
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.: PLE2014/11
Caràcter: Extraordinari
Data: 22 de desembre de 2014
Horari: 19:00 h a 19:30 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

2. Aprovar,  si procedeix,  el conveni de col·laboració amb el Consell  Comarcal per a
l’elaboració,  la  concertació,  l’execució i  el  finançament  de polítiques públiques de
turisme mitjançant un pla de turisme.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3. Acordar,  si  correspon,  la  desestimació  de  l'al·legació  presentada  i  aprovar
definitivament  per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals.
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4. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei  de morositat,
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del tercer
trimestre de 2014. 

5. Donar compte de la contractació de personal de l'Ajuntament per via d’urgència.

6. Acordar, si escau, l’adhesió al Pla de pensions constituït per l’’Associació Catalana
de  Municipis  i  Comarques  i  els  sindicats  CCOO  i  UGT,  adreçat  als  empleats  i
personal de l’administració local de Catalunya, la gestió del qual es va encomanar a
Banc Sabadell.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

7. Acordar, si procedeix, l'aprovació definitiva del Pla de millora urbana en l’àmbit del
carrer Sant Antoni i Plaça de la Vila.

8. Acordar, si escau, declarar d'interès municipal l’activitat de comerç solidari sol·licitada
per l’Associació PARETS CONTRA EL CANCER.

9. Donar compte del Projecte d’obres de reurbanització de l'avinguda d'Espanya.

10. Donar compte del Projecte d’obres d’urbanització de l'entorn del Pavelló municipal
d'esports.

  

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'acta del dia 26 de novembre de 2014.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

2. Aprovar, si procedeix, el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per a
l’elaboració,  la  concertació,  l’execució i  el  finançament  de polítiques públiques de
turisme mitjançant un pla de turisme

Pren la paraula la regidora de Cultura i Comerç, la senyora Martínez, la qual llegeix i explica
la  proposta  d'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  amb  el  Consell  Comarcal  per  a
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme
mitjançant un pla de turisme.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor,
encara que farà una reflexió sobre que Parets és un municipi més industrial que no pas
turístic, encara que té unes característiques que es podrien utilitzar en aquest camp, per
quest  motiu els  agradaria que hi  hagués un programa d'actuació  i  propostes.  Es podria
aprofitar  per exemple  quan tenen lloc les proves del  circuit  per intentar promocionar  els
restaurants del poble, utilitzar algun dels monuments que hi ha, com el conjunt de l'església,
amb  determinades  pintures.  Els  agradaria  que  hi  hagués  alguna  cosa  que  es  pogués
emplaçar dins de la qüestió turística, perquè sinó només són paraules que es repeteixen,
any  rere  any,  i  encara  que  es  gasten  pocs  diners,  tampoc  veuen  res.  No  es  veu  cap
iniciativa, ni cap proposta. 

La  regidora de Cultura i Comerç, la senyora Martínez, aclareix que en les polítiques que
porta  a  terme  el  Consell  Comarcal,  Parets  està  inclòs  en  diferents  rutes  turístiques  i
últimament treballen des de Parets per incloure molts dels temes que ha nomenat la senyora
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Martí, com les figures d'en Marès de l'església.

El turisme que hi ha en aquests moments és industrial, i els caps de les empreses d'altres
pobles vénen a visitar Parets.

També  treballen  en  una  ruta  gastronòmica,  en  què  s'estan  incorporant  els  diferents
restaurants. Per tant, aquestes polítiques ja les treballen al llarg del 2014.

Tots els grups voten a favor. Per tant, 

Relació de fets

En sessió plenària de data 29 de novembre de 2012 es va acordar aprovar el conveni entre
el  Consell  Comarcal  i  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  per  l'establiment  d'un  marc  de
col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a l'elaboració,
la  concertació,  l'execució  i  finançament  de  polítiques  de  turisme  mitjançant  un  pla  de
turisme.

El referenciat convenia tenia una vigència fins el 31 de desembre de 2014  i  per part del
signants de l'anterior conveni s'ha posat de manifest la voluntat de donar continuïtat a les
polítiques de desenvolupament turístic de la comarca i el Ple 8/2014 del Consell Comarcal
de data 26 de novembre de 2014 ha acordat l'aprovació d'un nou conveni. 

En data 12 de desembre de 2014 la Responsable de Desenvolupament econòmic i ocupació
ha emès un informe favorable a la signatura del conveni amb el Consell Comarcal amb el
mateix objecte que l'ha aprovat en sessió plenària de data 29 de novembre de 2012 i una
vigència fins a 31 de desembre de 2017. 

Fonaments de dret

L'article  68  de  la  Llei  de  Turisme  disposa  que  els  Ajuntaments,  sens  perjudicis  de  les
competències establertes per la legislació de règim local, té atribucions en:

a) La promoció i protecció dels recursos turístics d'interès municipal.

b) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent.

h) La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

i) L'exercici de competències turístiques que els delega o els assigna l'Administració
de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò que establert per la legislació de
règim local.

L'article 108.3 de la Llei  26/2010, de 3 d'agost,  de règim jurídic i  de les administracions
públiques de Catalunya estableix  que les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i
entitats  públiques  dependents  o  vinculats  a  aquestes,  en  l'àmbit  de  les  competències
respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

L'article 303 i  següents del Reglament d'obres, activitats i  serveis de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que es formalitzin
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d'interès públic.

Atès allò que disposa l'article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
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1. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets
del  Vallès  per  l'establiment  d'un  marc  de  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  i
l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  per  a  l'elaboració,  la  concertació,  l'execució  i  el
finançament de polítiques de turisme mitjançant un pla de turisme amb una vigència fins a
31 de desembre de 2017, condicionat a l'existència de crèdit suficient en el pressupost de
l'exercici 2015. 

2.  Facultar  l’alcalde  president  de  la  corporació  perquè  procedeixi  a  la  signatura  dels
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.

3.  Notificar aquest acord al Consell  Comarcal del Vallès Oriental i  a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de la Generalitat de Catalunya.

Annex

CONVENI PER A L’ELABORACIÓ, LA CONCERTACIÓ, L’EXECUCIÓ I EL FINANÇAMENT 
DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE TURISME AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 
DEL VALLÈS ORIENTAL

REUNITS

D’una part, el senyor José Orive Vélez, que actua en la seva qualitat de president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi 
Vendrell i Ros.

I, de l’altra, el senyor Sergi Mingote i Moreno, alcalde president, assistit pel secretari accidental 
de la corporació, el senyor Enric Acero Casas.

INTERVENEN

El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i 
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 
229, de 24 de setembre de 2003).

L’alcalde president en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Els secretaris per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 
1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local 
amb habilitació de caràcter estatal. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i

MANIFESTEN

I. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vam subscriure
el conveni de polítiques de turisme que té per objecte l’establiment d’un marc de col·laboració
per  a  l’elaboració,  la  concertació,  l’execució  i  el  finançament  de  polítiques  públiques  de
turisme mitjançant un pla de turisme. La vigència d’aquests convenis fineix el 31 de desembre
de 2014. 
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II. El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació econòmica
ja que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball.

Les activitats turístiques de 2013 han generat un PIB al Vallès Oriental valorat en uns 98,6 
milions d’euros, la qual cosa significa un 1,05 % de l’economia de tota l’àrea i, a nivell laboral, 
prop de 1.700 llocs de treball, que representa al voltant del 1,4 % del total de l’ocupació 
localitzada a la comarca.

En aquest sentit,  des de l’inici  de la crisi actual l’oferta turística ha registrat  una expansió
important:  s’han  comercialitzat  més  destinacions  turístiques,  s’ha  incrementat  l’oferta  de
places hoteleres, l’oferta de restauració, serveis d’intermediació, entre d’altres, la qual cosa
recomana  la  continuació  de  les  actuacions  en  matèria  de  turisme  que  afavoreixin  la
recuperació econòmica del territori.

Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels poders
públics  que  garanteixi  la  continuïtat  de  les  polítiques  de  desenvolupament  turístic  de  la
comarca.

III. La Diputació de Barcelona ha participat també en el finançament de les polítiques públiques
de turisme que s’han dut a terme en el marc del conveni esmentat en la manifestació primera i
ha mostrat interès en continuar col·laborant en el finançament  d’aquestes accions, essent- ne
la idea subjacent que aquest finançament sigui suportat aproximadament amb un terç per la
pròpia Diputació de Barcelona i amb dos terços per agents públics i/o privats de la comarca,
que  pot  incloure  el  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental,  els  ajuntaments  i  els  agents
econòmics o turístics.

IV.Que és de l’interès del  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  –en endavant,  el  CONSELL
COMARCAL- i de l’Ajuntament de Parets del Vallès -en endavant, l’AJUNTAMENT- concertar
polítiques  de  col·laboració  pública  –  pública  i  pública  -privada  per  posar  en  valor  tot  el
potencial del nostre territori i generar un desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar
riquesa a la comarca. En el moment actual de crisi, el sector del turisme ens aporta un nínxol
molt important de generació d’ocupació que cal treballar i valoritzar.

FONAMENTS JURÍDICS

I. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de
turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei.

II. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica
entre  recursos  turístics  essencials,  recursos  turístics  d’interès  local  i  recursos  turístics
potencials.

Pel  que fa als recursos turístics locals,  l’article  6.1 de la Llei  de turisme els defineix  com
aquells  recursos que contribueixen a incrementar  les corrents  turístiques cap a municipis,
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya.

Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport a
les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.
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III. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de
les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents:

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal. 
.../...
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts  d’acord ala legislació

vigent. 
.../.... 
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la

Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim local.

IV.L’article  70  de  la  Llei  de  turisme  disposa  que  corresponen  als  consells  comarcals,  sens
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les
atribucions següents:

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès
turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els
termes establerts per la legislació de règim local. 

c) La  col·laboració  en  les  iniciatives  empreses  per  l’Administració  de  la  Generalitat  per
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística. 

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca. 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions

geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial. 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que

tenen caràcter  obligatori  en el  cas que la comarca sigui  declarada d’interès  turístic,  i
potestatiu en la resta de casos. 

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics. 

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de

la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local. 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics
de competència municipal: 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de
dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local. 

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i

les obres municipals.

V. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió
–article 66.1-.

En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi
exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de
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les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès
i àmbit local. 

VI.Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells comarcals,
l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant
el  Decret  legislatiu  4/2003,  de  4  de  novembre,  en  endavant  TRLOCC,  corresponen  a  la
comarca,  entre  d’altres,  les  que  li  atribueixi  la  pròpia  llei  en  matèria  de  cooperació,
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de l’article 28.

En aquest  sentit,  l’article  28 estableix  que correspon a la comarca,  entre d’altres:  prestar
assistència  tècnic,  jurídica  i  econòmica  als  municipis;  cooperar  amb  els  municipis  en
l’establiment  de  nous  serveis  necessaris  per  al  desenvolupament  del  territori,  i  establir  i
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les
actuacions d’àmbit supramunicipal.

VII. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté com
a línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació d’aquest
desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció
econòmica del territori.

VIII. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat
mitjançant  el  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  estableix  la  possibilitat  que  es  formalitzin
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic
comú.

PACTES

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme.

Ensems, el CONSELL COMARCAL concertarà les polítiques públiques de turisme que les parts 
convinguin mitjançant l’aprovació d’un pla amb els altres ajuntaments amb els quals hagi subscrit
un acord de característiques anàlogues a les d’aquest conveni.

Segon. Objectius

1. Les parts convenen que els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme que 
desenvolupin per raó d’aquest conveni pretenen:

a) Desenvolupar polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar el 
turisme com a sector econòmic rellevant a la comarca i de dinamització del territori.

b) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat.
c) Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva competitivitat.
d) Potenciar la creació i l’enfortiment dels productes, les empreses i les activitats turístiques.
e) Creació i comercialització de producte turístic
f) Promocionar el turisme a la comarca, potenciant sobretot la comercialització del producte

turístic i el seu posicionament a mercats locals, nacionals i  internacionals.
g) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística 

del Vallès Oriental.
h) Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori.
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2. Els objectius estratègics es poden revisar amb l’aprovació o modificació, si és el cas, del pla 
de turisme. 

Tercer.  Obligacions del CONSELL COMARCAL

Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL assumeix les 
obligacions següents:

a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que 
les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla de turisme.

b) Formular el pla de turisme.
c) Cofinançar el pla de turisme.
d) Desenvolupar i executar, si és el cas, les actuacions previstes en el pla de turisme.
e) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del 

Vallès Oriental.
f) Gestionar el Fons turístic.
g) Concórrer a les convocatòries públiques de subvencions l’objecte de les quals sigui 

coincident amb l’objecte d’aquest conveni.
h) Convocar  i presidir  la comissió plenària.
i) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT

Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT assumeix les obligacions 
següents:

a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que 
les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla de turisme.

b) Cofinançar en el finançament del pla de turisme.
c) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del 

Vallès Oriental.
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni, consignar 

en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a fer-hi front i abonar al CONSELL 
COMARCAL els imports que en resultin.

e) Participar en la Comissió plenària.
f) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni. 

Cinquè. Pla de turisme

1. El pla és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten llurs polítiques 
públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el cas, i el 
finançament.

2. El pla de turisme ha de contenir els objectius estratègics, les actuacions que preveuen 
executar i el pressupost corresponent i l’aportació de cada ajuntament amb els quals el 
CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni de característiques anàlogues.

3. El pla de turisme té com a mínim periodicitat anual, corresponent amb l’any natural. 
Nogensmenys, pel cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat aprovat un altre, 
aquell pla es prorroga amb caràcter anual i fins que no es resolgui o s’extingeixi aquest 
conveni.

4. El pla de turisme per a l’any 2015 s’incorpora a aquest conveni com a annex. 
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5. El pla de turisme dels anys 2016 i 2017 serà el que aprovi la Comissió plenària i es 
formalitzarà mitjançant l’acord que preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.  

6. El pla de turisme es finança amb càrrec al fons turístic, sens perjudici d’allò que disposa el 
pacte 7.3 d’aquest conveni. 

Sisè. Fons turístic

1. Es crea el fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme que les 
parts concerten mitjançant el pla de turisme.

2. El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla de turisme al qual està 
vinculat.

3. El fons turístic es finança amb les aportacions de:

a) El CONSELL COMARCAL
b) L’AJUNTAMENT
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni 

anàleg
d) El romanent del fons del pla de turisme precedent extingit o resolt
e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa 

pública o privada

4. El CONSELL COMARCAL gestiona el fons turístic, del qual n’ha de retre compte a la 
Comissió de seguiment.

5. El romanent del fons turístic corresponent a un pla de turisme extingit s’incorpora al fons del 
pla de turisme següent.

6. L’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en compte la part del pressupost del pla de 
turisme no coberta per les aportacions previstes a les lletres a), c), d) i e) de l’epígraf 3 
d’aquest conveni, distribuïda entre tots els ajuntaments amb els quals el CONSELL 
COMARCAL hagi subscrit un conveni anàleg signataris d’acord amb la fórmula següent:

Qm = 0,75x        PA     x hm     + 0,25x   PA     x pam
                       Hm                                PAm                    

Els paràmetres són:

Qm = Quota individual per ajuntament
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) de 
l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per  l’any 2015 correspon a 38.000 euros. 
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants 
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat per cada 
ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de 
referència 1 de gener de cada any.

