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

Sessió núm.: PLE2012/10
Caràcter: Extraordinari
Data: 8 de novembre de 2012
Horari: 19:00 h a 20:45 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
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora 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 LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

2. Donar compte  de  l'acord  de  la  Junta  de  Govern  relatiu  a  la  presentació  de  les 
al·legacions  formulades  per  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  al  Pla  Director 
d'Infraestructures  del  transport  públic  col·lectiu  de  la  regió  metropolitana  de 
Barcelona per al períodes 2011-2020.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
3. Aprovar,  si  procedeix,  els  complements de la  prestació  d'incapacitat  temporal  del 

personal  de  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  del  Patronat  Municipal 
d'Ensenyament.

4. Donar compte de l'informe trimestral  sobre el  compliment de la Llei  de morositat, 
estat d'execució trimestral del pressupost i estat de la Tresoreria del tercer trimestre 
de 2012.
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5. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici 

de 2013.

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'esborrany de l'acta del dia 20 de setembre 
de 2012.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
2.  Donar compte de l'acord de la Junta de Govern relatiu a  la presentació de les 
al·legacions  formulades  per  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  al  Pla  Director 
d'Infraestructures  del  transport  públic  col·lectiu  de  la  regió  metropolitana  de 
Barcelona per al períodes 2011-2020
Pren la paraula el regidor d'Infraestructures, el senyor Soto, i dóna compte de l'acord de la 
Junta de Govern, de data 11 d'octubre de 2012, relatiu a la presentació de les al·legacions 
formulades  per  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  al  Pla  Director  d'Infraestructures  del 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020.

Pren la  paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí,  i  exposa que el  seu grup està 
d'acord  amb les  observacions manifestades  i  indica  que  potser  seria  bo que a  part  de 
l'al·legació presentada,  que els  tècnics municipals  procedeixin a treballar  en un projecte 
d'estació més adequat als temps actuals, perquè el projecte es va redactar en el moment de 
les  vaques grasses i  no  deixa  de ser  molt  ambiciós  i  probablement  no  és  adequat  als 
moments actuals.

Seria bo que paral·lelament es treballi en un projecte més realista i adaptat als temps. Més 
creïble i que es pugui assumir.

La  senyora  Martí  continua  exposant,  que  malgrat  que  hi  ha  aquest  projecte  complex 
d'estació, també ha de dir que la realitat avui és que la línia no està desdoblada, i al marge 
de les dues al·legacions presentades, l'estació afecta a la línia R3 i falten moltes coses en 
aquesta línia. És una necessitat que es porti a terme el desdoblament de la R3, perquè cada 
dia hi ha més problemes en aquest transport, i per cert en els pressupostos de l'Estat de 
l'any que ve no hi ha cap previsió com és habitual històricament.

Només vol fer l'apreciació que seria bo per ser realistes que s'elabori un estudi tècnic de 
l'estació més adaptat als temps que corren.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup està d'acord en 
la presentació de les al·legacions.

Pren  la  paraula  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  explica  que  el  seu  grup  ja  va 
participar en el seu moment en el projecte de l'estació. S'ha de ser ambiciós, l'estació és 
antiga,  està  molt  deixada  i  és  una  zona  molt  delicada,  perquè  hi  ha  un  pendent  molt 
pronunciat. El projecte és molt maco i no han de pensar que el projecte no s'executi a causa 
d'una qüestió econòmica. Potser ara no és el moment, però el poble es mereix una estació 
com deu mana i el projecte està en aquesta línia. 

Per  la  resta,  celebra  que  la  reivindicació  exposada,  històrica  per  altra  banda,  perquè 
certament aquesta línia pateix de moltes mancances, per tant el seu grup hi està d'acord.

La  presidència  manifesta  que  tots  tenen  aquesta  mateixa  voluntat  i  saben  que  és  una 
necessitat imperiosa realitzar les modificacions tant en l'orbital ferroviària, com en la R3 de 
Montcada – Vic. Esperen que això sigui una realitat.
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Els membres del plenari prenen coneixement de l'acord de la Junta de Govern d'11 d'octubre 
de 2012, següent:

“Acordar la presentació de les al·legacions formulades per l'Ajuntament de Parets del  
Vallès  al  Pla  director  d'infraestructures  del  transport  públic  col·lectiu  de  la  regió  
metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020
Exposició i descripció de fets
Vist el Pla Director d’Infraestructures del transport públic col•lectiu de la regió metropolitana  
de Barcelona per al període 2011-2020.

