de convocatòria de Ple extraordinari, per poder debatre i votar les 
propostes que CiU, ERC i l’alcalde del Masnou ens havien impedit debatre i votar el dia 17 
d’octubre.  
 
Era l’única possibilitat que teníem, com a regidors i regidores de l’Ajuntament, per 
aconseguir el nostre objectiu, objectiu, que està escrit i que no ens cansarem de repetir: 
retornar a les famílies del Masnou una mitjana de..., ja discutirem si són 65, si són 50 o si 
són 70, o 55, nosaltres hem calculat els 65 euros amb la informació que teníem procedent 
del Govern i molt probablement no ens hem errat, però no és el moment de discutir-ho, 
com una part dels diners de més que haurien de pagar per al manteniment de l’augment 
del 10% de l’IBI per a l’any 2014. 
 
I ara us explico la segona raó per la qual avui som aquí. Avui, un 21 de novembre, a les 
dotze del migdia, ara ja dos quarts de dues, i vull recalcar l’hora, les dotze del migdia, som 
aquí perquè l’alcalde del Masnou, no sabem si per voluntat pròpia o aconsellat per 
membres del seu Govern, va decidir no convocar el Ple que, fent ús dels drets que ens 
atorga la legalitat vigent, entre la qual hi ha el nostre Reglament orgànic municipal, 
nosaltres havíem demanat. Un Ple que la llei obliga a convocar, bé per l’alcalde o per la 
secretària de l’Ajuntament. 
 
I per què l’alcalde va decidir no convocar el Ple, tal com la llei l’obliga a fer-ho? Ell, a l’inici 
de la seva intervenció, ha fet una explicació. Nosaltres creiem que la raó per la qual no el 
va convocar no és la que ha explicat l’alcalde —és una opinió. 
 
L’alcalde, en la nostra opinió, no va convocar el Ple perquè tingués els dubtes que ha 
expressat, ni perquè una proposta d’acord presentada per l’oposició no generi un 
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expedient, aquí damunt la taula tenim un expedient, l’expedient d’aprovació de la 
modificació de les ordenances que ha presentat l’oposició. 
 
En la nostra opinió, l’alcalde no el va convocar perquè, d’aquesta manera, amb 
coneixement de causa, sabia que la mateixa llei obliga al fet que, si l’alcalde no el convoca, 
el convoqui la secretària de l’Ajuntament, però ho ha de fer a les dotze del migdia, una hora 
pensada, suposem, perquè les persones interessades a assistir-hi tinguin molts problemes 
per poder-ho fer. 
 
I encara hem hagut de suportar una altra alcaldada. Tal com han explicat els qui m’han 
precedit en l’ús de la paraula, en la reunió que es va convocar el 4 de novembre per 
debatre la nostra proposta de modificació de taxes i impostos, vam presentar tres 
esmenes: totes s’han comentat. 
 
Doncs bé, en aquella reunió, el president de la Comissió, el senyor Llorenç Birba, va 
impedir el debat de les esmenes, utilitzant uns arguments absolutament inacceptables des 
del punt de vista jurídics, en una decisió que atempta contra els nostres drets, recollits a 
l’ordenament jurídic general i, molt concretament, al nostre reglament municipal. 
 
I el més greu no és això. El més greu és que l’alcalde, una vegada va tenir coneixement 
d’aquesta actuació, en lloc de desautoritzar-la, va decidir donar-li suport i, per tant, no va 
donar instruccions per rectificar aquesta actuació. 
 
De manera immediata, nosaltres vam demanar la redacció d’un informe dels serveis 
jurídics municipals que analitzés aquesta actuació i informés de la seva legalitat i de les 
possibles responsabilitats que es podien exigir si s’havia produït una il·legalitat. I per què 
ho vam fer? Doncs perquè teníem la certesa que, efectivament, s’havia produït una 
il·legalitat que vulnerava el nostre ROM i que, com a conseqüència, atemptava contra els 
nostres drets i també contra els interessos de més de 9.000 famílies del Masnou. 
 
Abans he llegit els articles del ROM que justifiquen i reforcen la nostra idea, i que expliquen 
quin és el tràmit que s’ha de seguir per debatre i votar propostes que es presenten a les 
comissions, per posteriorment ser tractades al Ple. 
 
Per tant, és absolutament clar que l’actuació del president de la Comissió, avalada 
posteriorment per l’alcaldia, era del tot il·legal i vulnerava el contingut del ROM, un ROM 
que CiU i ERC havien votat i que l’alcalde del Masnou està obligat a complir i fer complir. 
 
Els fets que s’han produït aquest matí, amb la presentació d’esmenes a la nostra proposta 
per part de CiU i ERC, les esmenes que s’han debatut abans de CiU i ERC, no s’havien 
presentat a la Comissió Informativa del 4 de novembre, s’han presentat al registre de 
l’Ajuntament aquest matí a les 8.30 o a les 8.40 h, rectificant la seva posició anterior, i no 
fan res més que donar-nos la raó posant de manifest les errades comeses pel Govern el 4 
de novembre i els dies posteriors. 
 
I em perdonarà el regidor que m’ha precedit en el torn de la paraula: l’oposició entén el seu 
paper. Ja sabem que no és habitual que l’oposició presenti una proposta d’ordenances, 
però vull insistir que això no hauria estat així si el Govern no hagués retirat la seva 
proposta d’ordenances el dia 17 d’octubre. 
 
Ha parlat el regidor també que ha intervingut anteriorment i també ho ha esmentat el 
ponent d’Hisenda, que el Govern té la voluntat de rebaixar els impostos i aquesta proposta 
els rebaixava lleugerament. Per si se us ha passat o us heu despistat, la rebaixa era, en 
totes les ordenances municipals, la rebaixa era reduir la part fixa de la taxa de clavegueram 
de 12 euros a 8 euros; per tant, una rebaixa de 4 euros, una rebaixa substancial, és clar. 
 
I estem d’acord que, com deia l’alcalde, hi ha garanties jurídiques perquè tothom pugui 
demanar el respecte a l’exercici dels seu drets, però discrepem que això sigui així, gràcies 
a Déu. Això és possible per la lluita i l’esforç de molts homes i dones que van contribuir 
que, avui, Espanya i Catalunya siguin estats de dret. 
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Finalment, hem sentit, no aquí al Ple, però sí al carrer, o ho sentirem, que som aquí com a 
conseqüència d’una conxorxa del conjunt de l’oposició en contra del Govern i que, el 
resultat, si prospera, posaria en perill les finances locals, això s’ha dit, i els serveis públics 
del Masnou. I això és totalment allunyat de la realitat. Ni la nostra actuació ni la nostra 
proposta no són el resultat de cap conxorxa contra ningú. Tot al contrari, la nostra actuació 
i la nostra proposta ho són en positiu, i amb un objectiu fonamental: la defensa dels 
interessos de les famílies del Masnou. 
 