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental
Pam= suma de les places d’allotjaments dels municipis del Vallès Oriental
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Pam= places d’allotjament de cada municipi Font: Idescat, a partir de les dades del Departament 
d'Empresa i Ocupació

El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest concepte 
consti en la publicació més recent a l’IDESCAT.  Actualment, s’inclouen en aquest concepte les 
places de turisme rural, de càmping i hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres 
tipus de places d’allotjament a partir de la seva publicació a l’IDESCAT. 

7. Per l’any 2015, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent és 
de trenta-vuit mil euros (38.000 euros).  

8. Pels anys 2016 i 2017, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic es determinarà per 
mitjà d’un protocol addicional anual de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla de 
turisme de correspongui. 

Setè. Pagament

1. L’AJUNTAMENT abona la seva aportació en el fons turístic en dues parts proporcionals 
abans del 28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència del conveni. 

2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de la compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT és deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni.

3. En relació amb cada un dels anys de vigència d’aquest conveni i en el cas que el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzin un conveni per a la cooperació supramunicipal al 
Vallès Oriental que inclogui, d’una part, les mateixes polítiques públiques de turisme que 
s’estableixen en virtut del conveni que ara es formalitza, i per altra part, una aportació 
econòmica al CONSELL COMARCAL a càrrec de l’AJUNTAMENT, no serà d’aplicació el 
pacte 6è, 7.1 i 7.2 d’aquest conveni relatius al fons turístic i al pagament.

Vuitè. Comissió plenària

1. La Comissió plenària és l’òrgan col·legiat al qual correspon:

a) El seguiment i l’avaluació d’aquest conveni
b) L’aprovació, la revisió, la modificació i la derogació del pla de turisme

2. La Comissió Plenària de participació s’integra pels membres següents:

a) El conseller o consellera del CONSELL COMARCAL de l’àrea que li 
corresponguin els assumptes de turisme que la presideix, o persona en qui 
delegui. 

b) El regidor o regidora de l’AJUNTAMENT que li corresponguin els assumptes de 
turisme o persona en qui delegui , el qual té la condició de vocal. 

c)  El/la cap de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els 
assumptes de turisme, el/la qual assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

d) Els altres representants dels ajuntaments que formalitzin un conveni amb el 
CONSELL COMARCAL de naturalesa anàloga a aquest, els quals tenen la 
consideració de vocals. 
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e) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del 
mateix òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL, amb veu 
però sense vot. 

3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any prèvia convocatòria del 
CONSELL COMARCAL. 

Novè. Vigència

Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2015 i estén els seus efectes fins al 31 de 
desembre de 2017.

Desè. Causes d’extinció 

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:

a) La finalització del termini de vigència.
b) L’acord mutu entre les parts.
c) La denúncia unilateral amb un preavís de sis mesos. No obstant, per instar-la cal estar al dia

del pagament de les obligacions econòmiques i no eximeix el compliment de les obligacions
contretes prèviament.

d) La falta de pagament, per part de l’AJUNTAMENT, de la quota anual de participació que no
hagi pogut ser compensada i n’hagin transcorregut vuit mesos des del venciment.

e) La insostenibilitat econòmica del fons turístic. 
f) L’extinció  unilateral  dels  convenis  de  naturalesa  anàloga  a  aquest  que  el  CONSELL

COMARCAL hagués subscrit quan facin insostenible el fons turístic.

Onzè. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que 
puguin derivar-se de la interpretació d’aquest conveni.

Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.

ANNEX
PLA DE TURISME 2015

 VALLÈS ORIENTAL

1. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. Desenvolupament de polítiques per fomentar el turismecom a sector econòmic de dinamització del
territori

2. Creació i comercialització de producte turístic
3. Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics
4. Posicionar el producte turístic de la comarca a mercats locals, nacionals i  internacionals

2. OBJECTIUS ANUALS

1. Increment de la comercialització del producte turístic a través de la central de reserves de la web 
http://www.turismevalles.com.

2. Creació i dinamització grups de treball temàtics de turisme amb la participació de públics i privats
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3. Increment de la implantació del SICTED als establiments de la comarca.
4. Dinamització i difusió de les enquestes EDDETUR com eina de presa de decisió de la gestió pública i

privada
 

3. RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR

ÀMBIT DE TREBALL 1: CREACIÓ DE PRODUCTE  TURÍSTIC I QUALITAT EN 
DESTINACIÓ
1.1 Bases de dades, recursos, productes, paquets turístics
1.2 Grups de treball 
1.3 Accions de formació, tallers de turisme
1.4 Col·laboració amb el Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona (EDDETUR i 

d’altres informacions)
1.5 Actualització i difusió d’informació del territori relacionades amb turisme escolar
1.6 Ruta 3 Monts
1.7 Implantació del SICTED a la comarca 
1.8 Participació a la Carta Europea de Turisme Sostenible
1.9 Suport als municipis 
1.10 Adhesió Club de turisme de Gastronomia ACT 2015 
1.11 Cerca de sinèrgies amb les comarques del Maresme i del Vallès Occidental (La Roca 

Village, 3 Monts...)
ÀMBIT DE TREBALL 2:  PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ
2.1 Difusió de la informació recollida  partir de diferents mitjans (web, bloc, publicacions, 

fires....)
2.2 Assistència a fires
2.3 Altres accions de promoció relacionades amb la marca Costa Barcelona
2.4 Material de difusió (Subvenció Diputació Barcelona). 
2.5 Accions de promoció amb Diputació i ACT: blogtrips, famtrips, viatges de familiarització
2.6 Col·laboració amb el Barcelona Catalunya Film Commission
2.7 Gestió plataforma comercialització turismevalles.com 
2.8 Posicionament Xarxes socials (Facebook i twitter TurismeVallès)
2.9 Gestió Bloc TurismeVallès
2.10 Participació en els cercles de Diputació
2.11 Promoció i difusió de les accions desenvolupades pel consorci DO ALELLA 
2.12 Accions conjuntes amb La Roca Village
ÀMBIT DE TREBALL 3: RELACIONS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I AGENTS DEL 
TERRITORI
3.1 Reunió anual amb els regidors de turisme de la comarca
3.2 Reunions periòdiques amb els tècnics de turisme de la comarca
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ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3.  Acordar,  si  correspon,  la  desestimació  de  l'al·legació  presentada  i  aprovar
definitivament  per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals

Pren la paraula el secretari  i  llegeix la proposta relativa a  la desestimació de l'al·legació
presentada i l'aprovació definitiva per a l’exercici de 2015 i següents de la modificació de les
Ordenances fiscals.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup s'absté, ja
que no van votar a favor en l'aprovació provisional de les Ordenances, i creu que ara tampoc
és oportú votar a favor, per l'exposat el vot és d'abstenció.

La resta de grups és a favor.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions:  4 (NOPP)

Per tant,

Relació de fets

En sessió  plenària,  de data 20 d'octubre de 2014,  es va aprovar  provisionalment  per a
l’exercici  de 2015  i  següents  l'Ordenança  general  de gestió,  inspecció  i  recaptació  dels
ingressos de dret públic municipals, la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per
aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments  d’interès  general,  la  modificació  de  les  Ordenances  fiscals  que  es
relacionaven a la part dispositiva i que es recollien a l’annex I, la modificació de l’Ordenança
reguladora  del  preu  públic  per  publicitat  als  mitjans  municipals  de  comunicació  que  es
recollien en l’annex II, la imposició de la taxa per a la utilització dels horts municipals i la
seva Ordenança fiscal número 38 recollida en l’annex III.

L'esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3
de novembre de 2014 i es va exposar al públic per un termini de trenta dies hàbils, comptats
des del dia següent al de la seva publicació.

En  data  6  de  novembre  de  2014,  amb  número d'entrada  19294  del  Registre  General
d'aquest Ajuntament, el senyor Demian Tabbia Sammartino, actuant en nom i representació
de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, ha presentat un escrit, en el qual sol·licitava que
es rectifiqués el redactat de l'Ordenança fiscal número 1 de l'impost sobre béns immobles,
modificant el tipus especial  que s'aplica sobre el 10% dels  immobles d'ús industrial amb
major valor cadastral, reduint-lo en un 3%, tal com s'ha reduït el tipus general en compliment
de l'acord subscrit amb l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès en data 2 de febrer de 2012. 

En  data  6  de  febrer  de  2012  es  va  firmar  un  acord  de  col·laboració  entre  l'Agrupació
Industrial  del  Baix  Vallès  i  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  amb  l'objecte  de  treballar
conjuntament  en  l'impuls  i  la  promoció  econòmica  de  la  ciutat  per  tal  de  fer-la  més
competitiva mitjançant un model basat en afavorir la creació d'infraestructures estratègiques
i un teixit empresarial competitiu, amb ocupació de qualitat i sostenibilitat.

En data 10 de desembre de 2014 els serveis jurídics han emès el corresponent informe pel
qual  es  proposa  desestimar  l'al·legació  formulada  per  l'Agrupació  d'Industrials  del  Baix
Vallès en tant que la modificació de l'Ordenança fiscal número 1 de l'impost  sobre béns
immobles no ha efectuat cap increment del tipus de l'impost pels béns immobles urbans d'ús
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industrial de major valor cadastral, tot mantenint el mateix tipus que als anys 2013 i 2014 i
s'ha reduït en un 3% el tipus general de la resta de béns immobles d'ús industrial.

Fonaments de dret

Els articles 15 a 19 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de
la Llei d'hisendes locals, modificada per la Llei 16/2012, en endavant, TRLHL, regulen el
contingut i el procediment a seguir per les entitats locals per a l'aprovació de les Ordenances
fiscals.

Pel que fa a l'Impost sobre els béns mobles aquest ve regulat als articles 60 i següents del
TRLHL.

L'article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que el Ple és l'òrgan competent per
a l'aprovació de les ordenances.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Desestimar l'al·legació formulada pel senyor Demian Tabbia Sammartino, actuant en nom
i representació de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, contra el redactat de l'Ordenança
fiscal número 1 de l'Impost sobre béns immobles, de conformitat amb l'informe jurídic que
consta a l'expedient.

2.  Aprovar  definitivament  la  modificació  de  l’Ordenança  general  de  gestió,  inspecció  i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2015 i
següents. 

Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’apartat 3 de l’article 14 – Taxes,
l’apartat 1 de l’article 15 – Calendari fiscal, l’apartat 4 de l’article 32 – Òrgans de recaptació i
obligats al pagament,  i l’apartat 1 de l’article 35 – Ajornaments i fraccionaments, segons
redactat que consta a l’annex I,  és coincident amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014. 

3.  Aprovar  definitivament  la  modificació  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  Taxa  per
aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments  d’interès  general  que  haurà  de  regir  per  a  l’exercici  2015  i  següents,
segons redactat que consta a l’annex I, coincident amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014.

4.  Aprovar  definitivament  per  a  l’exercici  de  2015  i  següents  la  modificació  de  les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen i que es recullen en l’annex I.

Núm.: Ordenances Fiscals
1 Impost sobre Béns Immobles
3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
4 Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interés general
9 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol actuació 

en la via pública del paviment o les voreres
13 Taxa per la instal·lació de quioscos i altres activitats mòbils en la via pública
14 Taxa per parades, taules informatives, tallers, actes del teixit comercial, barraques, 

casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
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Núm.: Ordenances Fiscals
15 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

18 Taxa pel subministrament d’aigua 
21 Taxa per expedició de documents administratius
23 Taxa per llicències i comunicacions prèvies en matèria d’urbanisme
26 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs
31 Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives
35 Taxa per el servei de transport urbà

4. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de l’Ordenança
reguladora  del  preu  públic  per  publicitat  als  mitjans  municipals  de  comunicació  que  es
recullen en l’annex II.

5. Imposar la taxa per a la utilització dels horts municipals i aprovar la seva Ordenança fiscal
número 38 recollida en l’annex III.

6.  Els  acords  definitius  en matèria  d’Ordenances  fiscals  per  a  l’exercici  de  2015,  seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1)  Mitjançant  remissió  expressa  al  text/model  aprovat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data de 30 de setembre de 2014, es farà públic
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals i l’Ordenança núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del
domini  públic  local,  a  favor  d’empreses  explotadores  de  serveis  de  subministraments
d’interès general.

2)  Es  publicarà  el  text  íntegre  de  les  modificacions  contingudes  en  l’annex  I  i  II  i  de
l’Ordenança continguda en l’annex III.

4. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei de morositat,
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del tercer
trimestre de 2014

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que en l'estat del pressupost
del tercer trimestre de 2014, la previsió inicial és de 22.269.937,61 €, amb una ampliació de
4.430.159,71 €, que sumen una previsió definitiva de 26.700.097,32 €, amb uns drets liquidats
nets  de  20.291.714,41  €,  amb una  recaptació  líquida  d'11.994.667,15  €  i  un  pendent  de
cobrament de 8.297.047,26 €.

Quant  a  les  despeses,  els  crèdits  totals  són  els  mateixos  que  els  dels  ingressos  de
26.700.097,32 €, amb unes obligacions reconegudes de 14.003.196,15 € i uns pagaments
líquids de 13.901.169,51 €, amb un pendent de pagament de 102.026,64 € al final del trimestre.

Respecte al pendent de cobrament de transferències i subvencions d'altres administracions,
comenta que al tancament de l'exercici a 30 de setembre l'import és de 3.285.535,33 €, dels
quals 2.435.533,10 € corresponen a la Generalitat.

Pel que fa als moviments de tresoreria i la seva situació a 30 de setembre, l'acta d'arqueig a 31
de setembre és de 2.896.333,69 €.

Quant a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que estableix mesures de lluita contra la morositat, dir
que han efectuat en aquest període, un període mitjà de pagament de 55 dies i un període mitjà
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del pendent de pagament excedit de 25 dies.

Les factures pendents de tramitació al final del tercer trimestre són amb un període mitjà de 117
dies i pendents 73 dies.

Amb la nova forma de càlcul del Ministeri d'Hisenda, dir que el període mitjà de pagament del
trimestre a proveïdors ha estat de 24,42 dies.

Respecte a les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri d'Informació
previstes a la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, comenta que la
corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb l'objectiu de la regla de la
despesa.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de l'estat d'execució del Pressupost de l’Ajuntament,
per tant i,

Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre,  per  la  qual  s’estableixen  mesures  contra  la  morositat  en  les  operacions
comercials.

Atès el  que disposa l’article  16 de l’Ordre HAP/2015/2012,  d’1 d’octubre,  per la qual  es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Aprovat  i  publicat  BOE 30/7/2014 el  Reial  Decret  635/2014,  de 25 de juliol,  pel  qual  es
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques.

D’acord amb el que disposa 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, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 –
Informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d’execució del pressupost d’aquest
Ajuntament.

Vist  l’estat  d’execució  d’ingressos  i  despeses  a  30/09/2014,  resultant  de  les  dades  de
tancament del tercer trimestre de 2014.

Vista l’acta d’arqueig a 30/09/2014.

Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al tercer trimestre de
l’any 2014, sobre compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes
establerts  en  la  Llei  15/2010,  de  5  de juliol,  de  modificació  de  la  Llei  3/2004,  de  29 de
desembre.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, 

1. Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels
moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis
de pagament i tramitació de factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, corresponent al TERCER TRIMESTRE 2014.