Vist l’informe formulat pels Serveis Tècnics municipals de data 1 d’octubre de 2012, amb el  
contingut següent INFORME:

Assumpte:  Pla  Director  d’Infraestructures  del  transport  públic  col·lectiu  de  la  regió  
metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020.

Fets
El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), en data 13 de juliol  
de 2012, va aprovar inicialment el Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu  
de la regió metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020 (en endavant PDI), tot obrint  
un termini per a la recollida de suggeriments de les institucions en relació amb aquesta figura  
de planejament, que finalitza el 22 d’octubre de 2012.

Tant  mateix  la  Associació  de  Municipis  amb  Transport  Urbà,  AMPU,  ha  demanat  als  
Ajuntament associats, que li fem arribar les consideracions presentades abans del 5 d’octubre  
als efectes que puguin estudiar-les i decidir si les inclou com a pròpies de l’AMTU.

 

Consideracions
El PDI proposa dues actuacions que afecten directament al terme municipal de Parets del  
Vallès, ambdues sobre la xarxa estatal ferroviària, anomenades Nova línia orbital ferroviària  
XE03 i Duplicació Montcada - Vic R3 XE04. Aquestes actuacions suposen:

a)   Nova  línia  orbital  ferroviària  XE03:  Aquesta  actuació,  descrita  en  la  fitxa  i  plànol  
corresponents,  comporta la possibilitat  de realitzar  desplaçaments entre les capitals  de la  
segona corona metropolitana sense necessitat de passar per Barcelona, amb un important  
estalvi de temps; trencant l’esquema de radialitat de l’actual esquema ferroviari. La nova línia  
orbital  ferroviària  Mataró-Granollers-Sabadell-Terrassa-Martorell-Vilafranca  del  Penedès-
Vilanova  i  la  Geltrú  es  contempla  com a  projecte  a  concretar  executivament  al  llarg  del  
període 2011-2020.

Si bé entre les actuacions significatives a realitzar en el segon tram d’aquesta infraestructura,  
descrites a la memòria del document, figura la connexió de la línia de rodalies R3 (Barcelona-
Vic) amb la R8 (Granollers-Martorell), aquesta no és recull gràficament, a banda de l’enllaç  
amb la  R3 davant  del  circuit  de Montmeló.  El  plànol  projecta un traçat  de la  línia  orbital  
ferroviària  per  l’actual  traçat  de  l’R8  al  seu  pas  per  Mollet  del  Vallès,  amb  la  connexió  
provisional amb la R-2.

Val a dir, en aquest punt, que tant el Pla territorial metropolità de Barcelona (en endavant  
PTMB), com el Pla Director Urbanístic per la concreció i delimitació de la reserva del sòl per a  
la  Línia  Orbital  Ferroviària,  aprovats  definitivament  en  dates  20  i  12  d’abril  de  2010  
respectivament, estableixen que el traçat de la línia orbital ferroviària, es realitzarà sobre la  
traça  que  enllaça  l’R-2  a  Granollers,  la  connexió  amb  l’actual  R3  a  l’alçada  del  Circuit,  
generant la nova estació Montmeló-Circuit, seguint per les estacions de Parets del Vallès i  
Mollet-Santa Rosa,  i  produint-se l’enllaç amb la línia Mollet-Papiol  mitjançant  un ramal de  
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connexió, ja dins el terme de Santa Perpètua de la Mogoda.

Aquest ramal d’enllaç R-2, R-3 a la zona del circuit, resta dibuixat, però amb la referència XE-
11 (altres actuacions), sense que hi consti la construcció de la nova estació Montmeló-Circuit.

b)  Duplicació Montcada - Vic R3 XE04: La duplicació de la línia R3 de rodalies consisteix en  
la construcció d’una segona via entre les estacions de Montcada Bifurcació i Vic, actualment  
de via única, la qual cosa limita significativament la capacitat de transport i  la fiabilitat del  
servei.

Aquesta  actuació  ja  estava  contemplada  en  l’anterior  PDI  2001-2010,  amb  l’objectiu  
d’augmentar la capacitat de la línia i reduir, així, les freqüències per respondre als increments  
de demanda. Amb això, es pretenia millorar la qualitat dels serveis de transport, i integrar,  
alhora, la infraestructura de la línia en l’entorn urbà per on discorre.

