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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2019 
(NÚMERO 12/2019) 
 
ASSISTENTS:      Alcalde               Sr. Miquel Parella i Codina 
 
                             Regidors:            Sra. Cristina Martín i Sanglas 

Sr. Salvador Pujol i Carbonell 
Sr. Borja Pons i Llabrés 

                                                         Sr. Marc Pedrosa i Revilla 
                                                         Sr. Pere Molera i Puig 
                                                         Sr. Enric Cruells i Carrió 
                                                         Sra. Gemma Brunet i Ferrer 

Sra. Montserrat Plata i Puig 
                                                         Sra. Elena Font i Sala 

Sr. Israel Calvache i Masuet 

 
A Aiguafreda, essent les vint hores del dia indicat a l’encapçalament, en la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, seu de la Corporació, sota la Presidència de l’Alcalde, l’assistència dels Srs/es. 
regidors/es assenyalats més amunt, assistits perla que a sota signa, Secretària-Interventora 
accidental d’aquest Ajuntament, Maria Bonet i Pujol, en substitució de la Secretària-
Interventora accidental, Marta Molins Paronella, que per impossibilitat física d’assistència ha 
delegat la cobertura en la primera i amb prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un 
terç del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, es procedeix a la 
realització de la sessió extraordinària plenària, prèvia convocatòria pel dia d’avui a les 20 
hores. 
 
Es procedeix a obrir la sessió per part del Sr. Alcalde, donant la benvinguda a tots els 
assistents al Ple extraordinari, i dona pas a l’ordre del dia i que és el següent: 
 
Prèviament, el Sr. Alcalde comença l’acte indicant que la Secretària-Interventora accidental no 
pot assistir al ple, per causa de força major, de manera que la celebració d’aquest Ple es trobarà 
assistida per la Sra. Maria Bonet i Pujol, Tècnica d’Administració General i funcionària d’aquest 
Ajuntament que durant la present sessió actuarà de Secretària-Interventora accidental. 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
PRIMER PUNT. – Sotmetre a aprovació les Ordenances Fiscals 2020 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant l’orientació general de les Ordenances Fiscals 
previstes per al 2020 que es concreta en l’actualització i posada al dia d’algunes 
contribucions que calia ajustar tant per quadrar balanç en el mateix concepte, com és el cas 
de la recollida d’escombraries on es repercuteix la puja que la Mancomunitat La Plana aplica 
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a cada municipi com les quotes de piscina municipal que no s’han modificat des de fa alguns 
anys. 
 
També s’explica que algunes d’aquestes modificacions vénen donades per una obligació 
regulada per llei de manera que la seva implementació és necessària. 
 
Seguidament es passa a donar lectura al document repassant cada ordenança modificada. 
Queda incorporada l’ordenança fiscal número 16 que per oblit en la transcripció, no havia 
arribat a tots els regidors. En aquest cas es decideix presentar-la de manera llegida quedant 
així incorporada al plec que se sotmetrà a votació. 
 
La relació d’ordenances que varien i se sotmeten a votació és la següent: 
 

 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ, RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC MUNICIPALS.   

 
Es modifiquen els articles 5.3 i 20.5 de forma parcial d’aquesta ordenança, ampliant el seu 
contingut a continuació transcrit en blau, per la seva adequació a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.  
 

Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 
(...) 
3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades.  
(...) 
CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
(...) 
Article 20. Sol·licitud 
(...) 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el termini de 
sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la 
sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan 
l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i 
consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. Es presumirà que la 
consulta o obtenció es autoritzada pels interessats excepte que consti en el procediment la seva 
oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, havent-se, en ambdós 
casos, d’informar a l’interessat prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. Excepcionalment, si l’Administració gestora del tribut no pot obtenir els esmentats 
documents, podrà sol·licitar novament a l’interessat la seva aportació. 
(...) 
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Així mateix s’amplia el contingut de l’article 9, per incloure les previsions relatives al registre 
electrònic contingudes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 

 
Article 9. Registre. 
 
1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels assentaments de 
tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat 
vinculada o dependents d’aquests. També s’anota la sortida de documents oficials dirigits a altres 
òrgans o particulars. 
 