La nostra proposta és una proposta que tan sols planteja tornar a les famílies del Masnou, 
com deia abans, una part dels diners que hauran d’abonar per la decisió del Govern del PP 
de l’Estat de prorrogar un any més l’augment del 10% de l’IBI que va acordar l’any 2011 i 
que va afectar les nostres economies en el 2012 i en el 2013 i que ara també el 2014. 
 
La nostra actuació i la nostra proposta s’han produït com a conseqüència de l’actuació del 
Govern de CiU. Un govern que, malgrat que fa un any i mig que està en minoria, actua 
amb la mateixa supèrbia i menyspreu cap a l’oposició que ho feia quan estava en majoria. 
 
Un govern que va rebutjar totes les esmenes de l’oposició i que, dos dies abans del Ple del 
dia 17, encara no s’havia reunit amb cap dels grups per intentar arribar a un acord respecte 
a aquesta qüestió. 
 
I tampoc no és cert que aquesta rebaixa posi en perill l’estabilitat econòmica de 
l’Ajuntament, ni tampoc els serveis públics municipals. 
 
Vull recordar que, si el Govern de l’Estat no hagués acordat aquesta pròrroga de 
l’increment de l’IBI d’un 10%, l’any 2014, el Govern del Masnou, per redactar els 
pressupostos, hauria disposat de menys diners dels que tindrà ara tot i haver-se aprovat la 
proposta de modificació d’ordenances que ha presentat l’oposició. 
 
Per tant, senyors de CiU i ERC, no ens expliquin sopars de duro i no intentin enganyar la 
ciutadania argumentant que la nostra proposta pot dinamitar les finances locals i pot posar 
en perill els serveis municipals. Quines finances locals? Les mateixes finances locals que 
l’any 2012, com recull l’informe de la interventora, van acabar amb uns romanents de 
tresoreria, un superàvit, superiors als 2 milions d’euro i que, molt probablement, no ho 
sabem encara, acabaran l’any 2013 amb una liquidació semblant? 
 
No intentin atemorir la població del Masnou! No facin servir arguments coercitius damunt 
l’oposició. 
 
Concentrin tots els seus esforços a exigir a la Generalitat que saldi, d’una vegada per totes, 
l’important deute que encara té amb l’Ajuntament del Masnou, una Generalitat de 
Catalunya que, recordem-ho, està governada per CiU, amb el suport d’ERC. 
 
Un deute que, en el moment que se saldi, permetrà, més que de sobres, fer front al 
pagament a Inmocahispa, al qual s’han referit abans i que, val la pena recordar-ho, es va 
generar gràcies a una decisió urbanística errònia, gens justificada des del punt de vista 
tècnic, d’un govern de CiU. 
 
Finalment, vull recordar, per a la gent, informar i recordar, que aquesta no és la primera 
vegada que una proposta de l’oposició s’aprova en contra de la voluntat del Govern, amb el 
vot favorable de tota l’oposició. 
 
Voldria recordar-los que l’any 2007, CiU, ERC i PP van votar conjuntament una proposta 
que demanava que l’oposició tingués presència en els processos de contractació, i va 
deixar en minoria el govern de PSC i ICV-EUiA, i que això es va tornar a produir l’any 2008, 
una vegada més, quan CiU, ERC i PP, legítimament, van votar conjuntament la proposta 
de creació d’una escola de música municipal, tornant a deixar en minoria el Govern del 
PSC i ICV-EUiA, sense que, en cap d’aquests dos casos, ni el PSC ni ICV-EUiA no fessin 
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cap mena de treta per intentar impedir allò que, legítimament, l’oposició podia fer, i era fer 
ús de la seva majoria. 
 
Per això, el nostre Grup Municipal, en veure que el Govern havia rebutjat totes les nostres 
esmenes, en veure que el Govern no feia ni un sol pas per negociar-les, almenys amb 
nosaltres, i en observar coincidències entre algunes de les nostres esmenes i les d’altres 
grups de l’oposició, malgrat les diferències evidents existents entre les polítiques 
defensades pel nostre Grup Municipal i les d’altres grups que comparteixen la proposta, va 
optar per intentar arribar a un acord que incorporés algunes de les nostres esmenes i, a la 
vegada, suposés una millora de la proposta que havia presentat el Govern i que es traduís 
en una major transparència, de la qual no hem parlat, i en una rebaixa de les taxes i els 
impostos que haurien de pagar els nostres ciutadans i ciutadanes l’any 2014. I l’acord es 
va aconseguir. I l’acord es va traduir en la proposta que ara coneixeu. Una proposta, abans 
ho ha dit el senyor Avilés, em sembla, modesta des del punt de vista econòmic de les 
famílies, però una proposta significativa, que mostra una sensibilitat dels qui l’hem 
defensada davant la greu situació de crisi que estem patint i que afecta, des de ja fa massa 
temps, els nostres ciutadans i ciutadanes sense que, aparentment, preocupi gaire els 
nostres governants. 
 
I aquesta proposta significa, s’ha comentat abans, que, l’any 2014, les famílies no hauran 
de pagar la taxa de clavegueram, una taxa que van aprovar fa dos anys CiU i ERC, al 
nostre entendre, amb l’única finalitat d’augmentar els ingressos de l’Ajuntament i que 
nosaltres, des del primer moment, vam demanar que fos suprimida.  
 
I també significa que, per a l’any 2014, augmentaran les bonificacions de l’IBI, no als 
extrems que sembla indicar la intervenció alarmista que ha fet el regidor d’Hisenda, per a 
les famílies nombroses, és clar que sabem que hi ha famílies nombroses que viuen en 
cases amb jardí d’1 hectàrea. Per això el que nosaltres plantegem és: valor cadastral de 
l’habitatge a major valor cadastral menor bonificació, i també tenir en compte el nombre de 
membres de la família, perquè no és el mateix una família nombrosa amb tres fills que una 
família nombrosa amb sis fills, no és el mateix. 
 
I la proposta també significa una rebaixa, ja s’ha comentat, de les escombraries, en la qual 
no insisteixo, però voldria informar-vos que la taxa actual de 134,20 euros és el resultat de 
l’augment que va acordar CiU per a l’any 2012, argumentant que s’havia de produir una 
nova concessió d’un servei que el milloraria substancialment, concessió per a la qual, dos 
anys després, ni tan sols no s’ha iniciat el procés de licitació, per la qual cosa, des de fa 
dos anys, si fem cas dels seus arguments, la ciutadania del Masnou està pagant per un 
servei que no se li està oferint en les condicions previstes. Per tant, ja és hora que ens 
retornin part del que hem abonat anticipadament, i hauríem de reclamar interessos. 
 
Alguns han qualificat l’actuació del nostre Grup com a incoherent, incoherent per pactar 
amb el PP i incoherent per plantejar una rebaixa en les taxes i impostos. Nosaltres 
respectem totes les opinions, però voldria recordar, i sinó només caldria fer un seguiment 
dels acords que s’han adoptat en aquest Ple, que prop del 90% de les propostes que s’han 
aprovat en aquesta sala al llarg de tota la història democràtica s’han aprovat per unanimitat 
i, per tant, amb coincidència en el sentit de vot entre totes les forces polítiques 
representades al llarg de la seva història, PP i ICV-EUiA, però també CiU, ERC i PSC. 
 