El Ministeri de Foment, d’acord amb el Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport 2005-2020  
(PEIT), va redactar, al juliol de 2008, l’estudi informatiu “Cercanías de Barcelona. Línia R3.  
Tramo Montcada-Vic.  Duplicación  de  vía”,  pel  desdoblament  del  tram  de  via  única  entre  
Montcada i Vic de la línia fèrria Barcelona-Puigcerdà. Aquest estudi recull la remodelació de  
l’Estació de Parets del Vallès (amb prolongació, ampliació i recrescut de les dues andanes  
existents, nova via d’apartador, marquesines a les andanes, pas inferior per a vianants amb  
adaptació a PMR, i redistribució de l’espai al voltant de l’estació tenint en compte l’aparcament  
per a vehicles). 

Sobre l’estació de Parets del Vallès, el 6 de novembre de 2008, l’Ajuntament de Parets del  
Vallès, va presentar al Ministeri  de Foment durant la informació publica d’aquest estudi la  
següent al·legació, que es considera totalment vigent:

“La estación de tren de Parets del Vallés se sitúa en el extremo sur de Parets del Vallés,  
municipio en el que su crecimiento natural  residencial se ha desarrollado alrededor de dos  
núcleos conectados por la antigua carretera a Barcelona ( avenida Catalunya). Por una  
parte, el Casco Antiguo, alrededor de la Iglesia de Sant Esteve y el Ayuntamiento, alejado  
de la estación de tren, y  por otra, el barrio del Ensanche, alrededor de la estación de tren.  
Esta estación da  servicio no sólo al municipio de Parets sino también al barrio de Lourdes  
del municipio de Mollet del Vallès, y la Escuela de Mossos d’Esquadra de Catalunya. 

La estación de tren se sitúa a cota de las vías de  tren, deprimida respecto de la avenida  
Catalunya (carretera BV-1604). El acceso a la estación se produce desde un ramal de esta  
arteria, la avenida  l’Estació, calle de un solo sentido con una pendiente importante hasta la  
estación. Desde la avenida Espanya también se tiene acceso peatonal. 

La propuesta que se plantea en el Proyecto  “Cercanías de Barcelona. Línea R-3. Tramo  
Montcada-Vic. Duplicación de via” propone el  desdoblamiento de la vía a la cota existente,  
un nuevo paso inferior en la estación de tren, la sustitución del paso superior existente en la  
avinguda Catalunya (carretera BV-1604) y dos nuevos viaductos sobre la carretera C-17 y  
la riera del Tenes que complementan los ya existentes.

En este sentido, el desdoblamiento de la vía en la línea R-3 supondrá un aumento de tráfico  
de  personas  en  la  estación  de  tren  del  municipio.  Estas  circunstancias  obligan  a  
replantearse tanto las instalaciones de la estación como de los servicios de que dispone  
dimensionándose para potenciar su uso como  intercambiador de movilidad con otro tipo de  
transporte público y/o privado y,  por lo tanto, mejorar sus instalaciones y su accesibilidad. 

La propuesta del presente estudio informativo establece la voluntad de ampliar el puente  
existente sobre la línea de tren en la avenida Catalunya,  y por otro, el paso inferior sobre  
las vías.  En este sentido,  y  con el  objetivo de mejorar  las instalaciones de la estación  
adaptadas a las nuevas necesidades del incremento de tráfico, sería necesario plantear la  
posibilidad de aprovechar el desnivel existente entre la avenida Catalunya y la estación  
para acceder a la estación desde esta arteria con la cobertura de esta estación, creando un  
potencial de aparcamiento y actividad que mejore los servicios de la estación. Desde este  
punto de vista, el paso previsto en la estación podría ser superior y no inferior cómo se  
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propone en la propuesta.  En este sentido,  y a nivel  orientativo,  hay que mencionar los  
estudios realizados por Barcelona Regional en el año 2004 “Estudi del corredor de la línia  
R-3 de Rodalies RENFE al Vallès Oriental i Occidental” prevén este  redimensionado de la  
estación para poder dar cabida al incremento de tráfico ferroviario en esta estación.”

       

Plantes i seccions de la proposta
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Conclusions
És convenient que es tinguin en compte, en l’elaboració del Pla Director d’Infraestructures del  
transport públic col•lectiu de la regió metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020, les  
consideracions expressades en relació al document aprovat inicialment, de manera que:

a) Es modifiqui el traçat de la nova línia orbital ferroviària, preveient-se sobre l’actual R3 i  
l’estació  de  Parets  del  Vallès  i  Montmeló-Circuit,  d’acord  al  planejament  territorial  vigent  
(actuació XE03).

b) Es recullin dins l’actuació de duplicació de la línia R3 Montcada-Vic (XE04), l’ampliació de  
l’estació de Parets del Vallès.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1. Acordar  la  presentació de les al·legacions formulades per  l’Ajuntament  de Parets del  
Vallès  al  Pla  Director  d’Infraestructures  del  transport  públic  col·lectiu  de  la  regió  
metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020.