2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de sol·licituds, 
escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al dia, sense perjudici de 
les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que s’anunciaran als potencials usuaris amb 
l’antelació que resulti possible a la seu electrònica. 
 
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de qualsevol d’aquests 
mitjans: 
 

a. Registre general o electrònic de l’Ajuntament 
b. Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, Cabildos i 
Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al regim de l’article 121 de la Llei 
7/1985. 
c. Oficines de Correus. 
d. Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.  

(...) 
 

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

 
Es proposa una modificació del tipus impositiu modificant-se l’article 7 de l’ordenança, substituint 
el text transcrit en vermell pel blau, i complint-se els requisits legals del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
estant previst que les quanties estimades no generin ni dèficit ni superàvit per la qual cosa no es 
veuria afectada l'estabilitat pressupostària municipal. 

 
Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 
 
7.1 – La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 
7.2 – El tipus de gravamen serà el 0,87 per cent, 0,90 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,63 
per cent quan es tracti de béns rústics.  
7.3 – El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,3 per 
cent. 
7.4 – La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en 
els articles 4 i 5 d’aquesta ordenança. 
(...) 

 
Per altra banda, es modifica l’article 2.2 d’aquesta ordenança, ampliant el seu contingut a 
continuació transcrit en blau, per la seva adequació a allò establert en el Real Decret-Llei 
7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria de habitatge i lloguer al afegir que no 
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haurà repercussió de l'impost en els immobles que pertanyin a les administracions públiques o 
organismes gestors dels BICES en els supòsits de lloguer d'immobles d'us residencial amb 
renda limitada per una norma jurídica. 
 

Article 2. Subjectes passius. 
(...) 
2.2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la 
càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
 
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques 
especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en qui, no reunint la 
condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o 
patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible 
es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la 
construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. El que disposa aquest 
paràgraf no serà d’aplicació en el supòsit de lloguer d’immobles d’ús residencial amb renda limitada 
per una norma jurídica. (...) 
 

En l'article 8 també es modifiquen els apartats 2.3, 2.4, i 2.5, ampliant el seu contingut a 
continuació transcrit en blau i eliminat aquell transcrit en vermell, amb l’objectiu de clarificar 
quina és la documentació que s'ha de presentar per l'interessat, per gaudir de les bonificacions 
contingudes a l’article 5.  

 
Article 8. Normes de gestió.  
(...) 
8.2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:  
(...) 
8.2.3 Per gaudir de la bonificació de l’apartat 5.3, els interessats hauran d’aportar la següent 
documentació i complir els següents requisits: 
 
a) Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent. 
b) Acreditació que el bé immoble objecte de la bonificació ha de constituir la seva residència habitual, 
la qual es farà mitjançant certificació de l’Ajuntament. 
c) Acreditació que la renda anual de la unitat familiar, en els termes establerts a la normativa de l'IRPF, 
ha de ser inferior a la xifra que resulti de multiplicar 3.600 EUR per cada persona que constitueixi la 
unitat familiar, la qual es farà mitjançant fotocòpia de la declaració presentada a Hisenda, 
corresponent a l’últim període impositiu meritat. En el cas de no estar obligats a presentar la 
declaració de renda caldrà certificació de l’Agència Tributària sobre aquest extrem. 
 
d) En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació 
prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota 
corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de 
titular de família nombrosa. 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família 
nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els contribuents hauran de 
comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. 
 
La bonificació es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior a aquell 
en que hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. 
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En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas, a 
l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi així 
com les dades corresponents als ingressos dels membres que figurin en el carnet de família nombrosa, 
els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran 
lliurats d’aportar novament dita informació. 
 