1.1.ESTAT D’EXECUCIÓ

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 12.359.600,00  12.359.600,00 12.632.293,86 6.369.090,04 6.263.203,82

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 250.000,00  250.000,00 172.707,88 16.318,39 156.389,49

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.897.319,78 1.721,00 2.899.040,78 2.490.139,57 1.774.796,13 715.343,44
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INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. IV
TRANSFERÈNCIE
S CORRENTS 5.286.047,00 157.819,41 5.443.866,41 3.985.207,47 2.936.105,17 1.049.102,30

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 26.970,83  26.970,83 27.489,32 27.005,22 484,10

Cap. VII
TRANSFERÈNCIE
S DE CAPITAL 0,00 616.460,09 616.460,09 227.116,71 114.592,60 112.524,11

Cap. VIII
ACTIUS 
FINANCERS 0,00 2.653.356,21 2.653.356,21 0,00 0,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.450.000,00 1.000.803,00 2.450.803,00 756.759,60 756.759,60 0,00

TOTAL 22.269.937,61 4.430.159,71 26.700.097,32 20.291.714,41 11.994.667,15 8.297.047,26

DESPESES
Crèdits 
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 8.558.323,93 485.889,45 9.044.213,38 6.349.990,67 6.348.618,65 1.372,02

Cap. II
DESPESES EN BÉNS
I SERVEIS 8.862.122,57 38.669,80 8.900.792,37 4.161.188,93 4.102.766,74 58.422,19

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 323.316,83 50.389,24 373.706,07 228.739,24 228.739,24 0,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 991.923,70 191.878,40 1.183.802,10 634.020,33 591.787,90 42.232,43

Cap. VI INVERSIONS REALS 1.674.891,51 2.688.332,82 4.363.224,33 381.459,59 381.459,59 0,00

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 12.000,00 975.000,00 987.000,00 975.000,00 975.000,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.847.359,07 0,00 1.847.359,07 1.272.797,39 1.272.797,39 0,00

TOTAL 22.269.937,61 4.430.159,71 26.700.097,32 14.003.196,15 13.901.169,51 102.026,64

PENDENT  COBRAMENT  TRANSFERENCIES  I  SUBVENCIONS  D’ALTRES
ADMINISTRACIONS EXERCICI CORRENT I TANCATS Transferències corrents i de capital
(capítols 4 i 7 d’ingressos)

INGRESSOS PENDENT COBRAMENT 
EXERCICI CORRENT I TANCATS

Pendent cobrament 30/09/2014

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.043.863,88
Cap. 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.241.671,45

TOTAL EXERCICI CORRENT I TANCATS 3.285.535,33

PENDENT  COBRAMENT  TRANSFERENCIES  I  SUBVENCIONS  GENERALITAT
EXERCICI  CORRENT  I  TANCATS Transferències  corrents  i  de  capital  (capítols  4  i  7
d’ingressos)

INGRESSOS Pendent cobrament 30/09/2014 Pendent cobrament 30/06/2014

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
GENERALITAT 882.948,20 275.928,12
PLE 23/7/2014 PENDENT 
GENERALITAT ESCOLA PAU VILA 301.916,01 1.209.366,98

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
GENERALITAT + FEDER 1.250.668,89 1.137.522,78

TOTAL GENERALITAT EX. 
CORRENT I TANCATS 

2.435.533,10 2.622.817,88

31/10/2014

PENDENT GENERALITAT CONVENI 
DIRECTORA BIBLIOTECA CAN 
BUTJOSA ANYS 2013-2014 75.759,09

1/12/2014 SUBVENCIÓ GENERALITAT E.B. EL -123.500,00
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GARGOT CURS 2011-2012

1/12/2014
SUBVENCIÓ GENERALITAT E.B. LA 
CUNA CURS 2011-2012 -106.600,00

1/12/2014
SUBVENCIÓ GENERALITAT E.B. EL 
CIRERER CURS 2011-2012 -101.400,00

31/12/2014
SUBVENCIÓ GENERALITAT 
PROJECTE RIU TENES -35.727,00

2.104.033,10

1.2.MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 30/09/2014 

 ACTA ARQUEIG  30/09/2014 30/06/2014  
Ord.  

0 EFECTIU 1.288,59 1.338,61 

1
COMPTES RESTRINGIDES 
INGRESSOS 78.427,08 33.221,55

2 COMPTES OPERATIVES 2.642.474,60 2.736.352,47

8
P. A JUSTIFICAR I BESTRETES 
CAIXA FIXA 174.143,42 59.487,91

9 FORMALITZACIÓ 0,00 0,00
TOT. 2.896.333,69 2.830.400,54

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,
DE  29  DE  DESEMBRE,  QUE  ESTABLEIX  MESURES  DE  LLUITA  CONTRA  LA
MOROSITAT  EN  LES  OPERACIONS  COMERCIALS,  CORRESPONENT  AL  TERCER
TRIMESTRE 2014 

PAGAMENTS FACTURES TERCER TRIMESTRE 2014 
Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal (30 + 30 dies) 633 1.047.802,08

Resta de pagaments 349 561.949,29

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL 982 1.609.751,37

Període mig de
pagament (PMP)

(dies)

55 dies

Obligacions pendents de pagament en 
les quals s’estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del 
trimestre natural (vençudes a 
30/09/2014)

649 1.011.256,30
Període mig del

pendent de
pagament excedit

(PMP) (dies)

     25 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre  natural 
(vençudes i no vençudes a 30/09/2014)

1.050 2.070.310,06
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FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ 

Factures o docum. justificatius al final 
del trimestre amb més de tres mesos de 
la seva anotació en el registre de 
factures, pendents del reconeixement de
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)

Període mig 
operacions 
pendents de 
reconeixement 
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de

l’obligació
  

Nombre Import total
Despeses en béns i serveis – Inversions 
reals 117 73 394.159,43

Total 117 73 394.149,43

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE
ANY: 2014

En dies

Ens
Rati d'operacions 
pagades

Rati d'operacions 
pendents de 
pagament

Període mig de 
pagament trimestral

AJUNTAMENT 
PARETS DEL 
VALLES 25,08 23,93 24,42

S’exclouen les factures registrades emeses per CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SL, concessionària
del servei públic de subministrament d’aigua, atès el seu pagament és mitjançant compensació amb
el CANON CONCESSIÓ SERVEI D’AIGUA partida d’ingrés 2264.39903.

1.4. OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ AL MINISTERI
D'INFORMACIÓ OBLIGACIONS ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, PREVISTES A LA
LLEI  ORGÀNICA  2/2012,  DE  27  D'ABRIL,  D'ESTABILITAT  PRESSUPOSTÀRIA  I
SOSTENIBILITAT FINANCERA,  CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2014 (DADES
ESTIMADES DE LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI DE 2014 a 30/10/2014 data lliurament dades al
Ministeri)

La Corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària
La Corporació compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa

SEGON.- Remetre la documentació relativa a l’apartat  1.3 a la  Direcció General  de Política
Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici
de la utilització dels mitjans telemàtics per al seu coneixement general.
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5. Donar compte de la contractació de personal de l'Ajuntament per via d’urgència

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans,  la senyora Villa,  i  explica que donarà
compte  al  Ple  de  les  contractacions  d'urgència  que  han  tingut  lloc  durant  el  darrer
quadrimestre fins a la data d'avui.

Les contractacions per via d'urgència es realitzen exclusivament quan és molt  necessari
incorporar  una  persona  per  necessitats  del  servei  i  no  disposen  de  borsa  de  treball
realitzada pels mitjans habituals de l'Administració Pública.

Se segueix el criteri de tramitar una oferta a través del Servei Local d'Ocupació i sinó es pot
donar cobertura amb persones aturades de Parets, s'accepten candidatures d'altres serveis
locals d'ocupació.

Totes les contractacions s'informen al Ple i es publiquen al BOP, amb una durada màxima
de tres mesos.

Comença amb les contractacions del Servei de Policia Local. Es contracta per via d'urgència
d'un agent  interí  per a la  cobertura temporal  d'una vacant,  mentre es realitza el  procés
selectiu per a la cobertura de la plaça en propietat. El procés selectiu es troba en una fase
de realització i al mes de gener es començarà amb les proves.

En  el  cas  del  Servei  de  la  Piscina  Municipal  hi  ha  dues  contractacions  d'urgència  per
monitors  de  natació.  Una  per  substituir  una  baixa  voluntària  i  l'altra  per  cobrir  una
excedència. El procés selectiu de la borsa de monitors està pendent d'acabar de quallar.

En  el  servei  de  manteniment  es  contracten  tres  oficials.  Un  per  a  la  piscina  per  a  la
substitució d'un treballador per una durada aproximadament de dos mesos i dos per reforç
de Nadal dels serveis municipals.

En el Servei de la biblioteca de Can Butjosa s'han contractat per via d'urgència dos tècnics
d'auxiliar  de  biblioteca.  Un  substitueix  una  baixa  per  incapacitat  temporal  i  el  segon
substitueix a una treballadora, que realitza la substitució d'una mestra del Pau Vila, ja que es
va presentar a la borsa de substitucions de l'Ajuntament i és la persona que li correspon per
ordre.  No  obstant  això,  hi  ha  dues  contractacions  més  per  dues  de  les  persones  que
inicialment s'han contractat, un oficial i un tècnic auxiliar de biblioteca que van causar baixa,
però que en realitat en un d'ells es tracta de la necessitat d'ocupar una vegada més el lloc
pel qual necessitaven la persona.

El membres del plenari prenen coneixement dels Decrets següents:

Decret número 2014/1796
Assumpte: Finalització nomenament per substitució i nomenament agent interí per vacant
Exp.: 2014-1282 Serveis Generals

Decret número 2014/1614
Assumpte: Recursos Humans. Contractació per urgència d’un  monitor de natació
Exp.: 2014-1184 Serveis Generals

Decret número 2014/1824
Assumpte: Recursos Humans. Contractació per urgència d’un monitor de natació
Exp.: 2014-1360 Serveis Generals

Decret número 2014/2198
Assumpte: Servei  de Recursos Humans.  Contractació 2 oficials  manteniment  per la  via
d’urgència
Exp.: 2014-1643 Serveis Generals
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Decret número 2014/2219
Assumpte:  Servei de Recursos Humans. Contractació 1 oficial de manteniment per la via
d’urgència
Exp.: 2014-1644 Serveis Generals

Decret número 2014/2196
Assumpte:  Servei de Recursos Humans. Contractació per urgència d'una tècnic/a auxiliar
de biblioteca per substitució
Exp.: 2014-1640 Serveis Generals

Decret número 2014/2197
Assumpte: Servei de Recursos Humans. Contractació per urgència d'una tècnic/a auxiliar
de biblioteca per substitució
Exp.: 2014-1642 Serveis Generals

Decret número 2014/2286
Assumpte: Servei de Recursos Humans. substitució 1 tècnic/a auxiliar de biblioteca
Exp.: 2014-1698 Serveis Generals

Decret número 2014/2299
Assumpte: Servei de Recursos Humans. Substitució baixa per IT d’oficial de manteniment
laboral temporal 
Exp.: 2014-1707 Serveis Generals

6. Acordar, si escau, l’adhesió al Pla de pensions constituït per l’’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i els sindicats CCOO i UGT, adreçat als empleats i personal
de l’administració local  de Catalunya,  la  gestió  del  qual  es va encomanar  a  Banc
Sabadell

Pren  la  paraula  el  secretari  i  llegeix  la  proposta  d'acord  relativa  a  l’adhesió  al  Pla  de
pensions  constituït  per  l’’Associació  Catalana  de  Municipis  i  Comarques  i  els  sindicats
CCOO i UGT, adreçat als empleats i personal de l’administració local de Catalunya, la gestió
del qual es va encomanar a Banc Sabadell.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor,
encara  que remarca que suposa que  hi  ha  un acord  amb els  treballadors  per  aquesta
qüestió, que és una proposta acordada amb els treballadors i que la veuen bé.

D'altra banda, també remarca que creu que no suposa cap despesa a l'Ajuntament. Vol que
aclareixin aquestes qüestions.

La presidència aclareix que són així aquestes situacions.

La resta de grups també voten a favor. Per tant,

Relació de fets

En la reunió de la Mesa de Negociació del personal de l'Ajuntament de Parets del Vallès de
data 26 de setembre, i a  sol·licitud dels representants sindicals, es va acordar l'adhesió  al
Pla de pensions  adreçat als empleats i personal de l'Administració Local de Catalunya.

Mitjançant acord marc entre l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i els sindicats
CCOO i UGT de 25 de gener de 2007 es va promoure la formalització del Pla de Pensions
de promoció conjunta pels treballadors i treballadores de l'Administració Local a Catalunya,
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integrat en el Fons de Pensions “BS Pentapensión Empresa FP”, la gestió del qual es del
Banc de Sabadell. 

Actualment el pla que és una realitat amb quasi 50 promotors del món local adherits, un
patrimoni de 2 milions d’euros i 5.000 beneficiaris, i és una oportunitat per als treballadors
del món local, atès que la legislació preveu que al 2015 es destinin a plans de pensions les
quanties derivades de la supressió de les pagues extraordinàries que es va dur a terme al
2012. 

El  Reglament  del  Pla  de pensions  de promoció  conjunta  per  a l'Administració  Local  de
Catalunya regula les relacions jurídiques del pla de pensions amb la finalitat d'articular un
sistema de previsió social en interès dels partícips i a favor dels qui reuneixin les condicions
de beneficiaris.

Vist l'Annex del Reglament per a l'Ajuntament de Parets del Vallès, en el qual s'incorpora el
contingut de l'acord de la Mesa de Negociació en relació a les aportacions anuals per part
de l'Ajuntament, que seran les resultants de la negociació col·lectiva, intentant respectar les
referències establertes en els pressupostos Generals de l'Estat,  els de la Generalitat  de
Catalunya o normes legals d'aplicació.

Fonaments de dret

• La Llei 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el seu
article 29, regula les retribucions diferides, i les aportacions a plans de pensions

• La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat regula els imports de les aportacions als
plans de pensions que poden realitzar les administracions.

• L'article 20.tres del Projecte de la Llei de pressupostos de l'estat per al 2015 disposa
que  durant l'exercici 2015  no es podran realitzar aportacions a plans de pensiones.

• Conveni col·lectiu i pacte de condicions dels treballadors i treballadores l'Ajuntament
de Parets del Vallès.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès  al Pla de Pensions constituït per
acord marc entre l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i els sindicats  CCOO i
UGT, adreçat als empleats i personal de l'administració local de Catalunya.

2. Facultar per la signatura dels actes jurídics necessaris per l'execució del present acord a
l'alcalde president de l'Ajuntament.