2. Traslladar  l’escrit  d’al·legacions  al  Pla  Director  d’Infraestructures  del  transport  públic  
col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020, a l’Autoritat del  
Transport Metropolità (ATM) i a l’Agrupació de Municipis amb transports Urbà (AMTU).”

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
3. Aprovar, si procedeix, els complements de la prestació d'incapacitat temporal del 
personal de l'Ajuntament de Parets del Vallès i del Patronat Municipal d'Ensenyament
Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa,  i  explica que com ja 
saben el passat 13 de juliol es va aprovar el Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per 
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L'esmentat Decret conté 
entre  d'altres  mesures  en  relació  a  la  prestació  econòmica  en  la  situació  d'incapacitat 
temporal del personal del servei de les administracions públiques, que és el tema que avui 
es puntualitza en el Ple.

Fa referència i destaca que la nova regulació suposa la suspensió dels acords, els pactes i  
els convenis amb els treballadors de l'Ajuntament i del Patronat Municipal.

Explica  que  d'acord  amb  l'article  9,  apartat  2  i  5,  es  preveu  que  cada  administració 
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complementi les prestacions en situació d'incapacitat temporal del personal fins els límits 
establerts  en la  mateixa  normativa  en  situació  derivades  de contingències  comuns i  de 
professionals.

El passat 8 d'octubre es va reunir la mesa general de negociació de l'Ajuntament per acordar 
els complements econòmics de la prestació d'incapacitat i es proposa al Ple l'adopció dels 
acords següents: 

1.  Complementar  la  prestació  d’IT  per  contingències  comunes  del  personal  funcionari  i 
laboral de l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb els topalls màxims permesos pel Reial 
Decret 20/2012, d’acord amb el detall següent:

a) 3 primers dies d’IT: complement fins arribar al  50% de les retribucions fixes i  
periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT.

b) Del 4t al 20è dia d’IT, ambdós inclosos, complement fins arribar al 75% de les  
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT.

c) A partir del 21è dia i durant tot el període d’IT : complementar fins arribar al 100% 
de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la  
situació d’IT.

2. En el supòsit d’IT per contingències professionals es percebrà el 100% de les retribucions 
fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT.

3. Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin durant 
l’embaràs i les que vinguin motivades per una situació de violència de gènere, acreditades 
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, es complementaran 
fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i  periòdiques percebudes durant  el  mes 
anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat temporal.

Pren  la  paraula  la  regidora  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa  que  el  Reial  Decret 
20/2012,  és  un  Decret  que  dit  amb  paraules  planeres  fa  una  retallada  dels  drets  dels 
treballadors, tant dels treballadors laborals com dels funcionaris. Són unes retallades bastant 
inadmissible i bastant inadequades, i que ha estat promogut i aprovat pels diferents partits 
que estan al govern. Això és una lleugera adaptació del Reial Decret i els reials decrets es 
fan perquè es compleixin, i no perquè es pugui intervenir gaire, només en uns petits apartats 
hi ha la possibilitat de realitzar una lleugera adaptació, que és el que es proposa en aquest 
cas.

El NOPP s'absté perquè no està d'acord amb el contingut global, i el Reial Decret 20/2012 
no és un problema de competència de l'Ajuntament.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que el seu grup vol fer dues 
petites reflexions al respecte. La primera, bàsicament, per comentar pròpiament el contingut, 
les dades, els números, i tota la informació que s'ha facilitat; i la segona referent al tema de 
la forma i els procediments.