8.2.4 Per gaudir de la bonificació de l’apartat 5.4, els subjectes passius hauran de complir els següents 
requisits: 
 
a) Acreditació de les obres realitzades mitjançant certificació del tècnic o empresa instal·ladora. 
b) Acreditació de la idoneïtat del tècnic o empresa instal·ladora per portar a terme la instal·lació, 
mitjançant el corresponent certificat de l’Administració competent. 
c) En cas d'instal·lacions per a la producció de calor, acreditació de la homologació per l’Administració 
competent, o per altres entitats acreditades per l'Administració competent, dels col·lectors instal·lats. 
d) La instal·lació dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric ha d’afectar a la totalitat de les 
dependències de l’immoble susceptibles d’aplicació. 
 
a) Cèdula d'habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible.  
b) Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic.  
c) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres 
presentat davant l'Ajuntament.  
d) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu, a on 
consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i 
contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència 
instal·lada.  
e) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
La sol·licitud de la bonificació es pot formular des que es compleixin els anteriors requisits i l’efecte de 
la concessió comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud. El termini per gaudir de la 
bonificació serà de 5 anys com a màxim. (...) 
 

Després de presentar el punt, el Sr. Alcalde justifica la necessitat d’actualitzar aquest 
impost que representa una part molt notable dels ingressos de l’Ajuntament, propers 
a un 40% del total. També pel fet que no s’havia modificat durant els darrers anys. 
Segons els càlculs efectuats, l’augment de 0,03 centèsimes de punt comporta un 
augment proper als 31.000 € anuals en recaptació i, a efectes pràctics, en un 
habitatge tipus pis un augment anual al voltant d’una mitjana de 20 euros i en una 
casa, un augment anual de mitjana al voltant d’uns 30 euros. 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3  REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA (IVTM) 

 
Es modifica la redacció de l’article 4.1, g) suprimint el text transcrit en vermell, per eliminar 
l’equiparació de les persones que tenen resolucions d’incapacitat o classes passives al 
reconeixement del 33 per cent del grau de discapacitat (article 4.1 del Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per 
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre) atès que des d’abril de 2019 tot aquell 
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que sol·liciti el reconeixement de la discapacitat de l’òrgan competent de la Generalitat ha 
de passar per l’equip de valoració mèdica. 
 
Arran de la sentència del Tribunal Suprem 4446/2018, de 29 de novembre de 2018, el 
Departament de Treball, Afers socials i Família de la Generalitat, ha modificat els criteris 
d’actuació respecte les sol·licituds de reconeixement del grau de discapacitat per 
homologació del RDL 1/2013, de 29 de novembre. 
 
En conseqüència, des de l’1 d’abril de 2019, els pensionistes de l’INSS que percebin una 
pensió per incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir 
per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, deixen de tenir el reconeixement 
“automàtic” de persones discapacitades en grau igual al 33% a tots els efectes. Així doncs, 
per obtenir el grau de discapacitat (que podrà ser inferior, igual o superior al 33%), hauran 
de passar per la valoració dels Equips de Valoració de la discapacitat. 
 

Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.  
(...) 
4.1. Estaran exempts d’aquest impost:  
(...) 

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 dites circumstàncies, 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.  

 
A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o 
superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una 
pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les 
persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, 
a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la 
condició d’incapacitat o classes passives. 
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran 
d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau 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 on s’especifiqui si aquest serà 
conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.  
 
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.  
 
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. (...) 
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 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES (ICO) 

 
Es modifica l’import del mòdul bàsic del COAC per posar-hi el més actual 504,00 EUR/m². 
 

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA. 
(...) 
I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 
(...) 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al pressupost de 
referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per la superfície 
afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent: 
Mr = Mb × Ct × Cu. 
Definicions: 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 482,00 EUR/m². 504,00€/m2. 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
II. TREBALLS D'ENDERROC 
(...) 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 
Pr = V × Mb × Ct × Cu. 
Definicions: 
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 metres, es 
considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 482,00 EUR/m². 504,00 €/m2. 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. (...) 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O 
RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL 
PAVIMENT O DE LES VORERES. 

 
Es modifica l’article 6, suprimint el contingut en vermell pel transcrit en blau, segons informe 
emès pels serveis tècnics municipals, cal introduir una sistemàtica de càlcul que permeti 
diferenciar les rases fetes en vorera o en calçada, ja que la repercussió en el cost dels acabats 
més usuals (vorera de panot o paviment asfàltic) és diferent.   
 