3. Notificar  el  present  acord  els  representants  dels  treballadors  i  treballadores  de
l'Ajuntament i  a  l'Associació Catalana de Municipis i  Comarques i els sindicats  CCOO i
UGT.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

7. Acordar, si procedeix, l'aprovació definitiva del Pla de millora urbana en l’àmbit del
carrer Sant Antoni i Plaça de la Vila

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, i explica que l'Ajuntament de
Parets del Vallès en sessió de la Junta de govern de data 23 de desembre de 2013, va
aprovar inicialment el  Pla de Millora Urbana "Ordenació de volums" en l'àmbit  del carrer
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Major, Sant Antoni i la plaça de la Vila, que preveu una edificació de 1.499 m2 en planta
baixa i 2.854 en planta pis, que representa uns 100 locals comercials i al voltant d'uns 30
habitatges.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 12 (PSC, CIU, PP)

Vots en contra: 0

Abstencions:  5 (NOPP, ICV)

Per tant,

Relació de fets

L'Ajuntament de Parets del Vallès en sessió de la Junta de govern de data 23 de desembre
de 2013, va aprovar  inicialment el Pla de Millora Urbana "Ordenació de volums" en l'àmbit
del carrer Major, Sant Antoni i la plaça de la Vila, promogut per la Junta de Compensació i
redactat per Salvador Matas.

El  projecte  es va remetre  a la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme de Barcelona  a  l'efecte
d'emetre el seu informe de conformitat amb l'article 87.1 del Text refós de la llei d'urbanisme.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 17 de març de 2014, va emetre
informe a l'efecte de l'article 87 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, sobre el Pla de millora urbana "Ordenació de volums" en
l'àmbit del carrer Major, Sant Antoni i la plaça de la Vila, de Parets del Vallès, promogut per
la  Junta  de  Compensació  Provisional  de  PMU  i  tramès  per  l'Ajuntament,  en  sentit
desfavorable. 

En  atenció  a  l'informe  de  la  Comissió  d'Urbanisme,  la  Junta  de  Compensació  del  Pla
especial de millora urbana, PMU "Ordenació de volums", en l'àmbit del carrer Major, carrer
Sant Antoni, plaça de la Vila de Parets del Vallès, va presentar el 29 de juliol de 2014 un
projecte refós del PMU.

Per acord de la Junta de Govern  de 10 de setembre de 2014 es va aprovar inicialment el
text refós del Pla de Millora Urbana “Ordenació de volums” en l’àmbit del carrer Major, Sant
Antoni  i la plaça de la Vila, promogut per la Junta de Compensació Provisional i redactat per
Salvador Matas, Arquitectes, d'acord amb l'informe tècnic favorable de data 8 de setembre
de 2014.

L'esmentat expedient s'ha sotmès a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 13 d'octubre, en el diari el Nou9 de 13
d'octubre, en la web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació, i citat personalment al
tràmit  d'informació  pública  a  les  persones  propietàries  dels   terrenys  que  hi  siguin
compresos, sense que s'hagin formulat al·legacions ni suggeriments.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 6 de novembre de 2014, va
emetre informe sobre el  Text refós del  Pla de millora urbana "Ordenació de volums" en
l'àmbit del carrer Major, Sant Antoni i la plaça de la Vila, de Parets del Vallès, promogut per
la Junta de Compensació de PMU i tramès per l'Ajuntament, en sentit favorable. 

Fonaments de dret

Atès que l’article 71.v) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, i els articles 101 i 102 de l'esmentat text legal, en relació amb
els plans urbanístics d'iniciativa privada.
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El text refós del PGO de Parets del Vallès, al qual la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va
donar conformitat en sessió de 22 de febrer de 2007

Atès que l’article 21.1.J) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva modificació efectuada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix
com a competència  del  Ple  de l'Ajuntament  per  a l’aprovació  definitiva  del  planejament
derivat.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar definitivament el text refós del Pla de Millora Urbana “Ordenació de volums” en
l’àmbit  del  carrer  Major,  Sant  Antoni   i  la  plaça  de  la  Vila,  promogut  per  la  Junta  de
Compensació i redactat per Salvador Matas, Arquitectes.

2.  Supeditar la publicació i condicionar l’eficàcia d’aquest acord d’aprovació definitiva del
Text  refós  del  Pla  de millora  a  la  presentació  dins  el  termini  màxim d'1  any des de la
notificació  del  present  acord,  a  la  garantia  per  l’import  del  12% del  valor  de  les  obres
d’urbanització, tal com estableixen els article 106 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, del Text
refós de la llei d’urbanisme.

3. Lliurar  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  la  documentació  tècnica  i  administrativa
completa d’acord amb el què fa referència l’article 88 als efectes d’informació, coordinació i
arxivament. 

4. Notificar el present acord als propietaris i interessats que constin a l’expedient.

8.  Acordar,  si  escau,  declarar  d'interès  municipal  l’activitat  de  comerç  solidari
sol·licitada  per l’Associació PARETS CONTRA EL CANCER

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, i proposa  declarar d'interès
municipal l’activitat de comerç solidari sol·licitada per l’Associació Parets Contra el Càncer,
en tenir una finalitat d'interès social, i aplicar per tant una bonificació del 95% de les taxes en
concepte de legalització de les activitats de comerç solidari.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

En data 21 d'agost de 2014 el senyor Ramon Talarn Planas representant de l'ASSOCIACIÓ
PARETS CONTRA EL CÀNCER presenta comunicació prèvia per la instal·lació d'un comerç
solidari a la plaça Josep Pla, núm. 7, de Parets del Vallès,  i sol·licita la bonificació de les
taxes per ser una activitat d'interès social. 

En data  26 de novembre de 2014 els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement
l'activitat com a activitat d'interès social.

Fonaments de dret

L'article  5  de  l'Ordenança  fiscal  núm.  15  de  la  Taxa  per  a  la  prestació  dels  serveis
d'intervenció administrativa, en relació amb les bonificacions a favor de les construccions,
instal·lacions  o  obres  que  siguin  declarades  d'especial  interès  o  utilitat  municipal  per
concorre-hi  circumstàncies  socials,  culturals,  historicoartístiques  o  de  fonament  de
l'ocupació que ho justifiquin. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Declarar com a especial interès o utilitat municipal, l'activitat de comerç social, promoguda
per ASSOCIACIÓ PARETS CONTRA EL CÀNCER al tenir una finalitat d'interès social.
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2. Aplicar la bonificació del 95% de les taxes aplicades en concepte de legalització de les
activitats de comerç solidari.

3. Notificar  la  present  resolució  a l'interessat,  a  l'ORGT de la  Diputació  de Barcelona  i
comunicar-ho a Serveis Econòmics.

9. Donar compte del Projecte d’obres de reurbanització de l'avinguda d'Espanya

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, i indica que tal com es va
explicar  en  la  Comissió  Informativa  de  l'Àrea  de  Territori,  el  Projecte  d’obres  de
reurbanització de l'avinguda d'Espanya comprèn la  rehabilitació de l'avinguda d'Espanya,
que es convertirà en plataforma única, en què s'eliminen barreres arquitectòniques en tot el
seu recorregut, se suprimeix una part de l'actual arbrat, es crea un carril bici i es prioritzen
els vianants, convertint l'avinguda en un vial de prioritat invertida.

La Junta de Govern en data 30 de juliol de 2014 va aprovar inicialment el pla director de les
obres d'urbanització  de l'entorn  de l'avinguda  Espanya,  el  projecte  executiu  i  l'estudi  de
seguretat  i  salut  redactat  per FORGAS ARQUITECTES, SLP,  amb un pressupost  global
d'execució per a contracte de 1.021.111,79 € més IVA dividit en 3 fases d'execució amb els
pressupost següent:

• 1a  fase,  carrer  Pau  Casals  i  el  carrer  Butjosa,  amb  un  import  d'execució  de
343.433,82 més IVA. 

• 2a  fase,   carrer  Alfons  XIII  fins  al  carrer  Josep  Molins,  import  d'execució  de
367.414,29 € més IVA. 

• 3a fase,  des  del  carrer  Butjosa fins  el  carrer  Alfons  XIII,   import  d'execució   de
310.263,68 € més IVA.  

Afegeix que l'inici de les obres es preveu durant el mes de gener.

10. Donar compte del Projecte d’obres d’urbanització de l'entorn del Pavelló municipal
d'esports

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, i dóna compte del Projecte
d’obres d’urbanització de l'entorn del Pavelló municipal d'esports, el qual ja es va explicar en
la Comissió Informativa.

La Junta de Govern en data 23 de juliol de 2014 va aprovar inicialment el Projecte de millora
de la urbanització del pavelló municipal, redactat per Salvador Matas Arquitectes, SCP, amb
un pressupost d'execució per contracte de 312.287,43 € més IVA, el qual es va sotmetre a
informació pública.

El Projecte preveu la pavimentació de la zona d'aparcament de l'entorn del pavelló, una part
amb asfalt  i  una altra amb material  reciclat,  sobretot  a l'inici  del  carrer  venint  des de la
rotonda de l'avinguda de Francesc Macià.

També preveu donar continuïtat al camí rural del Tenes que queda tallat per l'inici del carrer
asfaltat, quan es desplaça per donar continuïtat al camí en direcció a Lliçà de Vall.

El començament de les obres es preveu durant el mes de gener.

La presidència  afegeix  que els  projectes s'han explicat  detalladament  en les comissions
informatives específiques que han tingut lloc.
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L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno Enric Acero Casas
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ANNEX I

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

Apartat 3, article 14.- Taxes
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’Alcalde o regidor/a delegat/da 
l’aprovació dels padrons i liquidacions a excepció d’aquells/es delegats/des a la Junta de Govern Local.

Apartat 1, article 15.- Calendari fiscal

1. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a 
l’ORGT la publicació del calendari fiscal en el BOP i també en la seva seu electrònica. Del càrrec anual del padró
d’IBI-Urbana a aquells que el tinguin domiciliat es passaran quatre rebuts en les dates establertes en el calendari 
fiscal.

La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al llarg de tot l’exercici, 
mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT.

Apartat 4, article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament

4. La recaptació dels ingressos municipals diferents dels referits a l’apartat 1 es fa sota la direcció del tresorer
municipal i es pot utilitzar com a mitjà de pagament la targeta de crèdit fins a 3.000,00 €, el taló o xec conformat
per entitat de crèdit i lliurat a favor de l’Ajuntament i qualsevol altre dels autoritzats per la Llei general tributària i
el Reglament de recaptació. 

Apartat 1, article 35.- Ajornaments i fraccionaments

1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió i denegació dels
ajornaments i  fraccionaments  correspondrà  a l’ORGT qui  actuarà segons  allò  previst  a  la  seva Ordenança
General.
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i fraccionaments, o exigibilitat de
garanties, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament. En aquest sentit, quan vingui justificat per informe de
l’àrea de Serveis Socials, s’autoritza a l’alcalde a instar a l’ORGT la concessió d’ajornaments i fraccionaments de
pagament sense l’acreditament d’interessos de demora, a l’empara del que disposa l’article 10 del Text Refòs de
la Llei reguladora d’Hisendes Locals.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Apartat 9, article 1 - Fet imposable 

9. - En cas que es realitzi  un procediment de valoració col·lectiva general referit a immobles urbans, s’ha de
determinar simultàniament un nou valor cadastral per a tots els immobles que tinguin una construcció en sòl de
naturalesa rústica.
 
Aquests valors, s’obtenen per la suma de dos components:

Primer component

Està  integrat, al seu torn,  per dos elements:

1. El  valor  del  sòl  de la  superfície  ocupada per  les  construccions,  determinada per  aplicació  dels  mòduls
específics  aprovats  per  ordre  del   ministre  d’Economia  i  Hisenda,  EHA  1882/2006,  d’11  d’octubre  i
modificada per l’ordre EHA/2816/2008, d’1 d’octubre, o altres que puguin aprovar-se posteriorment.

2. El  valor  de la construcció,  que s’obté per aplicació  de regles idèntiques a les que es determinin per  a
l’obtenció del valor de les construccions dels béns immobles urbans en la ponència de valors de la qual porta
causa el procediment de valoració col·lectiva.

Segon component
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El  valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; normalment destinat a cultius.

Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

1.  La  quota  íntegra  de  l'impost  és  el  resultat  d'aplicar  a  la  base  liquidable  el  tipus  de  gravamen.  
 
2. Tipus de gravamen. 

2.1  El tipus de gravamen és del 0,596 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, a excepció dels tipus
diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa.

2.2 El tipus de gravamen és del 0,82 per cent quan es tracta de béns rústics.

2.3 El tipus de gravamen és de l’ 1,3 per cent quan es tracta de béns de característiques especials.

A l’efecte de determinar els tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d'acord amb els usos definits en la
normativa cadastral,  s'estableix  la  classificació  següent  de béns  immobles i  es determina el  valor  cadastral
mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual són d'aplicació els tipus incrementats. 

Aquests tipus només s’apliquen al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tingui major valor
cadastral. 

  TAULA ANNEXA

ÚS CODI TIPUS VALOR C. MÍNIM

Industrial I 0,836 2.100.000,00 €

3. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra en l’ import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5
d’aquesta Ordenança.

4. L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als immobles d'ús residencial que
estiguin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es determinin reglamentàriament.

Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d'aquest impost, es meritarà el 31 de desembre i el liquidarà
anualment l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de l'immoble.

Article 12  - Règim d’ingrés 

El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic
mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. 

Del càrrec anual del padró d’IBI-Urbana a aquells que el tinguin domiciliat es passaran quatre rebuts en les dates
establertes en el calendari fiscal.
Les quatre fraccions seran les següents:
- De l’1 al 6 de març
- De l’1 al 6 de juny
- De l’1 al 6 d’octubre
- De l’1 al 6 de desembre

Per a aquells subjectes passius que s’hagin acollit a l’ampliació a quatre fraccions de l’IBI durant l’any anterior els
serà d’aplicació per a aquest exercici aquests nous terminis sense que hagin de presentar nova sol·licitud. En
altre cas, ho hauran de comunicar a l’Ajuntament.

Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei general tributària,
que són: 

4. Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior. 
5. Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior. 

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el deute s’hagi
satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els
interessos de demora previstos a la Llei general tributària. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Apartat 1.g), article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 

1. 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. 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.

Caldrà 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. 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

1.  S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics als quals es refereix l’article 1 del Reglament
de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. 
El caràcter històric del vehicle s’acredita aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de
la Generalitat.
2.  S’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles classe turismes, camions, tractors, vehicles mixtos,
ciclomotors i motocicletes que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es compta des de la data de fabricació; si no es coneix, s’ha de prendre la de la matricula-
ció, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

3.  Els vehicles de qualsevol tipus, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, se-
gons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost quan reu-
neixin qualsevol de les condicions següents: 
a) Que es tracti de vehicles elèctrics, bimodals i híbrids, així com aquells que utilitzin com a combustible biogàs,
gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals.

Ordenança Fiscal núm. 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA

Article 3r. Subjectes passius

a) És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

1. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius
del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real
que es tracti.

2. En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius
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del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.

b) En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu
substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Apartat 2, article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 

2.  Estan  exempts  d'aquest  impost  els  increments  de  valor  que  es  manifestin  com  a  conseqüència  de  les
transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant
del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o
crèdits hipotecaris. 

Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les
transmissions  de  l'habitatge  habitual  del  deutor  hipotecari  realitzades  en  procediment  d'execució  hipotecària
notarial o judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o
crèdits hipotecaris.

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva
unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar
la transmissió de l'habitatge.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de forma
ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit
termini fos inferior als dos anys.

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet
legalment inscrita.

Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà
a girar la liquidació tributària corresponent.