El primer punt es refereix al contingut. Una vegada revisats els números és evident que la 
proposta que es presenta s'ajusta als límits que estableix el Reial Decret 20/2012, de 13 de 
juliol. També es veu que és una proposta que prèviament ha estat acordada per la mesa 
general  de  negociació  de l'Ajuntament  i  a  més a  més,  una  vegada  revisat  el  que  han 
efectuat  la  resta  d'administracions,  veuen  que  la  gran  majoria  opta  per  aquest  mateix 
sistema, per tant continuen amb la norma que han agafat la gran majoria d'administracions. 
Dit això i quant al contingut no poden fer una altra cosa evidentment que respectar el que 
estableix el mateix.
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Pel que fa a les formes, ha de dir que la regidora de Recursos Humans ha expressat de 
forma molt  clara què és el  que estableix el  Reial  Decret,  els límits establerts que s'han 
aplicat, però també en el mateix Reial Decret 20/2012, la Disposició Transitòria 15 diu de 
forma molt clara, que des del dia que s'aprova el Reial Decret hi ha tres mesos per aprovar 
les modificacions, els pactes i els convenis. Si el Reial Decret es publica el 14 de juliol, entra 
en vigor el dia 15 de juliol, entén que això s'havia d'haver fet abans del dia 15 d'octubre. A 
partir d'aquí sorgeixen una sèrie de dubtes. Des del 15 d'octubre fins avui, tot i que el Ple 
encara  no  hagués  establert  o  hagués  aprovat  el  punt,  pregunta  com s'han  tramitat  les 
incapacitats  temporals.  Pregunta  si  s'ha  aplicat  el  100%  establert  en  tots  els  convenis 
col·lectius laborals que té l'Ajuntament, i si s'ha aplicat ja el que avui es vol aprovar. Vol que 
s'aclareixi què s'ha fet des del 15 d'octubre fins avui.

El senyor Urtusol manifesta que creu que hi havia temps per presentar aquest punt abans 
del 15 d'octubre i haver estat dintre del termini establert.

És evident  com ha dit  abans que no té res a dir  sobre el  contingut,  sinó al  contrari.  Si 
s'hagués presentat en la forma adequada i dintre del termini s'hagués pogut aprovar, però 
vista la situació creu que a 8 de novembre no es pot aprovar una proposta amb caràcter  
retroactiu del dia 15 d'octubre.

Pren la paraula el portaveu del grup d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que en el seu cas no 
podria estar més d'acord amb la decisió final que s'ha pres, entenent que han buscat la part 
alta dels barems, que permet com a mínim solucionar en el màxim de les seves possibilitats 
aquesta  involució per  part  del  govern central,  que marca el  pla d'estabilitat,  que el  que 
proposa tots ho coneixen i a nivell de personal és prou important. ICV vota a favor, entenent 
que és la millor de les solucions alternatives de les quals disposen.

Intervé la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que en l'acord passat que 
s'ha fet arribar, en el punt 5è posa: que aquest tindrà efecte en els processos d'incapacitat 
temporal que tinguin inici a partir del dia 15 d'octubre de 2012, i fins que es mantingui la  
suspensió dels Pactes, acords i convenis, els quals seran restablerts en el moment que 
desaparegui la seva suspensió obligada pel RD 20/2012. És veritat que s'aprova ara pel Ple, 
però ja s'acorda que a partir del dia 15 d'octubre es feia efectiu.

El posicionament de CiU és d'abstenció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions: 7 (NOPP, CiU)

Per l'exposat i,

Exposició i descripció de fets
Vist el que disposa l'article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures de  
reordenació  i  racionalització  de  les  Administracions  Públiques,  en  relació  a  la  prestació  
econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions  
públiques.

Atès que l'esmentada regulació suposa la suspensió en aquest extrem dels acords, pactes i  
convenis amb els treballadors de l'Ajuntament i el Patronat Municipal.

Vist que l'article 9 apartats 2 i 5 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, preveu que  
cada Administració pública, podrà complementar les prestacions en situacions d'incapacitat  
temporal  del  personal,  fins  als  límits  establerts  en  la  mateixa  normativa,  en  situacions  
derivades de contingències comuns i de professionals.

Vist l'acord de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que va  
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Secretaria General
tenir  lloc el  dia 8 d'octubre de 2012,  en relació amb els  complements econòmics de la  
prestació d'incapacitat temporal.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

Aprovar el complement econòmic de la prestació d'incapacitat temporal de l'Ajuntament de  
Parets del Vallès i el Patronat Municipal d'Ensenyament, següents:

1.  Complementar  la  prestació  d’IT  per  contingències  comunes  del  personal  funcionari  i  
laboral de l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb els topalls màxims permesos pel Reial  
Decret 20/2012, d’acord amb el detall següent:

a) 3 primers dies d’IT: complement fins arribar al  50% de les retribucions fixes i  
periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT.

b) Del 4t al 20è dia d’IT, ambdós inclosos, complement fins arribar al 75% de les  
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT.

c) A partir del 21è dia i durant tot el període d’IT : complementar fins arribar al 100% 
de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la  
situació d’IT.

2. En el supòsit d’IT per contingències professionals es percebrà el 100% de les retribucions  
fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT.

3. Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin durant  
l’embaràs i les que vinguin motivades per una situació de violència de gènere, acreditades  
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, es complementaran 
fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i  periòdiques percebudes durant  el  mes  
anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat temporal.