El mateix informe justifica la necessitat de diferenciar la taxa a pagar en funció de la llargada 
de la rasa a realitzar, i es considera convenient aplicar un preu fix fins a 50 metres lineals de 
llargada, amb un increment d’1 € per cada metre lineal addicional. Així com la necessitat 
d’aplicar una taxa fixada pels treballs referents al creuament de calçada, degut a les mesures 
de prevenció que s’han de prendre, així com l’afectació a la mobilitat de vehicles i la realització 
de dites feines per tramades o fases. En conseqüència la modificació proposada és la següent: 
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Article 6. Quota tributaria. 
 
La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es determinen a 
continuació: 
 

1. Concessió de la llicència d’obra en la via pública: 
Per cada llicència per construir o reparar voreres o per a l’obertura de cales o rases 
per reparar avaries, realitzar noves preses, etc. 

 
50,00 EUR 

2. Aprofitament de la via pública 
Construir o suprimir passos de vehicles, construir o reparar voreres, obertura de cales 
o rases per reparar avaries, realitzar noves preses , construir o reparar obres de 
clavegueram, etc. 

2 per cent del 
pressupost 

 

A) Rases en voreres 
Rasa en vorera, pels primers 50 ml 50 € 

Per cada ml addicional 1 €/ml 

B) Rases en calçada 

Rasa en calçada, pel primers 50 ml 75 € 

Per cada ml addicional 1,5 €/ml 

Creuar calçada 200,00 € 

 
 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS I 

CEMENTIRIS LOCALS, I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 
Es modifica l’article 6.1, epígraf cinquè per incloure una fiança en concepte de retirada de restes, 
que es retornarà quan finalitzi el termini de lloguer i l’interessat retorni el nínxol en condicions de 
tornar a ser llogat.  
 

Article 6. Quota tributària. 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
(...) 
Epígraf cinquè. Fiança en cas de lloguer 
 

1. Fiança en concepte de retirada de restes (a retornar quan finalitza el 
termini de lloguer i l’interessat retorna el nínxol en condicions de tornar a 
ser llogat). 

15,00 

(...) 

 
Es modifica també l’article 6.3, atès que en cas de concessió de nínxol, es redueix l’abonament 
en concepte de retorn de la concessió al 25% del preu establert en l’ordenança, exceptuant el 
supòsit en que l’Ajuntament assumeixi el cost i es faci càrrec de les operacions de neteja i trasllat 
de les restes a l’ossera, en aquest cas la sepultura desocupada revertirà a favor seu.  

 
3. La devolució de la concessió dels nínxols haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local a 
sol·licitud del titular del mateix. 
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S’abonarà, en concepte de retorn de la concessió, el 25% del preu establert en aquesta ordenança per a 
la concessió del mateix tipus de nínxol. 
 
En cas de retorn de la concessió, l’Ajuntament es farà càrrec de les operacions de neteja i trasllat de les 
restes a l’ossera, i la sepultura desocupada revertirà al seu favor. 

 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 

 

Es modifica l’article 6, epígraf 3, per incloure la taxa per emissió de compulsa electrònica o 

còpia autèntica electrònica emesa a instància de part, atès que la Llei 39/2015 LPACAP fa 

desaparèixer la càrrega documental per l’interessat de la còpia compulsada, a favor de la 

possibilitat de presentar documents ja digitalitzats, considerats còpies autèntiques. 

Article 6. Quota tributària. 

1. La quota tributària es determinarà per una quantia fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa dels 
documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents: 

 
 EUROS 
Epígraf 1.Certificacions  
Certificació administrativa  2,00 
Certificació de documents  2,00 
 
Epígraf 2.Documents expedits o estesos per les oficines municipals 

Fotocòpia DIN A-4 i similar   0,20 
Fotocòpia DIN A-3 i similar  0,30 
Fotocòpia de plànols urbanístics fetes en una copisteria:  

   Cost cobrat per la copisteria més   20,00 
   de despeses de desplaçament 

Còpia en suport informàtic   2,00 
Duplicat de document   2,00 
Placa de gual permanent  20,00 
Placa de llicència d’obres 20,00 

 
Epígraf 3.Compulses i còpies autèntiques electròniques emeses a instància de part 

Fins a 3 documents 2,00 
per cada document que excedeixi de 3 0,45 
 

Epígraf 4.Documents relatius a serveis d’urbanisme 
Per cada certificació que s’expedeixi de serveis  
urbanístics a instància de part 80,00 
Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques 
de terrenys o consulta per a edificació a instància de part 25,00 
 

Epígraf 5. Targetes d’armes 
De les categories 1a. a la 6a. i la 9a. 2 categoria 6,00 

 
Epígraf 6 Plànol circuit d’orientació  2,50€ 
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 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS  

 
Es modifiquen els articles 6 i 12  de l'ordenança, d’acord amb la previsió d’increment del cost 
del servei del 6,65%, per garantir l'equilibri econòmic i l'autonomia i la suficiència financeres 
d'aquest consistori.  