Per tant, no creiem que s’hagi produït cap incoherència en votar conjuntament amb el PP 
com ho hem fet avui i com probablement continuarem fent moltes altres vegades, menys 
encara quan les propostes votades respecten el nostre programa de transparència i de 
redistribució de les càrregues fiscals i, a més, beneficia el conjunt de la ciutadania. 
 
Tampoc no creiem que sigui cap incoherència plantejar una rebaixa de 50-65 euros per 
família, quan aquesta rebaixa es proposa exclusivament per a l’any 2014, i es fa per 
compensar, en part, les conseqüències a les quals abans ja m’he referit i en les quals no 
insistiré. Sí que vull dir que aquest augment de l’IBI acordat pel Govern del PP a Madrid 
pretén carregar sobre totes les famílies espanyoles i, per tant, també sobre les catalanes i 
les masnovines, la greu situació econòmica dels ajuntaments a causa de l’actual injust 
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sistema de finançament que, malgrat que tots coincideixen en la seva diagnosi, ni els 
governs del PSOE ni els governs del PP no han modificat a data d’avui. 
 
És per això que hem donat suport a la proposta i ens congratulem per la seva aprovació i 
és també per tot això que hem votat en contra de les esmenes presentades, a darrere 
hora, per CiU i ERC, creiem que incomplint la normativa legal, perquè les han presentades 
avui quan les podrien haver presentat el dia 4 de novembre, i res més. Gràcies per la 
vostra paciència. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ara té la paraula el portaveu i regidor, senyor Birba. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Nosaltres hem volgut donar suport al 95% del text que s’ha sotmès a votació, simplement 
perquè és la proposta que havia elaborat el Govern. La resta no, per un motiu molt senzill: 
perquè genera desequilibri financer i pressupostari, i els recordo que l’Equip de Govern té 
responsabilitats penals per la gestió pressupostària i el dèficit, i també hi ha 
responsabilitats per a la Intervenció. 
 
Els recordo que hi ha un informe desfavorable de la Intervenció en la proposta que avui 
han sotmès a aprovació. 
 
També els recordo que l’article 17.4 de la Llei d’hisendes locals, que tracta de l’elaboració i 
publicació i publicitat de les ordenances fiscals, en el punt 4 diu que, en tot cas, els acords 
definitius a què es refereix l’apartat anterior, inclosos els provisionals elevats 
automàticament a aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves 
modificacions, hauran de ser publicats en el BOP o, si escau, de la comunitat autònoma 
uniprovincial, sense que entrin en vigor fins que no se n’hagi dut a terme la publicació, i si 
la seva publicació és posterior a la data de meritació, per tant, entendran que el que els 
hem dit té algun fonament. Reitero que hi ha un informe negatiu d’Intervenció. 
 
Jo faré una mica l’explicació de tot el procés que hem viscut perquè tothom en tingui 
coneixement i els ciutadans també. Mirin, el dia 2 d’octubre, el Govern va convocar la 
Comissió Informativa prèvia al Ple del dia 17 d’octubre i a l’ordre del dia hi figuraven les 
ordenances fiscals per al 2014. 
 
La nostra proposta, la de l’Equip de Govern, tenia dos aspectes diferenciats. L’un 
incorporava com a novetat molts aspectes de caràcter tècnic, sobretot per adequar la 
normativa, bàsicament en relació amb la Diputació. Tenim cedits dos impostos, les multes 
de trànsit i la recaptació en executiva, i calia fer adaptacions. 
 
I l’altre incorporava alguna petita rebaixa, tant en la taxa de clavegueram, un 33% del 
terme fix, com en algunes llicències amb la intenció d’incentivar l’activitat econòmica. Dic 
petita perquè l’Ajuntament està obligat a complir un Pla d’ajust, Pla d’ajust originat a 
conseqüència del mandat anterior, i també una Llei d’estabilitat pressupostària i una Llei de 
morositat. I per tot això, el Govern està obligat a no fer volar coloms. Hi ha hipoteques que 
ens condicionen i molt. 
 
El Sr. Pere Parés 
 
Si us plau, demano el mateix respecte per al ponent que hem tingut per a la resta. Per tant, 
si us plau, pregaria silenci. 
 
El Sr. Llorenç Birba 
 
A la Comissió Informativa del dia 9 d’octubre, el Govern va presentar la seva proposta en 
els termes que acabo d’explicar. 
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El GIM va presentar unes esmenes que podíem acceptar majoritàriament fent un petit 
esforç d’ajust en la despesa. Vam parlar-ne i vam quedar per acabar de tancar un acord. 
 
El PSC va presentar unes esmenes amb una mica més de magnitud econòmica, però com 
que la voluntat que teníem era d’arribar a acords, com ja ha explicat el senyor Oliveras 
abans, podíem acceptar-les en part, i ells n’eren conscients, i havíem quedat, també, per 
intentar tancar un acord. 
 
Iniciativa feia una proposta més agosarada i radical, que s’allunyava més de la nostra 
proposta, i amb alguna proposta que no s’ajustava a la llei. No vam arribar a quedar. 
 
El PP i la regidora trànsfuga no van presentar cap esmena. O estaven d’acord amb la 
proposta de Govern o en tenien prou amb un discurset al Ple, però sense haver-ho estudiat 
ni treballat. Tot i així, vam quedar amb el PP i vam tenir una reunió molt correcta, però 
sense arribar a acords. 
 
Havíem quedat al voltant d’aquell cap de setmana previ al Ple per acostar posicions amb el 
GIM i el PSC i, de cop, no es respon ni als telèfons ni als missatges fins que, per algun 
motiu estratègic o oportunista, canvien els compromisos i les propostes que havien 
presentat, i llavors les possibilitats d’acord s’esvaeixen. 
 
Les propostes oficials presentades a iniciativa de cada grup a la Comissió Informativa 
prèvia al Ple queden en paper mullat, se’n van desdir unilateralment. Canvi d’estratègia de 
cada un dels grups de l’oposició, però no per culpa del Govern, sinó per decisió 
exclusivament dels grups de l’oposició, que estripen les seves propostes i n’improvisen una 
de nova, la mediàtica, que sona millor, i posa en crisi els serveis públics, poc ètic i poc 
seriós. És clar que van estripar els papers perquè volien escenificar al Ple que el Govern 
no vol dialogar. Llavors, demanen convocar un Ple extraordinari per presentar-hi la seva 
proposta conjunta. 
 
El dia 4 de novembre fem una comissió informativa extraordinària. Vostès volen incorporar 
més acords als continguts de la proposta que vostès mateixos van fer. No ho acceptem per 
l’informe que teníem. Es munta un xou esperpèntic, com ja ha dit algú. I volen buscar les 
pessigolles jurídiques. L’alcalde demana immediatament aquell dia un informe jurídic per 
seguretat. Vostès el van demanar un o dos dies després. Però no cal que burxin, aquella 
comissió no era obligatòria, ens la podríem haver estalviat i anar directament al Ple, però 
nosaltres volíem negociar i trobar un punt d’acord. 
 