Ordenança Fiscal núm. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

Article 2n. Actes subjectes 

Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:

1. Les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabi-
litació, construccions i instal·lacions ja existents.

2. Obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.

3. La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de vent i instal·lacions fotovol-
tàiques.

4. La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.

5. Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per empreses subministradores
de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales rases o pous, la col·locació de pals de su-
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port, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les
obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per
les obres esmentades.

6. Obres de construcció o instal·lació de murs i tanques.

7. Els moviments de terra, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc. així com les obes de viali-
tat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a
obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat.

8. La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques dels serveis d’interès
general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres similars i la col·locació d’antenes o dispositius de tele-
comunicacions de qualsevol tipus.

9. La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació desl suports publicitaris.

10. Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades a aparcaments, a ac-
tivitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el
subsòl.

11. Les construccions i obres de caràcter provisional.

12. L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.

13. La instal·lació de cases prefabricades, i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.

14. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.

15. La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a Catalunya, el planejament urba-
nístic o les ordenances municipals subjectin a llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comu-
nicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.

Apartat 1, article 3r. Actes no subjectes 

1. No estaran subjectes a aquest impost aquelles construccions, instal·lacions i obres que no es portin a terme a 
la via pública, sempre que el seu cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 1.500,00 €.

Article 8è. Base imposable, quota i acreditament

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.
S’entén a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al desenvolupament de
l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat 
o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades.

3. No formen part de la base imposable:

• L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic
local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.

• Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a cap l’elaboració del projecte i la direcció tèc-
nica de la construcció, instal·lació o obra.
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• El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i  quantia d’aquest concepte estiguin
acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la base imposable el benefici empre-
sarial dels diferents industrials que intervinguin en la realització de la construcció, instal·lació o obra.

4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que no se n’hagi sol-
licitat o obtingut la llicència corresponent o no s’hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia 
corresponents.

Apartat 6, article 10è. Règim de declaració i d'ingrés

6. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’impost satisfet a compte de l’impost, per no haver iniciar o rea-
litzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el pagament, previ a la seva resolució re-
queriran de l'emissió d'un informe pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar 
l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la 
valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
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ANNEX QUE ES CITA A L’ARTICLE 10.5 DE LA PRESENT ORDENANÇA

1 CONSTRUCCIÓ GUALS Euros

1.1 Construir guals de vehicles, sigui quin sigui el seu ús, per metre lineal o fracció  308,40

2 MODIFICACIÓ, REFORMA I SUPRESSIÓ GUALS Euros

2.1 Aixecament i reconstrucció de la vorera, per m2 o fracció 93,58

2.2 Aixecament i reconstrucció de la vorada, per m lineal o fracció 49,95

2.3 Aixecament i reconstrucció de la calçada, per m2 o fracció 90,29

3 CONSTRUCCIÓ VORERES I VORADA Euros

3.1 Nova construcció de la vorera, per m2 o fracció 50,95

3.2 Nova construcció de la vorada, per m lineal o fracció 38,50

3.3 Nova construcció de la rigola (peça de 20 x20), per m lineal o fracció 29,12

3.4 Nova construcció de la rigola (peça de 30 x30), per m lineal o fracció 33,56

4 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA Euros

4.1 Pericons, per unitat (segons mides, característiques i ús o destí)    segons pressupost

4.2
Per supressió d'arbres, per metre o fracció de perímetre de tronc a un metre de sòl 
( fins a un metre de perímetre de tronc a un metre del sol), medides superiors segons 
pressupost)

   411,95

4.3 Per supressió o desplaçament de fanals, per unitat  1.330,05

4.4
Per unitat d’instal·lació de pilona cilíndrica metàl·lica a calçada, de limitació d’ample de 
gual 

 208,89

4.5
Per unitat d’instal·lació de pilona cilíndrica metàl·lica en vorera, d’eliminació de gual, 
sense modificació de vorera i vorada

165,46

4.6
Per unitat d’instal·lació de balisa cilíndrica plàstica a calçada, de color verd, de Ø 200 
mm. I 750 mm. d’alçada, de limitació d’estacionament de vehicles 

 108,55

4.7
Per unitat d’instal·lació de balisa cilíndrica plàstica a calçada, de color taronja, de Ø 85 
mm. I 810 mm. d’alçada, de limitació d’estacionament de vehicles 

108,07

4.8
Senyalització i posterior retirada de reserva d’espai a via pública per obres de llarga dura-
da, compost de dos suports i dos senyals de reserva d’espai 

324,71

4.9
Per unitat de subministrament i muntatge paperera trabucable, de 60 llitres, d'inox, model 
BCN

288,74

4.10
Per unitat de subministrament i muntatge paperera trabucable, de 60 llitres, de xapa  pin-
tada, model BCN

153,56

4.11
Per unitat de subministrament i muntatge de suport senyal, tub rectangular d'acer galva-
nitzat de mides 80x40x2 mm i 3,50 m d'alçada, inclòs fonament de fixació

104,60

4.12
Per unitat i subministrament i muntatge de senyal retroreflectora de fins a 70 cm de costat
o diàmetre, fixada mecànicament sobre suport 

77,77

4.13
Per subministrament i muntatge de mirall convex circular de Ø 600 mm, fixat mecànica-
ment sobre suport

163,71

5 CONSTRUCCIÓ OBRES DE CLAVEGUERAM Euros

5.1
Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers pavimentats i fins 
a 315 mm. de diàmetre

1.977,08 

5.2
Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers sense paviment i 
fins a 315 mm. de diàmetre

1.238,78 

5.3
Construcció d'obres de clavegueram de més de 8m lineals i per a tot tipus de carrers 
i/o per diàmetres superiors a 315 mm.

segons pressupost

6 NETEJA GRAFITIS I PINTADES Euros

6.1
Neteja de grafitis, pintades, escrits, inscripcions o grafismes en béns immobles pri-
vats i a sol·licitud de la propietat

segons pressupost

7 EXCAVACIÓ DE RASES Euros

7.1 Excavació de rases, per metre lineal o fracció segons pressupost
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8 PROTECCIONS D’ESPAIS AMB TANQUES MÒBILS (METRES LÍNIALS) Euros

8.1 Muntatge, conservació i posterior retirada de tanques
1,80 ml/dia

9 NETEJA VIÀRIA (zones de sinistres) Euros

9.1 Serveis a la via pública sol.icitats pels particulars afectats per sinistres 60,- €/hora

Ordenança Fiscal núm. 7 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Article 1r.- Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5 de març,  es regula  la  taxa per  utilització  privativa o  aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del
veïnat, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

Article 2n.- Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen
el  domini  públic  per  a  prestar  els  serveis  de  subministraments  que  resultin  d’interès  general  o  afectin  la
generalitat o una part important del veïnat. 

2.  L’aprofitament  especial  del  domini  públic  es  produirà  sempre  que  per  a  la  prestació  del  servei  de
subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els subministraments d’aigua,
gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil.

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.

Article 3r.- Subjectes passius

1.  Són  subjectes  passius  les  empreses  o  entitats  explotadores  de  serveis  de  subministrament  que  resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua,
subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que explotin
les  xarxes  de comunicació  interna  mitjançant  sistemes de  fibra  òptica,  televisió  per  cable  o qualsevol  altra
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos. 

2.  Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les
quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o
interconnexió a les mateixes. 

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats
anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en
l’Ordenança fiscal corresponent.

Article 4t.- Responsables i successors

1.  Són responsables  tributaris  les  persones  físiques  i  jurídiques  determinades  com a tals  a  la  Llei  general
tributària i a l’Ordenança general.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els
termes previstos a la Llei general tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general.

Article 5è.- Base imposable

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl,  subsòl o volada de les vies públiques,
mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable
està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el subjecte passiu hagi
utilitzat  xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts
anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la
mateixa. 

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells
que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis
prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos
originats per fets o activitats extraordinàries.

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que corresponguin a consums
dels abonats efectuats en el Municipi.

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general
propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin
la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres mitjans emprats en la prestació
del subministrament o servei.

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis
prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de
l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la
facturació  les  quantitats  percebudes  per  aquells  serveis  de  subministrament  que  s'utilitzin  en  aquelles
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu d’instal·lacions de producció
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia
susceptible de tributació per aquest règim especial.

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.

b)  Les indemnitzacions  exigides per  danys  i  perjudicis,  llevat  que siguin compensació o contraprestació  per
quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r,
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punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament,
per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses
hagin de ser subjectes passius.

Article 6è.- Tipus i quota tributària

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 5è d’aquesta
Ordenança. 

Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o
aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en
què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu.

2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés

1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la
prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de finalització.

2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre
natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme
municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable,
segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de
l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les quals
s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article
5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura, instal·lats en aquest Municipi.

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per
tal  de  justificar  la  minoració  d’ingressos  a  què es  refereix  l’article  5è.2  de  la  present  Ordenança.  Aquesta
acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de
pagament que s’hi indiquin.

Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb el seu signe a la base
imposable del trimestre següent.

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència
dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.

Article 9è.- Gestió per delegació

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

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

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i  la seva Ordenança general  de gestió,  inspecció i  recaptació,
aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat  dels quals correspon als Municipis de la
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
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4.  No obstant  l’anterior,  en  els  casos  en  que la  gestió  hagi  estat  delegada  en  la  Diputació  de  Barcelona,
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions
respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 10è.- Infraccions i sancions

1.  La manca d’ingrés del  deute tributari  que resulta  de l’autoliquidació correcta de la  taxa dins els  terminis
establerts  en  aquesta  ordenança,  constitueix  infracció  tributària  tipificada  a  l’article  191  de  la  Llei  general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació
d’aquesta  taxa  es  tipificaran  i  sancionaran  d’acord  amb  el  que  es  preveu  a  la  Llei  general  tributària  i  a
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

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

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

Disposició final 

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014,
regirà des del dia 1 de gener de 2015  i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Ordenança Fiscal núm. 9 TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC I QUALSEVOL ACTUACIÓ EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O LES VORERES

Article 6. Quota tributària

1.La quantia de la taxa és el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

Euros
1 CONSTRUCCIÓ, MODIFICACIÓ, REFORMA O SUPRESSIÓ DE GUALS 114,26
2 CONTRUCCIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERAM 114,26
3 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA Euros/unitat

3.1 supressió d'arbres 57,18
3.2 supressió o desplaçament de fanals 57,18
3.3 construcció de voreres i vorades 114,26
3.4 construcció de pericons 57,18
3.5 instal·lació de pilones i balises 57,18
3.6 senyalització vertical per obres de llarga durada 57,18
3.7 excavació de rases i pous (excepte companyies de serveis) 57,18
3.8 muntatge, conservació i posterior retirada de tanques 57,18

 Pròrroga de la llicència: pagarà el 25% dels drets inicialment satisfets.

Article 8. Període impositiu

El període impositiu serà el temps durant el qual s'autoritza mitjançant llicència.
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Ordenança Fiscal núm. 13 TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS I ALTRES ACTIVITATS MÒBILS 
EN LA VIA PUBLICA

Article 6. Quota tributària

1. La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

EPÍGRAF Euros
CLASSE D’INSTAL·LACIÓ
1).  Quioscs i instal·lacions de caràcter fix destinats a la venda de periòdics o revistes per m2 o fracció i any

25,23

Normes particulars d’aplicació:

a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’han d’aplicar íntegrament als deu primers metres quadrats
de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec del 20 per cent en la quantitat fixada en la
tarifa.

b) Per determinar la superfície computable a fi d’aplicar la tarifa en els quioscos dedicats a la venda de flors, a més
de la superfície que ocupa estrictament el quiosc, hom ha de tenir en compte la superfície annexa utilitzada per a
l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris.

c) Les quantitats que estableix la tarifa s’incrementen un 20 per cent quan en els quioscos es comercialitzin articles
en règim d’expositors en dipòsit.

1. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de licitació pública, l’import de
la taxa ha d’estar determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.

Ordenança Fiscal núm. 14 TAXA PER PARADES, TAULES INFORMATIVES, TALLERS, ACTES DEL TEIXIT
COMERCIAL, BARRAQUES,  CASETES  DE  VENDA,  ESPECTACLES  O  ATRACCIONS  SITUATS  EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, taules informatives, tallers, actes
del teixit comercial, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de mode particular
els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de parades, taules informatives, tallers, actes del teixit
comercial, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic local, així com
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Epígrafs 5 i 6, article 6. Quota tributària

EPÍGRAF 5: 

Parades i taules informatives d'associacions, agrupacions, ..., sense ànim de lucre vinculades a informar temes
d'interès públic, situades en espais i solars oberts a la via pública degudament delimitats, amb dret a instal·lació
en les dates autoritzades.

1. Ocupació de la via pública amb parades i taules informatives gratuït
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EPÍGRAF 6: 

Tallers i actes del teixit comercial (inauguracions, aniversaris, exhibicions, desfilades, etc.) que no suposin cap
mena d'acció de venda al carrer, preferentment ubicats davant el local comercial. 
Aquestes autoritzacions resten condicionades però, a l'aprovació prèvia de l'acte, per part de la Regidoria compe-
tent.

1. Ocupació de la via pública per taller i actes del teixit comercial gratuït

Ordenança  Fiscal  núm.  15  TAXA  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DELS  SERVEIS  D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT
A  PRÈVIA  LLICÈNCIA,  COMUNICACIÓ  PRÈVIA  O  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  I  PELS  CONTROLS
POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS

Article 5. Beneficis fiscals

1. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

Es concedeix una bonificació del 95 per cent de la taxa a favor de les activitats que es desenvolupin a edificis de-
clarats pel Ple d’especial interès o d’utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historicoar-
tístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.

2. Bonificació per instal·lació, trasllat o ampliació d’activitats. 

a) Les activitats sense incidència ambiental en règim de comunicació prèvia, ubicades a la trama urbana
comercial i que acreditin haver contractat en la seva plantilla, treballadores o treballadors empadronats
al municipi de Parets del Vallès, o que acreditin una nova alta en el règim d'autònoms vinculada al nou
establiment, gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa que els corespongui.

b) Les activitats sense incidència ambiental en règim de comunicació prèvia, que: 1) ampliïn l'establi-
ment, 2) obrin un nou local a la trama urbana comercial o 3) es traslladin a establiments ubicats en la
trama urbana comercial del municipi, gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa quan la seva superfí-
cie sigui igual o inferior a 250 m2.

c) Com a mesura per a fomentar la posada en marxa de nous establiments comercials a les instal·laci-
ons dels mercats agrupats del municipi, s’estableix una bonificació del 100% de la taxa a favor de les
activitats que es desenvolupin a espais de comerços del sector alimentari agrupats (mercats sedentaris)
que no superin els 8 metres lineals de punt de venda.

d)  Com a mesura per a incentivar les revitalització i l’ocupació de locals buits, s’estableix una bonifica-
ció del 100% de la taxa a favor dels nous establiments comercials que s’ubiquin al Carrer Major i carrer
Sant Antoni.

En el supòsit que concorrin les circumstàncies dels apartats a), b) i c) anteriors, la bonificació serà fins a un mà-
xim del 75% de la taxa que correspongui.

Apartat F) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS, Article 6. Quota tributària

F) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS

Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions i canvis de nom que suposin una modificació substancial, im-
posades a l’interessat en el moment de concessió de la llicència la taxa és el 75 % de la que li correspondria per
a nova implantació d’acord amb les tarifes vigents.

Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions i canvis de nom que no suposin una modificació no substanci-
al, imposades a l’interessat en el moment de concessió de la llicència la taxa és el 25 % de la que li correspon-
dria per a nova implantació d’acord amb les tarifes vigents.
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En el cas de les activitats específiques en les quals la taxa ve determinada per la superfície de l’activitat, la taxa
s’aplicarà sobre l’augment de superfície sol·licitat en la modificació de l’activitat.

Els canvis de denominació de la societat titular de l’activitat que no impliquin un canvi de Codi d’Identificació fis-
cal del titular no seran objecte de taxa.

Per a les reduccions la taxa és el 10 % de la que li correspondria per a nova implantació

Ordenança Fiscal núm. 18 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Article 5. Quota tributària

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

1. CONSUM D’AIGUA:

1.1. DOMESTICS 

Quota fixa de Servei  

tipus A    2,86  €/mes

tipus B 3,70  €/mes

tipus C         4,46  €/mes

tipus D 6,30  €/mes

tipus E 8,95  €/mes

tipus F 11,43  €/mes
TARIFA SOCIAL solicitada ACA 
(jubil.nombr.<9) 0,3021 €/m3

1r.bloc fins 9 m3/mes 0,3228  €/m3

2n bloc de 10 a 15 m3/mes 0,6923  €/m3

3r bloc de 16 a 18 m3/mes 1,2658 €/m3

4rt bloc excés de 18 m3/mes 1,4734  €/m3

CLASIFICACIÓ DEL TIPUS DE VIVENDA SEGONS ELS CABALS INSTANTANIS INSTAL.LATS:

Subministrament Tipus A - El caudal instal·lat és inferior a 0,6 l/s.; correspon als  locals dotats amb aigua en

cuina , safareig i un sanitari (comptador fins a 13mm).

Subministrament Tipus B - El caudal instal·lat és igual o superior a 0,6 l/s., i inferior a un l/s.; correspon a 

locals dotats amb aigua en cuina, safareig i un bany (aseo). (comptador de 13 mm.)

Subministrament Tipus C - El caudal instal·lat és igual o superior a un l/s.,i inferior a 1,5 l/s, corresponent a 

locals dotats servei d’aigua en cuina, safareig, i cambra de bany completa. (comptador de 13 mm.)

Subministrament Tipus D- El caudal instal·lat és igual o superior a 1,5 l/s., i inferior a 2 l/s.; correspon a locals amb
servei d’aigua en cuina " office " , safareig, una cambra de bany completa i un altre bany (aseo). (comptador de 15
mm.)

Subministrament Tipus E- El caudal instal·lat és igual o superior a 2 l/s., i inferior a 3 l/s.; correspon a locals amb
servei d’aigua en cuina , " office ", safareig, dues cambres de bany completes i un altre bany (aseo). (comptador de
15 mm.)
Subministrament Tipus F-  El caudal a subministrar és superior als 3 l/s.; s’efectuarà el càlcul que li correspongui.
comp.20mm)
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A partir dels consums del primer trimestre del 2013, els trams de l’aigua es modifiquen, resultant l’aplicació 
segons la següent taula i nombre de persones:

Base imposable mensual (m3)
Nombre de persones per habitatge 

 BASE IMPOSABLE MENSUAL (m3) 

 1r. Tram  2n. Tram  3r.Tram 4rt.Tram 

0 a 3 persones Fins a 9 De 10 a15 De 16 a 18 Més de 18

4 persones Fins a 12 De 13 a 20 De 21 a 24 Més de 24

5 persones Fins a 15 De 16 a 25 De 26 a 30 Més de 30

6 persones Fins a 18 De 19 a 30 De 31 a 36 Més de 36

7 persones Fins a 21 De 22 a 35 De 36 a 42 Més de 42

n persones >= 3n > 3n<=5n > 5n<6n > 6n

TARIFA SOCIAL

A partir del 1 de gener de 2012 s’incorpora  per a l’aigua el mateix que l’establert per l’Agència Catalana de 
l’Aigua per al cànon.

La tarifa social podran sol·licitar-la els titulars  d’un contracte de subministrament d’aigua en la seva residència 
habitual (empadronament) i que pertanyin a qualsevol dels següents col·lectius.

Abonats Pensionistes titulars del contracte de subministrament d’aigua amb:

• Edat mínima de 60 anys

• Per al domicili habitual, és a dir, d’empadronament, a més el sol·licitant cal que sigui titular del contracte 
de subministrament d’aigua

• Que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

• Percebin l’extint “Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez”o percebin pensions no contributives de 
jubilació i invalidesa.

Abonats Aturats/des:

• Per al domicili habitual, és a dir, d’empadronament.

• Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots 
els seus membres en situació d’atur. Cal que el sol·licitant sigui el titular del contracte de 
subministrament d’aigua.

La tarifa social s’aplicarà exclusivament en aquelles factures en què l’abonat amb aquest dret no hagi superat el 
valor del primer tram que li correspongui, considerant que un abonat amb ampliació podria gaudir també 
d’aquesta tarifa social d’acord a la següent taula:

(Límits de l'aplicació per factura (primer tram de l'aigua)

 Tipus d'abonat  trimestral  mensual 
sense ampliació 27 m3 9 m3

Ampliació 4 persones 36 m3 12 m3
Ampliació 5 persones 45 m3 15 m3
Ampliació 6 persones 54 m3 18 m3
Ampliació 7 persones 63 m3 21 m3
Ampliació n persones 9 n 3 n
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Si en la seva factura aquell abonat supera el primer tram de l’aigua, aquest es facturarà amb els mateixos tipus 
que la resta d’abonats (els vigents pel període del consum corresponent), tornant a valorar-se la seva aplicació 
en la propera factura segons el seu consum.

Atès que és un benefici fiscal vinculat al cànon de l’aigua, el procediment per a la seva aplicació s’ajustarà al que 
estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua.

 A més  als abonats  que tinguin atorgada la Tarifa Social de l’aigua se’ls aplicarà la Quota de Servei tipus “A”.

1.2.COMERCIALS 
15 5,92  €/mes
20 8,60  €/mes
30 13,65  €/mes
40 17,36  €/mes
50 27,55  €/mes
65 35,88  €/mes
80 43,00  €/mes
1r.bloc fins 10 m3 ab.mes 0,3851  €/m3

2n bloc de 10 a 25 1,0905  €/m3

3r bloc excés 25 m3 1,3549  €/m3

1.3. INDUSTRIALS
Quota Fixa Servei, segons diàmetre:
15 41,78  €/mes
20 68,87  €/mes
25 96,95  €/mes
30 138,50  €/mes
40 276,11  €/mes
50 416,94  €/mes
65 691,62  €/mes
80 1.035,67  €/mes
100 1.652,11  €/mes
125 2.071,36  €/mes
150 2.490,60  €/mes
1r.bloc fins 10 m3 ab.mes 0,5901  €/m3

2n bloc de 10 a 25 1,1694  €/m3

3r bloc excés 25 m3 1,5190  €/m3

Preu blocs aigua nous subministrament 
GRIFOLS Carrer Palou
1r.bloc fins 10 m3 ab.mes 0,4441  €/m3

2n bloc de 10 a 25 1,0234  €/m3

3r bloc excés 25 m3 1,3730  €/m3

1.4.OBRES
13 i 15 15,62  €/mes
20 20,52  €/mes
1r.bloc fins 10 m3 ab.mes 0,7461  €/m3

2n bloc de 10 a 25 1,4787  €/m3

3r bloc excés 25 m3 1,9208  €/m3

1.5. BOQUES CONTRA INCENDI
Fins a 30 mm o 11/4 polzades 5,81  €/mes
Fins a 50 mm o 2 polzades 5,81 €/mes
Fins a 65 mm o 21/2 polzades 5,81 €/mes
Fins a 80 mm o 3 polzades 5,81 €/mes
Fins a 100 mm o 4 polzades 5,81 €/mes
Consum        (€/m3) 1,5190  €/m3
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2.- ALTRES SERVEIS I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES:

  Drets connexió IVA Total Mínim de
  concessionari 21% EUROS fiança
2.1.- DOMÈSTICS     
 Connexió domèstic individual c/u.     
 Tipus  A 529,85 111,27 641,12 12,02
 Tipus  B 545,98 114,66 660,64 12,02
 Tipus  C 573,87 120,51 694,38 12,02
 Tipus  D 620,84 130,38 751,22 12,02
 Tipus  E 661,42 138,90 800,32 12,02
 Tipus  F 947,00 198,87 1.145,87 12,02
      
 DOMÈSTICS     
 Connexió domèstic en bateria c/u.     
 Tipus  A 164,61 34,57 199,18 12,02
 Tipus  B 180,74 37,96 218,70 12,02
 Tipus  C 208,63 43,81 252,44 12,02
 Tipus  D 255,58 53,67 309,25 12,02
 Tipus  E 296,17 62,20 358,37 12,02
 Tipus  F 384,28 80,70 464,98 12,02

  
Drets connexió

concessionari IVA 21%
Total

EUROS
Mínim de

fiança

2.2.-
US COMERCIAL, INDUSTRIAL I 
OBRES     

 Diàmetre comptador  (individual)      
 13 648,09 136,10 784,19 12,02
 15 683,69 143,57 827,26 12,02
 20 999,70 209,94 1.209,64 12,02
 25 1.155,44 242,64 1.398,08 12,02
 30 1.616,27 339,42 1.955,69 12,02
 40 2.456,45 515,85 2.972,30 12,02
 50 3.708,25 778,73 4.486,98 12,02
 65 5.250,71 1.102,65 6.353,36 12,02
 80 7.462,63 1.567,15 9.029,78 12,02
 100 8.754,21 1.838,38 10.592,59 12,02
 125 10.608,34 2.227,75 12.836,09 12,02
 150 12.462,46 2.617,12 15.079,58 12,02
 Diàmetre comptador  (en bateria)     
 13 275,66 57,89 333,55 12,02
 15 311,26 65,36 376,62 12,02
 20 425,97 89,45 515,42 12,02

  Drets connexió IVA Total Mínim de
  concessionari 21% EUROS fiança

2.3.- INCENDIS     
 Fins a trapilló     
 Diàmetre 1 1/4 polzades 573,75 120,49 694,24 12,02
 Diàmetre 1 1/2 polzades 1.384,89 290,83 1.675,72 12,02
 Diàmetre 2       polzades 2.160,61 453,73 2.614,34 12,02
 Diàmetre 2 1/2 polzades 2.625,55 551,37 3.176,92 12,02
 Diàmetre 3       polzades 3.090,48 649,00 3.739,48 12,02
 Diàmetre 4       polzades 5.522,05 1.159,63 6.681,68 12,02
 Amb aparell de mesura     
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 Diàmetre 1 1/4 polzades 1.005,06 211,06 1.216,12 12,02
 Diàmetre 1 1/2 polzades 1.966,16 412,89 2.379,05 12,02
 Diàmetre 2       polzades 2.955,71 620,70 3.576,41 12,02
 Diàmetre 2 1/2 polzades 3.572,27 750,18 4.322,45 12,02
 Diàmetre 3       polzades 4.188,83 879,65 5.068,48 12,02
 Diàmetre 4       polzades 7.316,67 1.536,50 8.853,17 12,02

Drets connexió concessionari IVA 21% Total EUROS
2.4.- CONNEXIÓ DE BATERIES

Nombre de sortides
de 2 423,74 88,99 512,73
fins a 4 799,33 167,86 967,19
fins a 8 1.346,85 282,84 1.629,69

En cas de connexió de mes sortides a raó
de :  €/sortida 118,45 24,87 143,32

2.5.- HIDRANTS VIA PUBLICA
Hidrant en columna tipus 80mm 2.341,15 491,64 2.832,79
Hidrant en columna tipus 100mm 2.471,66 519,05 2.990,71
Hidrant enterrat tipus 80 mm. 1.252,63 263,05 1.515,68
Hidrant enterrat tipus 100mm. 1.407,22 295,52 1.702,74

2.6.- MATERIAL DIVERS (tots els usos)
Arqueta per a comptador de 20 178,09 37,40 215,49
Arqueta per a comptador de 25 221,41 46,50 267,91
Arqueta per a comptador de 30 234,23 49,19 283,42
Arqueta per a comptador de 40 339,18 71,23 410,41
Portella pvc  de 25 x 35 cm. 30,64 6,43 37,07
Portella pvc  de 30 x 45 cm. 39,17 8,23 47,40
Portella metàlica de 35 x 67 cm. 77,74 16,33 94,07
Portella metàlica de 50 x 60 cm. 91,47 19,21 110,68
Pany portella 28,19 5,92 34,11
Clau de pany portella 2,18 0,46 2,64
Placa Bateria 1,95 0,41 2,36
Placa senyalització hidrant 46,55 9,78 56,33
Trapilló de fundició 20,66 4,34 25,00

2.7.-
REFORMA D'INSTAL.LACIONS I 
CONNEXIONS EXISTENTS
A pressupost en funció del treball més, en
el cas d'ampliació dels tipus de 
subministrament, la diferència del nou 
tipus sol.licitat en  relació al tipus existent.