 
Article 6. Quota tributària. 
 
6.1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
 
6.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
                                       EUROS   

 a) Habitatge de caràcter col·lectiu                         112,27 119,62 
 b) Habitatge unifamiliar                                            138,30  147,36 
 c) Habitatge unifamiliar situat en parcel·la de superfície 
 igual o superior als 600 m

2
                                         186,14 198,33 

(...) 

 
Article 12. Quota tributària. 
 
12.1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de 
residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de 
la naturalesa i el destí dels immobles. 

 
12.2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

 

EUROS 

Epígraf primer. Establiments comercials o de serveis 
a) Establiments d'alimentació i cellers                               301,69  321,75 
b) Bars, cafeteries, restaurants o similars                           374,07  398,95 
c) Hotels, hostals, fondes, residències o similars                411,47  438,83 
d) Altres establiments no expressament tarifats               274,26  292,50 
Epígraf segon. Locals industrials  
a) fins 200 m

2
 superfície                                                    274,26  292,50 

b) de 200 m
2
 a 400 m

2
                                                       374,07  398 95 

c) de més de 400 m
2
                                                          598,82  638,67 

Epígraf tercer. Altres tipus de locals 
a) Locals tancats al públic                                                 112,27   119,74 

(...) 

 
 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA 

PISCINA MUNICIPAL 
 
S’estableix un increment de la taxa d’entrada d’adults i infants, a 5 i 4 euros, i del 20% de la 
resta de taxes, modificant-se l’article 6.1. El motiu que fonamenta la modificació de la taxa és 
també en relació a l’estudi de costos del servei, cal modificar la taxa per garantir l'equilibri 
econòmic i l'autonomia i la suficiència financeres d'aquest Ajuntament.  
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Article 6. Quota tributària. 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes: 

 

 Euros Euros 
Entrada personal a la piscina municipal   

- Entrada individual adults (12 anys i majors) 
- Entrada individual infantil (fins a 12 anys) 

4,00 
3,00  

5,00 
4,00 

- Menors de 12 anys abonament de 20 entrades  40,00 48 
    “              “            abonament per temporada(1) 40,00  48 
- Majors de 12 anys abonament de 20 entrades 60,00 72 
    “              “            abonament per temporada 60,00 72 
- Abonament familiar per temporada (2)  100,00  120 

 

 
(1) L’abonament per temporada serà personal i intransferible. En el moment de la seva adquisició 
s’haurà d’aportar una fotografia, així com el pagament de la tarifa corresponent 
 

(2) L’Abonament familiar s’ha de sol·licitar a les oficines de l’Ajuntament i serà aplicable a familiars fins 
a primer grau de consanguinitat (pares-fills), indiferentment del nombre de membres. Per a la seva 
formalització serà necessari la presentació de: llibre de família com a verificació d’aquesta condició, 
una foto de carnet de cada membre de la família per a la realització d’un carnet acreditatiu i el 
pagament de la tarifa corresponent. Queden inclosos dins d’aquest abonament pares i fills dependents 
de fins a 21 anys. 
 

(3) Els menors que hagin complert els 12 anys es troben inclosos dins del grup de majors de 12 anys. 
 

2. Les entrades únicament seran vàlides per a la temporada en la que van ser adquirides. No es 
procedirà a la devolució de cap import per les entrades no utilitzades. 