El dia 13 de novembre, l’alcalde va convocar una reunió amb els portaveus per veure si era 
possible establir una negociació i arribar a un acord amb les ordenances fiscals. La 
resposta va ser rotundament que no. I la resposta negativa és perquè s’aprofiten del vot 
d’una trànsfuga i així tenen majoria al Ple. Però tenir majoria al Ple no equival a tenir-la en 
representació electoral. Utilitzen vots usurpats per una trànsfuga que no representen el que 
el poble va votar. Molt ètic, per fer la guitza i desmuntar els serveis públics amb el suport 
d’alguna persona rancorosa i perduda, políticament parlant, que va per lliure. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Jo crec que està faltant al respecte a una persona. Es pot parlar de trànsfuga, però... 
 
El Sr. Pere Parés  
 
En tot cas transfuguisme. En tot cas transfuguisme.  
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Demano la paraula! 
 
El Sr. Pere Parés  
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Vostè després tindrà el dret, com a regidora que és, per al·lusions. Senyor Birba, pot 
seguir, si us plau. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
És clar que el Pla d’ajust no va amb vostès ni la llei d’estabilitat ni la de morositat. Volen 
posar en crisi els serveis bàsics i obligatoris, com el clavegueram o les escombraries. 
Volen que tot faci figa. Per què? Volen que el poble funcioni malament simplement perquè 
vostès no governen i això els dóna ales per continuar amb la demagògia quan els serveis 
patinen i hi ha teca de la grossa per criticar abastament. 
 
Què té de constructiu tot això? Res. Mirin, les ordenances fiscals s’elaboren tenint en 
compte que serveixen per nodrir gairebé tres quartes parts del pressupost municipal de 
l’any següent. L’escenari de l’any 2014 és complicat. Ho dic avui però ja ho vaig anunciar 
fa dos anys i algú de vostès m’ho ha recordat en to irònic en alguns dels plens anteriors, 
però és així. 
 
Sí, es manté el decretazo del senyor Rajoy, per un cantó, que serveix per ajudar a sanejar, 
però les transferències d’altres administracions es reduiran en uns 370.000 euros a causa 
de la greu conjuntura actual i els ingressos propis cauen en uns 900.000 euros per la crisi i 
altres circumstàncies. I per acabar-ho de rematar i desentenent-se de tot això vostès volen 
aprimar més els ingressos per ordenances fiscals en 500.000 euros més. 
 
Quan es proposa modificar les ordenances fiscals també s’han de tenir presents, alhora, el 
conjunt de circumstàncies vinculades a la resta d’ingressos i el conjunt d’obligacions. 
Vostès ho han ignorat totalment; per tant, és clar que qui proposa això fa un acte tan 
demagògic com irresponsable. Els recordo que no estem a Veneçuela. El Govern... 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Si us plau. Jo els demano que tinguin el mateix respecte que han tingut per a la resta, 
d’acord? Si no, suspendré... Bé, escolti, seran bajanades o no seran bajanades, però, en 
qualsevol cas, està en tot el dret d’explicar-les. Senyor Birba, si us plau, segueixi. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
El Govern desitja tant com vostès rebaixar impostos. Potser encara més. Però estem 
empadronats i vinculats a un municipi i la corporació del qual sabem que té unes 
obligacions financeres, per cert heretades, i de serveis públics i fins que això no es resolgui 
no es poden fer prometences falses. 
 
Accepta que l’únic argument sigui la demagògia. Mirin, des del tombant de segle han 
apujat els impostos i les taxes cada any, alguns anys fins i tot de forma espectacular. 
 
Resulta que els anys 2013 i 2014 són precisament els anys en què no s’apugen, fins i tot 
els abaixen una mica. No confonguin, perquè la nostra proposta no apujava res, sinó que 
abaixava una mica el que era possible d’acord amb la situació financera que tenim. 
 
Jo crec que qui lidera aquest acte és el Govern anterior, el que va tirar la casa per la 
finestra endeutant-se, tal com consta al compte general oficial, onze punts per damunt del 
marge legal permès, de manera que va generar dèficit pressupostari i romanents negatius i 
ara, els que abans gestionaven així, resulta que s’han tornat tan austers que posen en crisi 
els serveis públics que presta el municipi. 
 
Per què? Molt senzill: perquè abans governaven i ara, simplement perquè no governen, 
volen impedir que governi un altre. No en tenim prou del llaç que hem heretat. Els recordo 
que dediquem aquest mandat a sanejar les finances municipals d’un altre mandat i que 
cada vegada que hem de fer algun ajust pressupostari a causa de les circumstàncies 
exposades, alguns de vostès han posat el crit al cel i ens han titllat a nosaltres 
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d’irresponsables, més d’una vegada. Poca coherència i, a sobre, volen que incomplim el 
Pla d’ajust, la Llei d’estabilitat pressupostària i la de morositat. 
 
I en aquesta proposta entenc que el PP i la regidora trànsfuga s’han apuntat al carro 
mediàtic, i també el GIM, simplement perquè a la seva proposta que va entregar a la 
Comissió Informativa desapareix de cop, per impossibilitar un acord. I crec que vostès el 
que han fet ha estat una jugada que, en termes futbolístics, jo crec que han volgut fer de 
Mourinho, o sigui, guanyar el partit després del temps de descompte i fora del camp. 
 
Vostès han canviat l’escenari, no nosaltres. Tots vostès s’han posat d’acord en un objectiu 
comú. Volen que el poble no funcioni perquè no hi haurà pressupost perquè pugui 
funcionar, així de clar. Vostès van provocar que el Govern retirés les ordenances fiscals de 
l’ordre del dia. Saben per què? Perquè nosaltres no som irresponsables. Hi havia unes 
cartes obertes damunt de la taula de la Comissió Informativa. Vostès, pel darrere, les van 
canviar. Doncs nosaltres, davant d’aquest canvi, al Ple vam retirar la nostra per intentar 
negociar un punt de sensatesa que no ha estat possible. 
 
A partir d’ara, no em sorprendrà gens que escampin per la xarxa i a El Masnou Viu tot el 
que han fet, però els recordo que han perdut el petard pel camí i el que ara han fet és el 
ridícul. De tant pensar l’escenografia, van oblidar una part del contingut pel camí i avui han 
hagut d’entrar el clau per la cabota incorporant una cosa que no era a l’ordre del dia del Ple 
extraordinari. 
 