2.8.- CANVI D'ÚS DEL SUBMINISTRAMENT
Canvi en el contracte sense trasllat del 
comptador 27,41 5,76 33,17

2.9.-
RESTABLIMENT DEL SERVEI PER 
SUSPENSIÓ TEMPORAL
Reobertura del servei 22,82 4,79 27,61
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Ordenança Fiscal núm. 21 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 6. Quota tributària 

La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa dels documents o
expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents:

A.1 Epígraf PRIMER: CERTIFICACIONS I COMPULSES
Euros

1.1 Diligències de confrontació de documents presentats per terceres persones, físiques o 
jurídiques, en nom i representació dels interessats (per document); 

13,58

A.2. Epígraf SEGON: DOCUMENTS EXPEDITS O EMESOS PER LES OFICINES MUNICIPALS

2.1 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A4 blanc i negre. Per 
cadascun dels folis

0,16

2.2 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A4 color. Per cadascun dels 
folis

0,27

2.3 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A3 blanc i negre. Per 
cadascun dels folis

0,47

2.4 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat, en format A3 color. Per cadascun dels 
folis

0,64

2.5 Per cada document plànol que s’expedeixi en format PDF (per unitat) 5,30
2.6 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 2 (per unitat) 12,31
2.7 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 1 (per unitat) 18,25
2.8 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 0 (per unitat) 27,26
2.9 Per expedició de documents o informes relacionats amb accidents de circulació o 

companyies asseguradores
46,00

2.10 Informes d’orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents 
imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin presentar els ciutadans

19,30
2.11 Gestió o renovació de permís de targetes d’armes, per cada arma

19,30

A.3 Epígraf TERCER: DOCUMENTS ESPECIALS RELATIUS ALS SERVEIS D’URBANISME

3.1 Certificats sobre aprofitament urbanístic i altres informes urbanístics 357,82
3.2 Informacions urbanístiques 46,10
3.3 Certificat de legalitat urbanística 23,10
3.4 Exemplar de la normativa del Pla general 43,90
3.5 Document complet Pla general d’ordenació 227,57
3.6 Full de la Cartografia municipal en format DGN 31,40
3.7 Joc sencer de Cartografia Municipal 896,88
3.8 Informe tècnic d’inspecció i sonometria 62,70
3.9 Informe tècnic d’inspecció de clavegueram, amb ajut extern d’empresa especialitzada, 

sense inspecció de càmara cttv
93,21

3.10 Informe tècnic d’inspecció de clavegueram, amb ajut extern d’empresa especialitzada, 
amb inspecció de càmara cttv

226,60

3.11 Certificats per a l’obtenció de classificació de contractistes o similars 13,58

A.4 Epígraf QUART: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS

4.1 Llibre de les ordenances fiscals refoses 51,25
4.2 Llibre de l’ordenança de convivència ciutadana 30,75
4.3 Llibre de l’ordenança reguladora de les activitats 39,80
4.4 Per qualsevol altre expedient, imprès o document que no és expressament a la tarifa, 

per pàgina
0,16

4.5 Per qualsevol llibre en format pdf 23,12

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                           45/57
www.parets.cat                   



Secretaria General

4.6 Per qualsevol documentació en suport magnètic, format disquet o altre 23,12
4.7 Per obtenir clau d’accés a documentació específica web municipal 31,40

A.5 Epígraf CINQUÈ: EXPEDIENTS PER UTILITZACIÓ ANÒMALA D’UN HABITATGE O EDIFICI 
D’HABITATGES

5.1.  Per cada expedient incoat per la utilització anòmala d'un habitatge
        o d'un edifici d'habitatges consistent en la seva desocupació permanent 
        i injustificada (HADI).......................................................................................................300 €
5.2. Per cada requeriment per incompliment d'un requeriment anterior de
       Cessament de la utilització anòmala d'un habitatge consistent en la 
       Seva desocupació permanent i injustificada (HADI).........................................................60 €

A.6 Epígraf SISÈ: ALTRES SERVEIS

6.1 Per reproducció d’imatge fotogràfica digitalitzada, amb suport inclòs (la primera 
imatge)

3,20

6.2 Per reproducció d’imatge fotogràfica digitalitzada, amb suport inclòs (per unitat, a partir
de la segona imatge)

1,10

6.3 Per impressió d’imatge fotogràfica digitalitzada (per unitat) 2,10
6.4 Per certificats amb recerca de dades a l’Arxiu (anteriors a 1991) 13,80
6.5 Per recerca de dades històriques a l’Arxiu no vinculades a investigació científica o 

acadèmica, que no superin 10 hores
16,50

6.6 Per recerca de dades històriques a l’Arxiu no vinculades a investigació científica o 
acadèmica, per cada hora addicional

1,10

Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'han d’incrementar en un 50 per cent quan els
interessats sol·licitin, amb caràcter d'urgència, la tramitació dels expedients que motivin l'acreditament.

Ordenança Fiscal núm. 23 TAXA PER LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES EN MATERIA 
D’URBANISME

Apartat 1.e), article 6. Quota tributària 

e) El cost real i efectiu de l’obra en la via pública executades per companyies de serveis i les no previstes en la
ordenança núm. 9.

Article 7. Quota tributària

1. La quota tributària resulta d’aplicar a la base imposable els tipus de gravamen següents:
I L’   1,65 per cent, en el supòsit 1.a
II El    0,13  per cent, en el supòsit 1.b)
III El   3,73 per cent en els supòsits 1e i també 1a i 1b en el cas de legalització de la fracció d’obra o

obra completa executada sense llicència municipal, amb un mínim de 50,00€
V L’1% en les demolicions de construccions o edificacions.
VI Taxa per a llicència de instal·lació de cartells de propaganda:  32,99 € per m2 o fracció de superfície

d’exposició i any.
VII El   6,20 per cent en els supòsits e) en el cas de legalització de la fracció d’obra o obra completa

executada sense llicència municipal, amb un mínim de 150,00 €
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior la quota

tributària serà la que resulti d'aplicar a la quota tributària obtinguda d'acord amb les regles contingudes
en l'apartat 1, un percentatge de reducció del 10 per cent.
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3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desestiment abans de la finalització del procediment previst per la 
tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el 
de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 20 per
cent de les que s’assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat 
efectivament.

4. Pròrrogues:

a. Pròrroga  urbanística: Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret d’acord amb 
la legislació urbanística a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d’acabament de les obres, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis 
establerts, sense que comporti una nova actuació administrativa, ja que només s'emet un 
document administratiu confirmant els terminis de la prorroga de la llicencia. Per tant aquesta 
pròrroga no modificarà en cap cas els extrems de la llicència, només el termini de començament i/o
el termini d’acabament de les obres. 

En aquest cas es liquidarà una quota del 5,15 % de l’establert en l’apartat 1r. d’aquest article en 
proporció al cost real i efectiu actualitzat, de l’obra civil que falti per executar.

b. Altres pròrrogues: Si calgués sol·licitar altres pròrrogues de la llicència municipal, atès que 
obligarien a revisar que el projecte complís amb la normativa urbanística i tècnica de nova aplicació
es pagarà el percentatge establert de l’apartat 1r. d’aquest article, en proporció al cost real i efectiu 
de l’obra civil que falti per executar.

5. Canvi de nom:

Del canvi de nom de la llicència municipal dins el termini d'execució de la llcència, una quota del 5 % de 
l’establert en l’apartat 1r. d’aquest article. Transcorregut l'esmentat termini els canvis de nom s'ajustaren 
al règim de les prorrogues 

6. Modificacions de projecte:

A. Tots aquells projectes presentats que hagin generat la liquidació de la taxa, si abans d’iniciar l’obra
interessa reduir-la, ampliar-la o fer-hi qualsevol modificació, fins i tot canviar-ne l’emplaçament exacte, si
no comporta una activitat administrativa de control i supervisió nova i superior, tan sols merita la taxa
corresponent al projecte amb major cost.

B.  Tots  aquells  projectes  presentats  que  un  cop  revisats  i/o  informats  comportin  modificacions
substancials  derivades  de  prescripcions  i/o  esmenes  dels  serveis  tècnics  municipals,  suposarà  un
augment del 0,05%, a la quota de la taxa urbanística.

7. Liquidacions complementàries

En cas de que el pressupost final d’una obra, o de la instal·lació d’una actiivitat, sigui superior al 
pressupost presentat en el moment de sol·licitar la llicència, caldrà realitzar una liquidació 
complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant les taxes que estiguin en vigor en 
aquest moment.

8. Projectes amb intervenció de la Generalitat en prevenció i seguretat en matèria d'incendis

En cas que el projecte d'obres estigui subjecte al regim d'intervenció administrativa en prevenció i 
matèria d'incendis per part dels òrgans de la Generalitat de Catalunya s'estableix una quantia  fixa de 
420,96 € a la quota l’establerta en l’apartat 1r. d’aquest article.
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Article 9. Acreditament

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.

2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació prèvia corresponent, 
la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és au-
toritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'a-
questes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a 
la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la 
llicència o l'assabentat de la comunicació s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de comunicacions 
prèvies.

Apartats 4 i 5, article 10. Declaració

4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació dels edificis i les cons-
truccions, s’acompanyarà certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i de fet 
que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions 
imposades, i que l’edificació està en condicions de ser utilitzada. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis 
i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el com-
provat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal-
lacions i obres.

5. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les
construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construc-
cions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén
utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres.

Ordenança Fiscal núm. 26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Article 6. Quota tributària

- La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:
A B O N A M E N T S

Tipus d’Abonat Abonament Import
Adults Individual inscripció resident 46,73
Adults Individual inscripció no resident 58,41
Adults Trimestral resident 39,74
Adults Trimestral no resident 56,26
Adults Mensual resident 13,25
Adults Mensual no resident 18,75
Menors (entre 7 i 18 anys) Individual inscripció resident 46,73
Menors (entre 7 i 18 anys) Individual inscripció no resident 58,41
Menors (entre 7 i 18 anys) Trimestral resident 28,12
Menors (entre 7 i 18 anys) Trimestral no resident 42,96
Menors (entre 7 i 18 anys) Mensual resident 9,37
Menors (entre 7 i 18 anys) Mensual no resident 14,32
Jubilats i/o pensionistes > 60 anys Individual inscripció 44,50
Jubilats i/o pensionistes > 60 anys Trimestral 17,26
Jubilats i/o pensionistes > 60 anys Mensual 5,75
Matrimoni o parella de fet Individual inscripció resident 59,89
Matrimoni o parella de fet Individual inscripció no resident 74,87
Matrimoni o parella de fet Trimestral resident (1) 28,12
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Matrimoni o parella de fet Trimestral no resident (1) 42,96
Matrimoni o parella de fet Mensual resident (1) 9,37
Matrimoni o parella de fet Mensual no resident (1) 14,32
Migdia (13,00-15,00) Individual trimestral resident 39,74
Migdia (13,00-15,00) Individual trimestral no resident 49,68
Migdia (13,00-15,00) Individual mensual resident 13,25
Migdia (13,00-15,00) Individual mensual no resident 16,56

E N T R A D A   G E N E R A L
Tipus d’Entrada Quota dia

Adults diari estiu (2) 4,60
Adults diari resta any 3,70
Menors (entre 7 i 18 anys) diari estiu (2) 3,60
Menors (entre 7 i 18 anys) diari resta any 2,10
Jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys 1,80
Grups escolars (>10) diari estiu (2) 1,50
Grups escolars (>10) diari resta any  1,10

CURSETS ESCOLES
Tipus de curset Durada Quota mes

Escola bressol Parets (curs esco-
lar) 1 dia/setmana 5,36
Escola bressol de fora (curs esco-
lar) 1 dia/setmana 10,71
Escola primària Parets (curs esco-
lar) 1 dia/setmana 3,98
Escola primària de fora (curs esco-
lar) 1 dia/setmana 7,96

CURSETS  PARTICULARS
Tipus de curset (3) Durada Quota mes

Individual resident 1 dia/setmana 14,26
Individual no resident 1 dia/setmana 17,82
Individual resident 2 dia/setmana 26,76
Individual no resident 2 dia/setmana 33,46
Individual resident 3 dia/setmana 38,28
Individual no resident 3 dia/setmana 47,85
Individual resident 4 dia/setmana 50,89
Individual no resident 4 dia/setmana 63,62
Individual resident 5 dies/setmana 63,61
Individual no resident 5 dies/setmana 79,51
Individual resident (especial juliol) 5 dies/setmana 28,34
Individual no resident (especial juli-
ol) 5 dies/setmana 35,42
Nadons resident 2 dies/setmana 43,39
Nadons no resident 2 dies/setmana 54,23

CURSETS  PARTICULARS

Tipus de curset (3) (4) Durada
Quota se-

manal
Individual resident 1 dia/setmana 3,56
Individual no resident 1 dia/setmana 4,46
Individual resident 2 dia/setmana 6,69
Individual no resident 2 dia/setmana 8,36
Individual resident 3 dia/setmana 9,57
Individual no resident 3 dia/setmana 11,96
Individual resident 4 dia/setmana 12,72
Individual no resident 4 dia/setmana 15,90
Individual resident 5 dies/setmana 15,90
Individual no resident 5 dies/setmana 19,88
Nadons resident 2 dies/setmana 10,85
Nadons no resident 2 dies/setmana 13,56
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AQUAGIM
Tipus de curset (5) Durada Quota mes

Individual 2 dies/setmana 14,26
Individual no resident 2 dies/setmana 17,82
Individual 1 dia setmana 7,13
Individual no resident 1 dia setmana 8,91

AQUAGIM

Tipus de curset (4) (5) Durada
Quota se-

manal
Individual 2 dies/setmana 3,56
Individual no resident 2 dies/setmana 4,46
Individual 1 dia setmana 1,78
Individual no resident 1 dia setmana 2,23

Lloguer de la piscina per realitzar cursets
Tipus de lloguer Import

un carril (residents)  13,81
un carril (no residents)  17,26
piscina completa (residents)  69,01
piscina completa (no residents)  86,26

(1) Quota trimestral o mensual per cada membre
(2) Compren els mesos de juny a agost ambdós inclusos

(3) Els abonats gaudiran d'un 50% de descompte
(4) La tarifa setmanal només s’aplica els mesos en que es tanca alguna setmana el servei (Nadal i Setmana San-
ta)
(5) Activitat gratuïta per als abonats

1. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o psíquica igual o superior
al 33 %, acreditada mitjançant certificació de la Generalitat de Catalunya, han de pagar la quota reduïda al 100
%.

2.  Les  persones  empadronades  a  Parets  que  siguin  membres  de  famílies  nombroses  o  monoparentals,
acreditada mitjançant targeta acreditativa que emet la Generalitat de Catalunya, pagaran una quota reduïda del
50%. Aquesta reducció serà compatible amb el descompte per abonat previst a l’apartat de cursets particulars.

Gestió

1. L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la inscripció dels usuaris a la piscina, o
en sol·licitar el lloguer de la instal·lació. L’import de la inscripció i/o el lloguer es paga una única vegada en fer la
sol·licitud  d’admissió  d’abonat  o  de  lloguer  de  la  instal·lació.  L’emissió  de  rebuts  d’abonament  es  fa
trimestralment.

- Estan obligats al pagament de la taxa les persones que s'inscriguin a la Piscina Municipal Miguel Luque.
Aquesta entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013, excepte la tarifa “cursets escolars” que entrarà en
vigor el dia 1 de setembre de 2013. 

- Els abonats tenen un 50% de descompte en els cursets.

- El període d’estiu comprèn els mesos de juny a agost ambdós inclosos.

- L’abonament familiar correspon al matrimoni o parella de fet i es poden donar d’alta sense satisfer una
altra inscripció, els pares i els seus fills entre 7 i 18 anys d’edat, sempre que no s’hagin donat de baixa
amb anterioritat i vagin satisfent les quotes que els correspongui (menor, adult o jubilat). Els fills quan
compleixen els 18 anys han de passar a satisfer la quota trimestral d’adults.

- En  cas que un abonat inscrigui un dels membres que, juntament amb ell, tenen dret a l’abonament
familiar, només ha de pagar la diferència entre la inscripció individual i la familiar. A partir del trimestre
següent s’han de canviar les quotes que corresponguin. 

- Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o psíquica igual o
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superior al 33 %, per poder gaudir de la quota reduïda, han de sol·licitar-ho per escrit i adjuntar-hi la
certificació corresponent de la Generalitat de Catalunya. Si és el cas, se’ls concedirà un carnet d’abonat
amb una vigència de quatre anys, que els dona dret a accedir a la piscina en els horaris que en cada
moment determini la direcció de la piscina.

- Les persones empadronades a Parets del Vallès que siguin  membres  de  famílies  nombroses  o
monoparentals,  per poder gaudir de la quota reduïda,  hauran de sol·licitar-ho per escrit adjuntat la
targeta acreditativa que emet la Generalitat de Catalunya o autoritzant l'accés a les dades.

- S’estableixen els procediments següents per a l’aplicació d’aquesta taxa:

1. Si un abonat es dóna de baixa, perd tots els drets. Quan vulgui donar-se d’alta ha de pagar una 
nova inscripció encara que hi hagi algun abonat a la piscina que composi la seva unitat familiar. Si 
la baixa és per causa justificada (llarga malaltia...), o es torna a donar d’alta abans de 18 mesos no 
es perd el dret d’inscripció.

2. L’abonat que tingui un trimestre pendent de pagament ha de ser donat de baixa automàticament, 
amb comunicació prèvia de la direcció de la piscina. Per tornar a donar-se d’alta ha de pagar el 
rebut pendent.