4. Les prestacions que es derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin en  
el supòsits d’hospitalització, intervenció quirúrgica o malalties greus recollides en el llistat  
annex al RD 1148/2011, de 29 de juliol, o la norma que el substitueixi, es complementaran  
fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i  periòdiques percebudes durant  el  mes  
anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat temporal.

5. Aquest acord tindrà efecte en els processos d'incapacitat temporal que tinguin inici a partir  
del dia 15 d’octubre de 2012, i  fins que es mantingui la suspensió dels Pactes, acords i  
convenis  els  quals  seran  restablerts  en el  moment  que  desaparegui  la  seva suspensió  
obligada pel RD 20/2012.

4. Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de la Llei de morositat,  
estat d'execució trimestral del pressupost i estat de la Tresoreria del tercer trimestre 
de 2012
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que 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.

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  30/06/2012,  resultant  de  les  dades  de 
tancament del tercer trimestre de 2012.
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
www.parets.cat                   



Secretaria General
Vista l’acta d’arqueig a 30 de setembre de 2012, de l'Ajuntament i del Patronat Municipal 
d’Ensenyament.

Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al tercer trimestre de 
l’any 2012, 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, presenta al  plenari municipal l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i 
Patronat  Municipal  d’Ensenyament,  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 2012, l'estat d'execució de l'Ajuntament de 
l'esmentat  trimestre,  en  l'apartat  d'ingressos  hi  ha  una  previsió  definitiva  d'ingressos  de 
23.093.630,50 € i uns drets liquidats en aquesta data de 17.928.509,85 €.

Quant a despeses hi ha uns crèdits totals reconeguts de 23.093.630,50 € i unes obligacions 
reconegudes de 13.279.972,55 €.

Pel que fa al Patronat Municipal d'Ensenyament, els ingressos de l'esmentat període, amb una 
previsió definitiva de 3.520.221,76 € i uns drets liquidats nets de 2.303.621,64 €, enfront d'unes 
despeses d'uns crèdits totals de també de 3.520.221,76 € i uns drets liquidats de 2.288.370,90 
€.  El  pendent  de cobrament  de transferències  i  subvencions d'altres  administracions  amb 
exercicis tancats, transferències corrents i de capital, capítols IV i VII d'ingressos, al tancament 
de l'exercici hi ha un pendent de cobrament a 30 de setembre de 2012 d'1.927.667,08 € i  
desglossat  el  pendent  de  cobrament  de  transferències  i  subvencions,  que  pertanyen  i 
corresponen a la Generalitat en aquest exercici és d'1.626.290,20 €, el total 1.797.051,4 €, i la 
diferència 170.000 € correspon a altres administracions.

Quant al moviment de la tresoreria i la seva situació en el tercer trimestre, l'Ajuntament i el 
Patronat  Municipal  d'Ensenyament,  l'acta d'arqueig a 30 de de juny,  de l'Ajuntament i  del 
Patronat puja un import de 2.516.161 € i a 30 de setembre, passa a ser d'1.215.164 €, que és 
l'efectiu que hi ha a caixa.

Pel que fa a la informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que estableix mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, i quant al tema de pagament de factures 
durant el tercer trimestre, referent a l'Ajuntament s'han fet uns pagaments totals en el trimestre 
natural de 2.557.659 €, amb un període mitjà de pagament de 72 dies.

El pendent de pagament en aquest termini és de 840.000 €, amb un període mitjà excedit de 
58 dies. Quant a la diferència amb el trimestre anterior dels 72 dies de mitja de pagament, van 
ser de 71 dies i els 58 dies de l'excedit van ser de 33. Quan es va explicar a la Comissió 
Informativa  té  una  gran  importància  el  fet  del  període  d'agost,  que  en  ser  vacacional 
majoritàriament no es van poder efectuar els pagaments periòdicament com es fan i es van 
concentrar en un parell de dies, fet que fa que la mitjana es dispari.

El senyor Juzgado continua explicant que respecte al Patronat els pagaments totals durant el 
trimestre natural han estat de 138.043 €, en un període mitjà de 111 dies.

Les obligacions pendents de pagament excedides en termini són 68.000 €, que correspon a un 
període mitjà excedit de 46 dies. Quant al trimestre anterior dir que els 111 dies van ser de 78 
dies, i com ja es va explicar en la Comissió Informativa a part del mes d'agost vacacional, va 
haver-hi un problema informàtic i  durant un període de temps no es van poder utilitzar tots els 
serveis  i  no es va poder  fer  front  als  pagaments,  perquè no estaven conformats i  no es 
disposaven de les factures, però el normal és estar en la mateixa línia que està l'Ajuntament.