 

Un cop acabada la presentació el Sr. Alcalde exposa que l’augment continua deixant en 
preus molt assequibles l’entrada a la piscina municipal, per sota dels preus establerts en 
pobles del voltant. L’entrada bàsica puja de 4 a 5 euros. Es justifica l’increment general dels 
diferents tipus d’abonaments atès que des de l’any 2013 no s’havien actualitzat mentre que 
sí que hi ha hagut augment en la contractació de socorristes. 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A LA PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ 
RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

 
Es modifica l’article 5, suprimint el contingut transcrit en vermell i afegint el text en blau, atès que 
s’estima necessari preveure beneficis fiscals per fomentar l’empresariat jove i afavorir el comerç 
en el tram del carrer major del municipi.  

 
Article 5. Beneficis fiscals. 

 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 

Per tal de fomentar d’empresariat jove. La instal·lació i obertura d’activitats i trasllats de local, el 
titular dels quals sigui una persona física d’edat inferior a 30 anys al temps de presentar la legalització 
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corresponent, gaudirà d’una bonificació del 50% de la taxa, sempre que la superfície del local sigui 
inferior als 500 m2. Les bonificació no seran acumulables 

 
Per tal d’afavorir el comerç en el tram del carrer Major les noves comunicacions i llicencies gaudirà 
d’una bonificació del 50% de la taxa, sempre que la superfície del local sigui inferior als 500 m2. Les 
bonificació no seran acumulables. 

 
(...) 

 
També es modifica l’article 6, d’acord amb les estimacions fetes pels serveis municipals, per 
incrementar la taxes que s’hi preveuen d’acord amb l’increment del IPC dels dos últims anys 
(2,6%) i segons l’increment dels costos dels tràmits principals, d’acord amb l’estudi de costos que 
consta a l’expedient.  

 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 

 

SUPÒSITS Taxa Taxa  

1. Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el 
planejament urbanístic  

119,00 102,75 

2. Procediment de consulta prèvia potestativa  97,45 77,34 

3. Procediment d’autorització ambiental municipal, corresponent a les 
activitats incloses a l'Annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats o del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

990,00 644,60 

4. Procediment de llicència ambiental municipal, corresponent a les 
activitats incloses a l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats o del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

930,00 644,60 

5. Control posterior del procediment de comunicació prèvia del permís 
municipal, corresponent a les activitats incloses a l'Annex III de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats o del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives o 
les sotmeses al Reglament de seguretat industrial  

780,00 773,50 

6. Control posterior del procediment de comunicació prèvia de les 
activitats i instal·lacions innòcues  

158.72 154,70 

7. Canvi de titularitat       97.35 77,34 

8. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les 
activitats i instal·lacions  

132.25 128,90 

 

El portaveu del grup d’ERC, Sr. Pujol destaca que en la documentació que se’ls ha facilitat 
manca especificada la modificació de l’ordenança fiscal número 16. reguladora de la taxa pel 
servei de llicències o la comprovació d’activitats en matèria d’urbanisme. 
 
Intervé la Secretària explicant que es tracta d’un error de transcripció, i a proposta del grup 
d’ERC es llegeixen punt per punt les modificacions introduïdes en l’esmentada ordenança, 



 
 
 
 
 
 
 
 

Plaça de l’Ajuntament, 1 ·  08591 AIGUAFREDA (Barcelona) ·  tel. 93 844 22 53  fax  93 844 21 85 
E-mail: aiguafreda@aiguafreda.cat·www.aiguafreda.cat 

 

explicant que es deuen a l’adaptació de l’ordenança a la normativa vigent, i que en aquest 
cas no es modifica cap quota.    
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE LLICÈNCIES O LA 
COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS EN MATÈRIA D’URBANISME 

 
Es modifiquen els articles 1,5 i 6 de l'ordenança per adaptar-la a les previsions del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa.  

 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

 

A l’empara del previst als articles 15 a 20 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa 

l’article 187 i 187bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 

l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

d’impuls de l’activitat econòmica), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa 

originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme. 

(...) 

Article 5. Base imposable. 

Constitueix la base imposable de la taxa: 

 

1.a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de desmuntatge o 

esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les 

obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les obres de construcció de 

nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o 

construccions existents, la construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de 

manera provisional, així com les obres menors de tot tipus. obres que requereixen comunicació prèvia. 

(...) 

 
Article 6. Quota tributària. 