3. Per tal de donar-se de baixa com a abonat, s’ha d’emplenar l’imprès corresponent a les oficines de 
la piscina i lliurar el carnet d’abonat abans de l’acabament del trimestre. La baixa té efectes a partir 
del trimestre següent.

4. Quan un abonat es vol donar d’alta després de l’inici del trimestre natural, haurà d’abonar les 
mensualitats restants fins al començament del següent trimestre natural.

5. El lloguer de la instal·lació només el pot fer entitats per realitzar activitats vinculades al benefici o 
millora de serveis dels usuaris i abonats i dins de l’horari de la piscina amb el marge d’una hora 
abans o després. El pagament s’ha de fer per avançat en fer la sol·licitud i rebre l’autorització 
corresponent.

Ordenança Fiscal Núm. 28

TAXA PEL LLOGUER DE SALES, TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ANÀLEGS 

Apartat 5, article 4t.-  Quota tributària

3. Lloguer de sales, salons públics, teatres i d’altres anàlegs i/o els seus espais exteriors a excepció 
del Teatre Can Rajoler, per a fer la cerimònia de casament:

a. Tarifa per celebració 150,00 €
   b. Tarifa per celebració quan els dos o un dels nuvis estiguin empadronat a 
Parets

Gratuït

5. Per la cessió d’ús temporal dels habitatges socials d’emergència propietat 
de l’Ajuntament, relacionats amb la inclusió de persones amb especials 
necessitats d’atenció, a partir del segon mes, de data a data.

Previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en la 
quota de fins al 100% en aplicació dels criteris socio-econòmics aprovats 
per l’Ajuntament. 

60,00 €/mes 

Article 5è.-  Règim de declaració i ingrés

La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A
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aquests  efectes,  quan  es  presenti  la  sol·licitud  es  complimentarà  també degudament  l’imprès  d’autoliquidació.
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

En el cas de l’apartat 5 de l’article anterior, tractant-se d’una taxa de venciment periòdic el pagament de la taxa
s’efectuarà  la  primera  setmana de  cada mes,  mitjançant  domiciliació  bancària,  i  quan l’import  del  rebut  no
coincideixi amb el mes natural es prorratejarà per setmanes. A tal efecte els interessats facilitaran les dades del
compte corrent en el moment de donar-se d’alta en el servei.

Ordenança Fiscal Núm. 31

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

Article 4t.-  Quota tributària

Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents:

Concepte     Preu per hora
Pistes descobertes amb 
ús de vestidor

18,10 €

Pistes descobertes amb 
ús de vestidor, tot l’any

13,30 €

Subministrament d’ener-
gia elèctrica

4,40 €

Pista pavelló d’esports (1) 34,50 €
Tot l’any pavelló d’esports 
(1)

25,60 €

Camp de futbol o camp de
futbol 7(1)

34,50 €

Tot l’any camp futbol o 
camp futbol 7(1)

25,60 €

Utilització individual rocò-
drom (2)                              

³2,10 €

1 El pagament del lloguer dóna dret a usar del terreny de joc en les hores 
indicades, la llum artificial, si s’escau, i un o dos vestidors, segons les ne-
cessitats.

² El pagament per l'ús del rocòdrom dóna dret exclusivament a la utilització
d'aquest equipament  sense disponibilitat  de  vestidors. Estan exempts 
del pagament d’aquesta taxa les persones empadronades a Parets del 
Vallès

2. GIMNÀS
Concepte                             Preu

                           trimestral
               Preu
             mensual

Abonat al gimnàs 44,40 € 14,80 €
Abonat al gimnàs per a jo-
ves

35,75 € 11,90 €

Abonat al gimnàs espor-
tista federat

35,75 € 11,90 €

3. ACTIVITATS ADULTS I
JOVES

Concepte
                             Preu
                           trimestral

             Preu
             mensual

Manteniment físic 3 dies 
per a joves

44,40 € 14,80 €

Manteniment físic tarda 44,40 € 14,80 €
2 activitats per a joves 44,40 € 14,80 €
Manteniment físic 3 dies 57,20 € 19,10 €
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2 activitats 68,50 € 22,85 €
Manteniment tarda per a 
joves

35,75 € 11,90 €

4. ACTIVITATS GENT 
GRAN I PAFES

Concepte
                              Preu 
                              anual

            Preu
            trimestral

Gimnàstica dolça o ioga 36,75 € 12,25 €
2 activitats residents 69,00 € 23,00 €
Pla d’activitat física esport
i salut  (PAFES) 

37,80 € 12,60 €

5. ESCOLES ESPORTI-
VES

Concepte
                             Preu 
                             anual

              Preu
            trimestral

Escola esportiva 16,50 €                 ---- 

1. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o psíquica igual o superior
al 33 %, acreditada mitjançant certificació de la Generalitat de Catalunya, han de pagar la quota reduïda al 100
%.

2.  Les  persones  empadronades  a  Parets  que  siguin  membres  de  famílies  nombroses  o  monoparentals,
acreditada mitjançant targeta acreditativa que emet la Generalitat de Catalunya, pagaran una quota reduïda del
50%, excepte el lloguer d’instal.lacions esportives. 

A excepció d’esportistes federats que siguin membres de Clubs esportius de Parets, als subjectes passius no
residents al municipi de Parets del Vallés se’ls aplicarà un 25% d’increment sobre les tarifes anteriors.

Gestió

• L'obligació de pagament neix,  amb caràcter general,  en el moment de la inscripció dels usuaris a les
activitats físiques, o al sol·licitar el lloguer de la instal·lació. L’import del lloguer i per l'ús del rocòdrom es
pagarà una única vegada en fer la sol·licitud corresponent.

• Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una discapacitat física o psíquica igual o
superior al 33 %,  per poder gaudir de la quota reduïda,  hauran de sol·licitar-ho per escrit adjuntat la
certificació corresponent de la Generalitat de Catalunya. Si és el cas, se’ls concedirà un carnet d’abonat
amb una vigència de quatre anys, que donarà dret a accedir a les activitats en els horaris que en cada
moment determinarà el Servei d’Esports.

• Les persones empadronades a Parets del Vallès que siguin  membres  de  famílies  nombroses  o
monoparentals,  per poder gaudir de la quota reduïda,  hauran de sol·licitar-ho per escrit adjuntat la
targeta acreditativa que emet la Generalitat de Catalunya o autoritzant l'accés a les dades.

• S’estableixen els següents procediments per l’aplicació d’aquesta taxa:

6. L’abonat que tingui un trimestre pendent de pagament serà donat de baixa automàticament,
prèvia comunicació del Servei d’Esports.  Per tornar a donar-se d’alta haurà de tenir pagat el
rebut pendent.

7. Per tal de donar-se de baixa de les activitats físiques, s’ha d’emplenar l’imprès corresponent al
Servei d’Esports. La baixa tindrà efectes a partir del trimestre següent.

8. El lloguer es realitza per hores senceres,  sense poder-se fraccionar,  sempre dins de la
disponibilitat i l’horari de les instal·lacions, i per a realitzar activitats pròpies de la instal·lació.

9. Quan es pretengui que l'activitat generi ingressos econòmics o sigui diferent als usos pels
quals està destinada la instal·lació, la cessió dels espais es regularà per conveni específic en
cada cas.

10. Estan exempts del pagament de la taxa de lloguer d’instal.lacions esportives les escoles i
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entitats esportives sense afany de lucre de Parets del Vallès,  pel concepte d’entrenaments i
partits oficials de la pròpia entitat.  En tota la publicitat i documentació impresa que s’editi
s’haurà de fer constar obligatòriament la inscripció "amb el suport de"  i el logotip de
l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Ordenança Fiscal Núm.  35 TAXA PER AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 
Article 6è. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà, de conformitat amb els preus dels títols aprovats per el Consorci de 
l’Autoritat del transport metropolità,  aplicant les tarifes següents: 

6.1 Bitllet senzill  2,15 €Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys
6.2 P-10 ( multiviatge blau) 10 viatges 8,25 €Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys
6.3 P-10 10 viatges 0,00 €Els pensionistes del sistema de Seguretat Social per 

jubilació, incapacitat permanent i viduïtat majors de 
60 anys i persones amb certificat de disminució igual 
o superior al 33% i mobilitat reduïda, residents al 
municipi

Les tarifes 6.1, i 6.2 s’actualitzaran de conformitat amb els increments aprovats pel Departament competent de la
Generalitat  de Catalunya  per  al  servei  regular  de  transport  de viatgers per  carretera,  d’acord  amb la  tarifa
monomodal de l’Empresa Sagalés aprovada per l’ATM,  i s’incorporaran automàticament al text de la present
Ordenança.
Els jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys i persones amb certificat de la discapacitat igual o superior al 33%
i mobilitat  reduïda,  residents  al  municipi  de Parets  del  Vallés,  podran  gaudir  de la  tarifa  reduïda del  100%
contemplada a l’apartat 6.3 d’aquest article en un total màxim de 24 targetes P-10 anuals. 
Per poder gaudir d’aquesta reducció hauran de presentar la seva solicitud i documentació justificativa que una
vegada verificada i conforme lliurarà els títols corresponents amb una limitació d’un nombre màxim de dues per
petició i mes quedant inclosa la mateixa en un registre-fitxer que inclourà les dades personals del beneficiari,
tipus de beneficiari i document justificatiu, la data i la quantitat de títols lliurats. Aquests títols tindran el carácter
de personals e intransferibles i el seu ús incorrecte podrà comportar el reintegrament per part del beneficiari dels
títols lliurats.

ANNEX II

ORDENANÇA  REGULADORA  PREU  PÚBLIC  PER  PUBLICITAT  ALS  MITJANS  MUNICIPALS  DE
COMUNICACIÓ

ANNEX DE TARIFES

MODALITAT 1: BUTLLETÍ MUNICIPAL PARETS AL DIA

ESPAI MIDA
MENSUAL SEMESTRAL (preu 

mensual)
ANUAL
(preu mensual)

Mig faldó 136,5 x 100 65 58,50 49,73

Faldó 280 x 100 112 100,80 85,68

1/4 pàgina 136,5 x 179 190 171,00 145,35

1/2 pàgina 280 x 179 324 291,60 247,86

1 pàgina 280 x 367 550 495,00 420,75

Guia comercial 68,2 x 88,66 - - 40

*Els preus que s’especifiquen en les tarifes corresponen a una única inserció segons periodicitat de contractació: 
mensual, semestral o anual.  

*Si el disseny gràfic dels anuncis de tamany ¼ pàgina, ½ pàgina i 1 pàgina va a càrrec de l’Ajuntament de Parets
o de l’empresa gestora del servei de publicitat, el preu per anunci dissenyat tindrà un increment del 10% sobre la 
tarifa. 
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En el  cas  que es contractin  anuncis  de manera  semestral  o  anual,  si  es manté  el  mateix  disseny,  només
s’aplicarà el percentatge en una única inserció. 

*Als anuncis de tamany mig faldó, faldó i guia comercial no s’aplicarà cap increment addicional de disseny gràfic.

MODALITAT 2: RÀDIO MUNICIPAL

ESPAI EMISSIONS
 / DIA

MENSUAL SEMESTRAL
(preu mensual)

ANUAL
(preu mensual)

Falca 20 a 30 segons 3 81,9 73,71 62,65

Falca 30 a 40 segons 3 97,64 87,88 74,69

Patrocini 3 46,23 41,61 35,37

ESPAI MENSUAL SEMESTRAL ANUAL

Banner web RAP107 93 83,70 71,15

Banner web si s'insereix falca 206 185,40 157,59

*Els  preus  que  s’especifiquen  en  les  tarifes  corresponen  a  una  única  mensualitat  segons  periodicitat  de
contractació: mensual, semestral o anual.  

MODALITAT 3: PANTALLES INFORMATIVES I TANQUES PUBLICITÀRIES

ESPAI
EMISSIONS /
DIA

MENSUAL SEMESTRAL
(preumensual)

ANUAL
(preu mensual)

Pantalles informatives 10 155 139,50 118,58

Tanques publicitàries - - - 200

*Els  preus  que  s’especifiquen  en  les  tarifes  corresponen  a  una  única  mensualitat  segons  periodicitat  de
contractació: mensual, semestral o anual.  

CAMPANYES PROMOCIONALS

El servei de Comunicació podrà determinar períodes de  campanyes promocionals al voltant d’esdeveniments
concrets que puguin beneficiar el foment i la projecció del comerç local de Parets del Vallès. 

Els espais publicitaris que es contractin en els períodes establerts com a campanya promocional, que sempre se-
ran prèviament anunciats a través dels mitjans municipals i per part de l’empresa que gestioni el servei de publici-
tat, obtindran una bonificació del 10% sobre el preu mensual de tarifa en el període inclòs en campanya promoci-
onal, sense que sigui acumulable a les reduccions que ja s’apliquen al preu de les campanyes semestrals i anu-
als. 

Les campanyes promocionals estan subjectes a ser ampliades o modificades pel servei de Comunicació de l'A-
juntament de Parets.
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ANNEX III

ORDENANÇA FISCAL Nº 38 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS

Article 1.- Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20. 4 del RDL 2/2004, de 5 de març del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajunta-
ment estableix la taxa per a la utilització dels horts urbans municipals per la present Ordenança fiscal.

Article 2.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de aquesta taxa el cost de manteniment que es produeix per la utilització privativa
dels horts municipals i les actuacions necessàries per a la conservació i el manteniment d'aquests.

Article 3.-Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones a les quals s'atorguin les auto-
ritzacions d'ús dels horts de titularitat municipal.

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tribu-
tària 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.

Article 5. Quota tributària

1 La persona titular de la llicència per l'ús d'un hort municipal haurà d'abonar la quota anual següent: 

Per la conservació i manteniment de les parcel·les d'horts municipals:

-per a particulars amb parcel-la d'hort de superfície màxima de 50m2........ 120,00€/any

- per a entitats amb parcel·la d'hort  de superfície màxima 100m2.............. 240,00€/any

- En ambdós casos els primers sis mesos d'utilització des de l'adjudicació són gratuïts

2 L'import de la quota de la taxa es prorratejarà per mesos naturals en els casos d'inici o d'extinció de l'autoritza -
ció durant l'any

Article 6. Acreditament i període impositiu

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l'ús de la parcel·la d'hort municipal.

2. L’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.

Article 7. Règim de declaració i d’ingrés 

La taxa serà liquidada per l’Administració, en règim de liquidació, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu paga-
ment, en el període que aprovi l'ajuntament en el seu calendari fiscal, en el primer dia de cada any natural i es podrà
fer mitjançant domiciliació bancària.

Del càrrec anual del padró de la Taxa d’horts urbans o el seu prorrateig, a aquells que tinguin el rebut domiciliat, es
passaran rebuts mensuals, per la part proporcional de la quota anual.
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Secretaria General

Article 8. Notificacions de les taxes

1. La notificació del deute tributari es realitzarà a l’interessat, amb caràcter previ a l'ús de l'hort municipal.

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

Article 9.- Infraccions i sancions

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

Article 10. Gestió per delegació

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

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

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

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

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

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

Disposició addicional
En tot el que no es preveu en aquesta ordenança s'estarà al que preveu el Reglament d'ús dels horts municipals.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2014, re-
girà des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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