Respecte als excedits 46 dies. S'ha reduït 1 dia que en el període anterior del segon trimestre 
era de 47 dies.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que després de la lectura de 
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les xifres, realitzarà unes puntualitzacions molt concretes.

La primera observació és en relació al tema de la tresoreria. Observa que quan es tanca el  
segon trimestre a 30 de juny, l'Ajuntament té en caixa 2.500.000 € pràcticament, en canvi al 
setembre, quan es tanca el tercer trimestre, a caixa només hi ha 1.200.000 €, hi ha menys 
diners líquid, tot i que en aquest trimestre, és un en el que hi ha el gruix i una part bastant  
important dels padrons, per això en els tancaments hi ha menys diners a caixa.

La segona observació és en relació a la mitjana de pagament. La llei diu que els pagaments 
s'han d'efectuar, evidentment si es poden, dins dels 40 dies, i el gruix important dels pagaments 
de l'Ajuntament de 2.500.000 € és a 72 dies, en lloc dels 40, pràcticament el doble del que 
marca la llei. No dirà si és bo, ni si és dolent, és el que s'ha fet, però l'Ajuntament està una mica 
distant del que estableix la llei.

En el cas del Patronat, els pagaments per les raons que siguin, informàtiques o d'altres, són de 
111 dies, és a dir quasi tres vegades per sobre del que preveu la llei, tot i que la del Patronat és 
una quantitat petita, per això no entén gairebé aquests problemes informàtics i si realment els 
problemes  informàtics  poden  impedir  arribar  a  pagar  138.000  €  de  factures.  Sinó  hi  ha 
informàtica es poden fer a mà, si és que hi ha els diners, és clar.

Una tercera observació és relativa a les factures pendents de tramitació. A data 31 d'octubre de 
2012 són de 103 factures, amb un import de 88.000 €. No és ni molt alt el número de factures, 
ni l'import, però s'hauria de fer una neteja del tema i reduir les factures i l'import de les factures 
pendents de tramitació. No cal arrossegar totes les factures, ha d'haver-hi alguna de l'1 de 
gener, i estan a l'octubre o tancar al setembre. Ja s'hagués pogut dir si es tramita o no, o veure 
el problema greu que hi ha. Creu que aquest número s'hauria de reduir o tendir a reduir en la 
mesura que es pugui el nombre i l'import.

Pren la  paraula  el  regidor  de CiU,  el  senyor  Urtusol,  que farà  un parell  d'observacions  i  
comentaris al respecte.

El primer comentari és relatiu a l'estat d'execució del pressupost. CiU ha repassat els números 
facilitats i veu que en gran part dels capítols els drets liquidats s'ajusten amb molta exactitud a 
la previsió inicial, per tant feliciten en aquest aspecte a la interventora i la resta de treballadors 
que l'acompanyen,  ja que en aquest  sentit  han afilat  prou prim en els números previstos. 
Exposa això perquè en moltes ocasions han mirat el que s'ha gastat el tancament de l'exercici 
respecte al que estava previst i no s'assemblava en gran cosa, i en aquest sentit sí que sembla 
que la previsió que s'havia efectuat d'ingressos està prou ben ajustada.

El segon comentari tracta sobre la Llei 3/2004, que aplica les mesures en la lluita contra la 
morositat, i explica el que ja s'ha comentat en altres plens sempre que s'ha parlat d'aquest 
punt.

La llei estableix que al 2012 s'ha de pagar a 40 dies, i ull perquè en el 2013 obligarà a pagar a 
30 dies, i malgrat tot veuen que a dia d'avui l'Ajuntament paga bastant més enllà del que està 
previst.