6.1. La quota tributària es determinarà com segueix: 

CONCEPTE Euros 

Epígraf. 1r.- Taxes per tramitació de llicència urbanística d’obra  

major :  

a. Per Unifamiliar aïllat o bifamiliar aparellat  220,62 

b. Per Unifamiliar entre mitgeres 143,40 

c. Per Habitatge en edifici plurifamiliar 82,73 

d. Per Local comercial  82,73 

e. Per Aparcament  104,80 

f. Per Nau Industrial  165,46 
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g. Altres tipus de llicències no incloses en els apartats anteriors  104,80 

Epígraf 2n.- Obres menors amb projecte  

Comunicació prèvia  d’obres amb documentació tècnica i/o tècnic. 104,80 

Epígraf 3r.- Obres menors sense projecte  

Comunicació prèvia d’obres sense documentació tècnica i/o tècnic. 88,25 

Epígraf 4t.- Llicències de primera utilització i ocupació d’edificis i  

instal·lacions:  

a. Per cada habitatge 80,00 

b. Per cada local fins a 400 m2 150,00 

c. Per cada local de més de 400 m2 220,00 

Epígraf 5è.- Tramitació d'expedients de pròrroga de llicències 90,10 

urbanístiques   

Epígraf 6è.- Transmissions de drets i de llicències  90,10 

Epígraf 7è.- Llicències de constitució i/o modificació d'un règim de 150,00 

propietat horitzontal simple o complex   

Epígraf 8è.- Llicència urbanística de segregació-agregació  150,00 

Epígraf 9è.- Tramitacions  

a. Modificació del pla general, sol·licitada a instància de part 400,00 

b. Plans parcials, plans especials i projectes de compensació 600,00 

c. Delimitació de polígons 400,00 

d. Bases i estatuts 350,00 

e. Estudis de detall  Plans de Millora Urbana 180,00 

f. Projectes d'urbanització 2% del pressupost 

 

Un cop exposats els punts de les ordenances modificades, l’Alcalde dóna la paraula als grups 
municipals. Tot seguit pren la paraula el regidor d’ERC, senyor Pujol, que expressa que el seu 
grup pot entendre que calgui una actualització de les ordenances però que l’IBI ja és prou 
elevat a Aiguafreda. També intervé el regidor d’ERC, sr. Borja Pons que comenta que en el 
cas de la piscina l’augment és d’un 25-30 %. 
 
El sr. Alcalde contesta que no és de l’agrat de cap ajuntament l’augment impositiu però que 
ha calgut actualitzar alguns valors per a permetre el manteniment de serves i prestacions. 
També comenta que en el cas de la piscina, encara que el percentatge resulti elevat, a  
efectes pràctics la puja passa de 4 € a 5 € per una entrada individual diària, mentre que en 
poblacions veïnes com Centelles o els Hostalets de Balenyà l’entrada individual és superior a 
la d’Aiguafreda i només serveix per matí o tarda. 
 
Per la seva part el regidor de la CUP-Amunt, sr. Israel Calvache manifesta que s’abstindran 
en la votació. 
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Es passa a votació la proposta de modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2020 i 
següents, restant de la següent manera: 6 vots a favor de Junts per Aiguafreda, i 5 
abstencions, d’ERC i la CUP -Amunt.  
 
SEGON PUNT. – Aprovació dels dies festius locals corresponents a l’any 2020 
 
Pren la paraula l’Alcalde que explica que l’Ajuntament pot proposar dues festes locals al 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fet que requereix l’acord del Ple. I en aquest 
sentit es proposa aprovar com a festes locals per al calendari 2020 al municipi d’Aiguafreda 
els dies: dilluns 1 de juny (2ª pasqua) i dilluns 7 de desembre (Festa Major d’Hivern). 
 
No havent-hi paraules demanades pels grups municipals, se sotmet a votació l’acord que 
resta aprovat per 10 vots a favor. 

 

I sense res més a tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió a les 21:10 hores del vespre, de 
la qual s’estén la present acta que signa l’Alcalde-president, amb mi la Secretària-
interventora accidental de la corporació, que en dono fe.  
 
 
L’Alcalde La Secretària-Interventora accidental 
Miquel Parella Codina Maria Bonet Pujol 
 