Ja veurem com acaba això. Nosaltres farem el que hàgim de fer. Miri, a mi em sorprèn que 
hagin fet totes aquestes propostes, perquè, ja li ho he dit, estem fent front a un Pla d’ajust. 
En el mandat anterior, el Govern anterior es va gastar gairebé un milió d’euros per comprar 
el solar de la caserna que l’Ajuntament mai no havia venut. Es van desentendre d’un judici, 
el que deia el senyor Màxim Fàbregas, no van anar a judici i per això el van perdre, i va 
costar un milió i mig d’euros que ara hem de retornar en quatre anys, o també tenim la 
sentència del PP12, que també costa molts diners. Entenc que avui hem de rebaixar els 
impostos i deixar de pagar tot allò? És el que acaben de proposar, no? Mirin, jo crec que 
avui han provocat un cop d’ariet, encara que no sabem què és això. Ho poden fer i hi tenen 
tot el dret, i per això els felicito, perquè se’m va difícil entendre com es poden posar d’acord 
en els plantejaments d’un extrem i de l’altre, els que lluiten contra les retallades amb els 
que les defensen, els plantejaments dels que es vanten en cada Ple de defensar sempre la 
coherència amb plantejaments de transfuguisme obscurantista. 
 
Déu n’hi do quin batibull. Jo d’això en dic populisme d’être pour la maison, o ho dic més 
científicament, i amb això acabo senyor alcalde: han fet com en el paradigma de l’ase. 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Molt bé. Després, senyora Rolán, podrà... Jo el que faria... Podem acabar aquest torn i 
vostè... És coherent així? Sí, eh. I com que vostè crec que s’ha sentit al·ludida, hi tindrà tot 
el dret. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Començarem pel final. 
 
El senyor Birba parlava de l’esperpent que és l’acord que tenim els grups municipals que 
van des d’Iniciativa fins al PP, incloent-hi també la senyora Judit Rolán. Doncs miri, jo li ho 
dic, això és gràcies a vostès, a les seves actituds. El que estan fent és cohesionar tota 
l’oposició, sigui del color que sigui, perquè les actituds que estan prenent són molt poc 
democràtiques i el que està ja aquí amb valor és el sentit democràtic més que les 
ordenances fiscals. Sobre el Pla d’ajust que vostè ha anomenat reiterades vegades, em pot 
dir quantes vegades el Govern quantes vegades han complert el Pla d’ajust? Jo li ho 
responc: mai. 
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Respecte a la senyora Judit Rolán. Miri, quantes vegades el Govern ha aprovat coses amb 
el seu vot i en aquell moment no l’ha refusat ni hi ha fet fàstics, tot al contrari, l’han 
celebrat. Ara, quan aquest vot li va en contra, es posa les mans al cap. Això no és 
acceptable. 
 
La retroactivitat. Miri, si les ordenances fiscals posen que és l’1 de gener de 2014 la seva 
actuació, malgrat que la publicació sigui posterior, si això va en benefici dels contribuents, 
la retroactivitat és possible i, en tot cas, si hi ha voluntat del Govern perquè accepta la 
derrota en aquest Ple, el que hauria de fer és, ja de mutu acord, posar-ho en pràctica des 
de l’1 de gener. 
 
Respecte a la intervenció del senyor Oliveras, vostè parlava de la gran predisposició que 
ha tingut l’Equip de Govern a negociar i a parlar. Avui ha quedat prou evident, no pels 
regidors, sinó pel públic que ens acompanya, quina és la predisposició que té aquest Equip 
de Govern envers els regidors que no formen part del Govern. 
 
Si això és obligació dels regidors que no formem part de l’Equip de Govern, portar a 
aprovació les ordenances? Miri, és veritat, l’obligació és del Govern, de presentar les 
modificacions de les ordenances, però quan el Govern retira i no aporta les modificacions, 
el que fem, des de l’oposició, és impulsar unes noves modificacions per no quedar-nos 
sense legislació. 
 
I respecte a l’informe de la interventora, un informe que ens ha arribat aquest matí i que no 
hem tingut gaire temps d’estudiar. Miri, d’entrada, el que jo llegeixo de l’informe és que 
potser caldrà eliminar alguns serveis, però diu potser, en cap cas no està parlant que això 
comporti l’eliminació. 
 
Fa referència a la liquidació del 2012, però en cap cas aquest informe no està parlant de la 
liquidació del 2013; per tant, aquí s’hi hauran de sumar, a banda dels números positius del 
2011, els números positius del 2013. 
 
Sobre el procediment, ja no en parlaré més, perquè ja se n’ha parlat i, a més a més, els 
que m’han precedit han deixat molt clara la situació. Ara parlaré sobre el contingut. Aquí jo 
voldria fer una mica de memòria. Al novembre del 2011, l’Equip de Govern va fer una 
proposta d’aprovació de les ordenances del 2012 amb un augment de l’IBI del 3,2%, va 
posar la nova taxa de clavegueram que no havíem tingut mai al Masnou i, va augmentar i 
modificar altres taxes municipals. 
 
Al desembre d’aquell mateix any va haver-hi aquest famós decretazo, que obligava els 
ajuntaments a apujar un 10% afegit a aquest límit. Això va suposar incrementar els 
ingressos en més de 2 milions d’euros directament tant dels impostos directes com 
indirectes i de les taxes. Això és augment de la pressió fiscal. 
 
A tot això cal sumar-hi que les transferències de l’Estat, d’aquell mateix exercici, van 
augmentar en més de 367.000 euros, per tant, l’any 2012 es van recaptar i, estic parlant ja 
de tancament d’any, no de pressupost, més de 2.483.000 euros. Al pressupost del 2011 
van tenir uns ingressos de 20.340.000 i al de 2012 van tenir uns ingressos de 22.824.000 
euros. 
 
Al novembre del 2012, quan vam preparar les taxes de l’exercici actual, del 2013, el 
Govern va fer la mateixa jugada: no va presentar les ordenances fiscals i va ser a iniciativa 
de l’oposició que vam crear un ple extraordinari com el d’avui per fer una modificació de les 
ordenances en què hem aconseguit rebaixar l’IBI al 3,2% que havíem aprovat l’any anterior 
que és el que ens permetia la llei. 
 
Malgrat que no disposem de la liquidació de l’exercici actual, perquè, evidentment, estem al 
mes de novembre, sí que l’informe de la interventora 51/2013, el seguiment del Pla d’ajust 
del tercer trimestre del 2013 diu que l’IBI superarà la previsió inicial de l’impacte del 
decretazo, que estava calculat en 800.000 euros, i que el 2013 seguim recaptant més dels 
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800.000 euros previstos i també diu que, quant a les taxes i els preus públics, ja es 
comenta que els ingressos milloraran respecte del que estava previst. 
 
Per tant, si els ingressos segueixen mantenint el mateix ritme i si analitzem el tancament 
del 2012, que ha tingut aquests 3,7 milions d’euros de resultat pressupostari més els 
desviaments, que ha pujat fins als 4,4 milions d’euros, la qual cosa ha donat un resultat de 
romanent de tresoreria de 2,3 milions d’euros, podem dir que l’exercici 2013 s’acabarà en 
positiu. El que no sabem és ara en quina quantitat. 
 
En aquest moment, aquest any, s’havien d’acabar els efectes del decretazo i, per tant, 
hauríem de rebaixar els ingressos en més dels 800.000 euros, que és el que calcula 
Intervenció que estem obtenint en aquest exercici. 
 
L’Estat ha decidit prorrogar-ho dos anys més. Per tant, cal pensar que el 2014 seguirem 
tenint aquests ingressos i, per tant, tenim un marge prou ampli i és de justícia que en un 
moment com aquest puguem retornar una part d’aquest esforç que han fet els ciutadans 
durant aquests dos anys en forma de rebaixa fiscal. Hem de recordar i tenir present 
sempre que al Masnou, avui, tenim més de 1.640 persones a l’atur, hi ha molta gent que no 
està cobrant el que cobrava els anys anteriors, hi ha molts pensionistes que estan perdent 
renda i, per tant, si l’Ajuntament té marge, és de justícia, ho repeteixo, no seguir escanyant 
tant la gent i retornar una part d’aquesta pressió fiscal que hem mantingut durant aquests 
dos anys. 
 
Cal recordar, també, que el Govern municipal actual no ha fet durant aquests dos exercicis, 
el 2012 i el 2013, cap esforç pressupostari. Cada any ha gastat més que l’anterior, tant el 
2012 respecte al 2011 i el 2013 respecte al 2012. Cada any ha gastat més. 
 
Llavors, com ho podem fer? Respecte a aquest decretazo que vostès tant critiquen però, 
en canvi, no posen cap mesura per pal·liar-lo, nosaltres el que hem decidit és dir: com que 
el decret afecta tots els ciutadans, perquè afecta l’IBI, totes les famílies del Masnou, és 
universal, calia trobar un sistema que també afectés de forma universal. Només hi havia 
una solució: tocar aquells impostos o taxes que afectaven els domicilis i, per tant, les 
famílies, i vam decidir deixar a zero aquella taxa que es va crear de nou l’any 2012 quan 
encara no se sabia el decretazo, que era la taxa de clavegueram, i rebaixar la taxa 
d’escombraries amb aquest 34,20 euros, de forma que obtindríem una rebaixa aproximada 
d’uns 65 euros per família. Això pal·liava, en part, aquest decretazo, que s’ha prorrogar dos 
anys més. 
 
Per nosaltres, i estic parlant del PSC, aquesta mesura és provisional mentre duri aquest 
impacte del 10% de l’IBI. De fet, no estem inventant res. Exemples en tenim fins i tot en els 
municipis més propers al nostre: Alella ha rebaixat un 2% l’IBI i ha abaixat un 2% les 
escombraries. Premià de Mar ha fet una rebaixa d’escombraries que en els pisos suposa 
una rebaixa del 30,88%, 44,69 euros menys per pis a Premià de Mar. I pel que fa a les 
cases, perquè ells ho tenen diferenciat, els han abaixat un 38,74%, cosa que representa 
104,35 euros menys d’escombraries del que pagaven l’any passat, exactament més del 
que estem proposant nosaltres en aquest Ple. 
 
Per tant, la mesura que proposem no és desmesurada, tot al contrari, és una mesura que 
pot absorbir perfectament l’Ajuntament sense que això suposi deixar de prestar serveis 
bàsics de què disposem. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Gràcies, senyor Artur Gual. Ara, per al·lusions, té la paraula la senyora Judit Rolán. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Bon dia de nou. Realment agraeixo als meus companys que hagin centrat el seu discurs en 
el que ens importa, que són les ordenances fiscals i els ciutadans. 
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No pensava ser la protagonista d’aquest Ple, però, gràcies a l’Equip de Govern, un cop 
més, ho he estat. Bé, no cauré al vostre nivell, al seu nivell, senyor alcalde, però intentaré 
dir el que penso. Vostè és qui ha de... són els seus regidors els que han faltat al respecte, 
llavors entenc que vostè alguna obligació hauria de tenir. 
 
Jo tenia dues opcions avui, com bé diu el seu regidor: o fer un discurset i deixar passar, 
intentar posicionar-me i fer el correcte, o bé dir el que realment penso d’aquest Govern. La 
primera opció crec que era la correcta; per desgràcia, ens veiem abocats a la segona. 
 
Vostès parlen de regidora trànsfuga i de transfuguisme amb menyspreu. Ho sento molt, 
però jo estic molt orgullosa de ser la regidora trànsfuga d’aquest Ajuntament. Ho vaig dir al 
seu dia i ho torno a repetir avui. Al seu dia vaig passar a aquesta posició perquè vaig voler, 
ho vaig dir molt clar. Parlo pocs cops, però quan parlo deixo les coses clares. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Tots tindran dos minuts per al·lusions, que és el que marca el ROM. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Perfecte. Perfecte. No l’interessa. És clar. Vaig deixar aquest Govern per la falta de rumb, 
per la falta de lideratge, perquè no estaven complint el programa de govern i per això em 
sento molt orgullosa. Avui hem acceptat una proposta en la qual ens hem posat d’acord 
quatre grups municipals i una regidora trànsfuga, diguin-ho com vulguin, però vostès n’han 
estat incapaços. 
 
No participo de les reunions, evidentment, perquè no se m’hi convida. Aquesta mateixa 
setmana, vostè, crec que l’Alcaldia, si m’equivoco demano perdó, ha convocat una reunió 
informal a la qual no se m’ha convidat. És normal que no pugui participar, és lògic. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Alguna cosa més? 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Sí. Fa un any i mig que estan en minoria i encara no se n’han adonat. I espero que, 
després d’aquest Ple extraordinari, siguin conscients que no tenen majoria, no poden fer el 
que vulguin i seguiré estant en la meva posició mentre vostès no canviïn la manera de fer. 
Jo, personalment, no tinc cap problema que em diguin que sóc la regidora trànsfuga, 
només demano respecte, cosa que jo a vostès els tingut sempre i vostès a mi mai. Espero i 
desitjo que això canviï, perquè em fa vergonya, em fa vergonya aquesta situació, no ser 
regidora trànsfuga, ho dic amb orgull, i si no li agrada tenen tot el dret a la rebequeria que 
vulguin, però després d’un any i mig jo pensava que ja se’ls hauria passat, era lògic, vostès 
poden tenir dues opcions: o seguir amb la rebequeria o governar, que és el que els 
demana la població. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Em permet contestar un momentet? Si vostè s’ha sentit al·ludit, doncs, també tindrà torn. 
Jo, abans, quan algú ha dit això, jo he parlat d’un acte de transfuguisme, però, en 
qualsevol cas, senyora Rolán, la mediocritat de l’ésser humà es mesura per la pobresa del 
seu feble orgull que l’impedeix veure els seus propis errors.  
 
La Sra. Judit Rolán  
 
M’he donat per al·ludida! Digui’m, però m’he donat per al·ludida! Si puc parlar, tinc dos 
minuts. 
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El Sr. Pere Parés  
 
Sí, sí. Dos minuts. Justos, va. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
És clar, és que no sóc ni el primer ni l’últim cas de transfuguisme. És més, el primer cas 
d’aquest ajuntament el té molt a prop. És clar. El té molt a prop. I no passa res. No seré ni 
el primer... Sí, sí. Miri, miri. Ni el primer ni l’últim. El que sí que tinc clar és que sóc el cas 
de transfuguisme més mal tractat pel Govern i recordi, recordi el que vostè va dir. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Si us plau, si us plau... 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Dos minuts! Encara no han acabat! 
 
El Sr. Pere Parés  
 
No, home no. Però ara té la paraula el senyor... 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Recordi les posicions i el que vostè va dir quan el meu company, el senyor Frans Avilés, va 
prendre la mateixa determinació que jo. 
 
Li recomano que reculli aquella acta i reflexioni, els acords que va prendre en aquell 
moment i els que està prenent ara com alcalde, perquè segurament té molt a reflexionar. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Anem per ordre. Tens algun inconvenient que...? Ara està en un torn d’al·lusions. Tu 
també? D’acord. 
 
El Sr. Francisco Avilés  
 
Sí, senyor alcalde. Gràcies. És també per al·lusions, perquè s’ha repetit moltes vegades la 
paraula GIM o regidor, fins i tot Mourinho, no sé si hauré de començar a dir “todo esto por 
qué?”, però no és el cas. 
 
Dues qüestions, per al·lusions. És cert el que ha dit el regidor, que vam fer una proposta 
d’esmena a les ordenances menys agosarada que la que realment s’ha aprovat, però això 
és totalment legítim i lícit, que veient que altres esmenes presentades per altres grups 
anaven a la mateixa direcció i podien ser aprovades potser amb més flexibilitat que en una 
negociació amb el Govern em decantés per, lògicament, les esmenes que havien presentat 
altres grups i retirés les meves i es fes una esmena conjunta, que és el que finalment s’ha 
aprovat i, per tant, això no és o com a mínim no ha de ser motiu per catalogar l’acció 
d’aquest Grup Municipal com a demagògica, com s’ha tractat. 
 
Després, una segona qüestió. Jo sí que demanaria, perquè a més crec sincerament que el 
ponent del tema de finances de l’Equip de Govern té molta més categoria que la que ha 
demostrat avui, i ho crec sincerament que té molta més categoria, llavors sí que evitaria o li 
demanaria que evités aquests termes, diria, una mica amb cert desprestigi cap a alguns 
regidors, tenint en compte que nosaltres no utilitzem ningú, és a dir, que se’ns acusa 
d’utilitzar, estem parlant de regidors com qualsevol altre, estem parlant d’idees polítiques i 
aquí ningú no utilitza ningú. Jo crec que, no sé si mal aconsellat o no, però crec que té més 
categoria del que ha demostrat avui i jo espero i desitjo que rectifiqui per a propers plens. 
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Tercera qüestió, i vaig acabant. L’argument de l’Equip de Govern caurà sol o cau sol. 
Primer, perquè jo, com que sé del seu bon criteri i sé de la seva bona predisposició per la 
feina que té a finances i n’estic completament segur, també sé que com que el decret de la 
pujada de l’IBI del 10% no era del tot segur durant aquest exercici 2013, estic segur que 
vostè, en la seva primera etapa d’aquest 2013, ha hagut de fer números per veure com 
quadrava els pressupostos de l’any vinent, perquè estic segur, i comparteixo la seva 
professionalitat, respecte a la tasca que fa aquest Ajuntament i com que segur que és 
vostè un més que bon professional i ha previst que aquella era una possibilitat real de 
pèrdua de 800.000 euros, una pèrdua que no es donarà, que ja té oxigen per al 2014 i el 
2015 i aquí, ara, el que s’ha trobat és una pèrdua d’ingressos de mig milió d’euros, és a dir, 
encara millor que les pitjors perspectives que segur que el seu departament devia tenir al 
principi d’aquest 2013, perquè no estava gens clar que s’hagués de produir la pròrroga el 
Decret de l’IBI i, per tant, dubto molt que tingués els números preparats. 
 
I, per una altra qüestió: l’argument de l’Equip de Govern decaurà també pels propers 
esdeveniment. Jo espero i desitjo que aquestes modificacions d’ordenances a la baixa 
puguin ser aplicables a partir de l’1 de gener del 2014 i ja veurà com això no significarà cap 
mena de rebaixa del servei públic essencial, no essencial, obligatori o no obligatori, ja ho 
veurà. Després, ha parlat vostè que aquí no es volen aprovar pressupostos i l’únic que vol 
és desestabilitzar el Govern. Escolti, la meva intervenció, jo no sé si ho he dit molt clar o no 
ho he dit molt clar, però jo li he dit que si aquesta rebaixa d’impostos l’any 2014 s’aplica tal 
com ha demanat l’Equip de Govern a l’equip de l’oposició, els regidors que no formen part 
del Govern, li estic dient que té quasi pràcticament garantits uns pressupostos, si ho vol, 
perquè sóc corresponsable de la rebaixa. Ara, si vostè no la vol aplicar, jo no tinc aquesta 
responsabilitat. 
 
I, finalment, i ja acabo, ens ha dit que això no és Veneçuela. Ja suposo que això no és 
Veneçuela, però en certa manera vol intentar governar a cop de decret, que això sí que 
seria una mica de Veneçuela. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Jo començo pel final del senyor Avilés. Ha dit el regidor que no 
som a Veneçuela i, efectivament, no som a Veneçuela, però qui sembla que no s’ha adonat 
que no som a Veneçuela és l’Equip de Govern. 
 
Ens ha dit també que el nostre comportament és poc ètic i poc seriós. Ha quedat força clar 
el concepte de l’ètica i de la seriositat que té aquest Equip de Govern. Per tant, no crec que 
estigui en condicions de donar lliçons a ningú. 
 
Ens ha acusat també que no ens importa ni el Pla d’ajust ni el Pla de sanejament. Ens 
importa i molt, al menys al nostre Grup. Justament per això vam votar en contra de 
l’ampliació del poliesportiu, que costarà al Masnou més d’1 milió i mig d’euros només de 
construcció, més les despeses de manteniment, si és que finalment s’obre una vegada 
estigui acabat. A qui realment sembla que no l’importa el Pla d’ajust i el Pla de sanejament 
és al Govern, que, com he dit abans, no pressiona prou la Generalitat perquè acabi de 
pagar-nos tot allò que ens deu, que són molts diners. 
 
I ha parlat, com ha parlat moltes vegades en aquests dos anys i mig, des que és regidor de 
finances, del deute heretat. Miri, jo estic cansat de sentir a parlar d’aquest deute heretat, 
sobretot quan calla el que tothom sap: que aquest deute heretat no és perquè sí. Aquest 
deute de heretat és per la construcció... Per no fer una llista molt extensa, només el que he 
apuntat aquí, eh: un nou edifici a Els Vienesos, una nova plaça al Mercat Vell amb 41 
places d’aparcament i 3 habitatges, 2 escoles bressol, 2 camps de futbol remodelats, una 
biblioteca ampliada, 1 nou edifici de Serveis Municipals a Roger de Flor, urbanització 
d’aparcaments a la riera d’Alella i al carrer de Vallromanes, centenars i centenars de 
metres quadrats de jardins i espais lliures urbanitzats, etcètera. 
 
M’agradaria saber a mi, i potser algun dia em treuen del dubte, quin és el balanç de govern 
que podria fer Convergència del període 1997-2003. 
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Ha parlat de la caserna. El problema que la caserna estigui com està és absolutament 
d’aquest govern. Quan el Govern passat va cessar de les seves responsabilitats, hi havia 
un tema força tancat amb la Diputació de Barcelona. És veritat que la crisi econòmica no 
ajuda gaire, però disposem, gràcies a l’acord del Govern anterior, de 1.200 metres 
quadrats, en els quals es podrà fer una actuació urbanística, que per això es va remodelar 
el Pla general, i el que ha callat el regidor de CiU quan ha fet referència que el vam 
comprar quan el podríem haver aconseguit bàsicament per la cara, és que, a diferència 
d’altres situacions, en aquesta cessió que es va fer de la caserna no hi havia clàusula de 
reversió, per la qual cosa, malgrat tots els intents que es van fer, no va ser possible. 
 
Ha parlat també d’Inmocahispa i ens ha acusat de no presentar-nos-hi. Com ens pot 
acusar de no presentar-nos-hi aquell qui va generar el problema? És a dir, CiU, que es va 
carregar una al·legació del particular afectat amb un informe tècnic de cinc línies. I això és 
el que va provocar posteriorment la sentència desfavorable. Nosaltres no ens vam 
presentar perquè, consultats els serveis jurídics, s’hi presentava la Generalitat de 
Catalunya i, per tant, en cap cas no hi va haver indefensió. 
 
I, finalment, miri, vostè ha afirmat en més d’una ocasió que el volem és que el Govern del 
Masnou fracassi i que el que no volem és que el Masnou funcioni, i això no és cert. 
Nosaltres volem que el Masnou funcioni, el que passa és que ho veiem difícil si el Govern 
actual no rectifica la seva manera de fer, tot i que esperem i ens agradaria que ho fes, 
sobretot en benefici de la nostra població. Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Per tant, entenc que estàvem en un torn de contrarèpliques, no pas d’al·lusions, però bé... 
No, no, és correcte, és correcte. 
 
Per tant, fem un torn únic. Si de cas, senyor Gual vostè pot tenir l’oportunitat de tornar a 
tancar aquest torn. Sí, sí, jo cedeixo la paraula al senyor Birba, que m’ha demanat la seva 
intervenció. 
 
El Sr. Llorenç Birba  
 
Seré molt breu. Només dues coses. En primer lloc, volia demanar perdó a la senyora Rolán 
per haver dit una paraula fora de to i a més en to irònic. No és el meu estil i el que passa és 
que amb l’escalfor del debat se m’ha escapat. Li demano disculpes. 
 
Una altra cosa. Només un matís al senyor del Grup Municipal del GIM. El Pla d’ajust 
aprovat aquí al Ple per tots nosaltres preveia per a aquest any un 5% d’increment de l’IBI, 
diguem que aquesta era la proposta que es va fer quan es va aprovar el Pla d’ajust, o sigui, 
no hi havia el 10%, però hi havia un 5%, però tampoc no estava previst, perquè no estava 
comptabilitzat i no teníem la informació de la sentència d’Inmocahispa, que aquest any ens 
obliga a dotar de 500.000 euros; per tant, tenim 400.000 que havíem previst d’IBI i ara n’hi 
ha 800.000, 400.000 més, però, no hi ha la sentència d’Inmocahispa. Per tant, jo el que em 
queixo és que el que no es pot fer és prendre decisions en ordenances fiscals sense tenir 
en compte totes les magnituds i obligacions que té l’Ajuntament, perquè les obligacions hi 
són i s’han d’atendre. I, per tant, les previsions sí que les teníem, però en aquest marc, i a 
més em sembla que vostè també va donar suport al Pla d’ajust. Gràcies. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Perdó, respondré al senyor Llorenç Birba. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Ha estat al·ludida? 
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La Sra. Judit Rolán  
 
Sí. Per donar-li les gràcies per la rectificació, evidentment, entenc que aquestes no són les 
seves paraules. És vergonyós que una regidora hagi de demanar que se la tracti amb 
respecte i espero que l’alcalde prengui les accions que hagi de prendre perquè això no 
torni a passar. De totes maneres, agraeixo al senyor Birba la rectificació. 
 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Jo abans li he dit, senyora regidora, que jo parlava d’un acte de transfuguisme i no pas 
d’una trànsfuga. En qualsevol cas, si jo també l’he ofesa, disculpi, però, evidentment, hi ha 
una actitud que està clara, que jo ni la critico ni la deixo de criticar, i aquesta actitud jo crec 
que  queda aquí i ja està, vull dir, no és cap crítica ni és res, ni pejoratiu ni positiu. 
 
La Sra. Judit Rolán  
 
Perfecte. Gràcies per la rectificació. Reitero que ho faig amb molt d’orgull. 
 
El Sr. Artur Gual  
 
Gràcies, senyor alcalde. Per acabar, ja que ha estat un ple agre i difícil de portar, 
m’agradaria acabar amb un missatge positiu, veient les modificacions que ha fet l’Equip de 
Govern, els dos membres que han parlat, tant el senyor Oliveras com el senyor Birba, de la 
predisposició de l’Equip de Govern a parlar, a negociar, doncs que acceptin el resultat 
d’aquest Ple, que facilitin l’aplicació dels acords que avui hem aprovat i això redundarà en 
una facilitat, com deia el senyor Avilés, a la proposta d’aprovació d’uns pressupostos que 
tant convenen a aquest Ajuntament, tenir uns pressupostos aprovats nous i així, d’alguna 
manera, facilitarem la feina als nostres ciutadans, que pagaran menys, i tindran els 
recursos suficients per donar els serveis adequats a l’any 2014. Per responsabilitat, 
posem-nos-hi tots a treballar i demano aquesta predisposició a l’Equip de Govern. Entenc 
que tots els altres regidors estem en aquesta tessitura; per tant, la pilota és al seu cantó. 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Parés  
 
Abans d’acabar, jo sí que voldria fer un agraïment, perquè toca, perquè n’estic convençut i 
això ho vull expressar, als serveis econòmics i als serveis jurídics d’aquesta casa. Els seus 
informes, per part com a mínim del Govern, no resten en contradicció i, per tant, tenen tota 
la nostra confiança. Vull que quedi palesa la feina que s’ha fet des del punt de vista de 
secretaria i des del punt de vista de la Intervenció econòmica, i perquè es bo que això 
consti en acta. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas  
 
Només un moment. Per si la seva intervenció significa que potser nosaltres posem en 
dubte la professionalitat i el seu treball, nosaltres no ho hem posat mai en dubte. Seguim 
pensant que són serveis jurídics i econòmics i que fan la seva feina molt ben feta, però 
podem discrepar del contingut dels informes sense que això signifiqui posar en judici la 
seva capacitat i, per tant, també volem que consti en acta el nostre suport. 
 
El Sr. Pere Parés i Rosés conclou la sessió. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 14.15 hores del 
mateix dia, de la qual, com a secretària, estenc aquest esborrany, perquè s’aprovi i es 
transcrigui al llibre d’actes, que certifico. 
 
 