La llei té una voluntat i una raó de ser que és precisament lluitar contra la morositat, que és un 
dels grans problemes que ha patit aquest país. Hi ha lleis que també s'han d'aplicar a l'empresa 
privada,  la  qual  s'ha  hagut  d'adaptar  i  complir  amb  les  esmentades  normes  i  mesures  i 
l'Administració hauria de ser la primera en donar exemple i complir amb les lleis, que són de 
rigorós compliment i ajustar-se al que estableix a fi i efecte d'intentar lluitar contra la morositat.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa la preocupació del seu grup per 
la disminució dels diners disponibles de tresoreria, ja que realment ha estat una disminució 
important. Altres vegades també ha fet el comentari sobre que el període mitjà de pagament és 
elevat. Ja es va dir la última vegada que la voluntat era que aquest fet canviés, i que es faria un 
esforç, però veu que encara no estan en la línia del que s'hauria d'aconseguir, i com s'ha dit si 
l'any que ve ha de ser a 30 dies, encara ho posen més difícil.
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El deute de la Generalitat és important, d'un milió i pico de mil euros, fet que produeix tensions 
de tresoreria importants i això significa que han de fer equilibris. ICV entén la situació, però això 
no vol dir que si al mateix temps que es posa en crítica la Generalitat perquè els deu diners, 
l'Ajuntament pot caure també en el fet que els seus proveïdors pateixin endarreriments en els 
pagaments, que s'allarguin massa i creï problemes als petits i mitjans empresaris, per aquest 
motiu s'ha de posar fil a l'agulla. Està segur que ho faran, però la base principal és la demora 
important  per  part  de  la  Generalitat,  que segurament  és  la  que marca més la  pauta  del 
problema que té l'Ajuntament principalment en el tema del pagament.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, que vol aclarir que quan la senyora Martí ha 
comentat que els pagaments del Patronat eren de 138.000 €, ha de dir que és l'import que s'ha 
pagat i el que està pendent són 69.000 €, que són 103 factures, que pugen un total quant a 
l'Ajuntament de 88.000 € i quant al Patronat són 39 factures, que sumen 10.900 €.

D'altra  banda,  i  tal  com  ha  dit  el  senyor  Urtusol,  s'ha  de  reconèixer  la  bona  tasca  que 
desenvolupen els serveis econòmics de l'Ajuntament, i els seus esforços i malgrat que costi a 
vegades d'entendre-ho, la voluntat de l'equip de govern no és arribar a pagar a 40 dies, sinó a 
30 dies i si en algun moment poguessin pagar al comptat, seria fabulós, però el que passa és 
que les lleis les han de complir tots i no només l'últim de l'esglaó, que són les administracions 
locals, els ajuntaments, sinó que també les han de complir les administracions que a més doten 
de finançament a les administracions locals.

A l'Ajuntament li deuen o té pendent de cobrar 1.700.000 €, alguns des de 2009, o sigui a prop 
de tres anys, això encara els fa felicitar més als serveis econòmics de l'Administració, perquè 
ho estan fent bé per arribar a mantenir la mitjana de dies que evidentment s'anirà baixant, però 
és cert que no comptar en la tresoreria amb 1.700.000 € a vegades fa tenir algunes tensions o 
endarrerir algun pagament. No ha estat el cas d'aquest trimestre, perquè com ha explicat ha 
estat a causa del mes d'agost. Han d'esperar a veure si són capaços de millorar, perquè la 
voluntat és de baixar la ràtio en l'últim trimestre i tal com va explicar en la Comissió Informativa, 
l'Ajuntament  encara  no  ha  utilitzat  el  préstec,  perquè  mentre  no  ni  hagi  la  necessitat 
d'incrementar el crèdit no s'augmenten tampoc els costos financers de l'Ajuntament.

Si l'Ajuntament hagués incorporat el préstec tindrien 2.600.000 € a caixa o 2.700.000 €, més o 
menys. No és el cas, hi ha 1.200.000 €. També el tercer trimestre històricament és el més baix, 
perquè en contra del que s'ha dit és en el tercer trimestre el període de menys recaptació, al 
quart trimestre es torna a reequilibrar bastant, i confien de tenir una caixa a final d'any al voltant 
dels 2.000.000 €, a pesar del deute que tenen.

Aquesta és la voluntat de l'equip de govern i caldrà veure si el compliment que de moment 
s'està fent  de pagament i  de recaptació de totes les taxes i  els impostos de l'Ajuntament 
s'apliquen al mateix grau, que estan tots per sobre del 99% en aquests moments.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i indica que està completament d'acord amb el que 
ha dit  el  regidor  senyor  Francesc Juzgado.  Les lleis  i  els  reials  decrets  estan perquè les 
compleixen tots. Són els primers coneixedors que la Generalitat té pendent encara de transferir 
1.700.000 € pràcticament, són els primers que els hi agradaria que arribessin demà mateix, no 
demà passat, sinó demà mateix, però en qualsevol cas com ha dit el regidor, si s'ha de complir, 
les han de complir tots, l'Ajuntament, la Generalitat i si es va més a munt, s'ha de començar per 
dalt de tot, que és el primer que ha de repartir perquè això es vagi obrint, i és el govern central, 
que és el primer que ha de complir amb les seves obligacions i amb les seves transferències,  
perquè tota la resta flueixi. Dit això i des de l'àmbit que els pertoca des del propi Ajuntament no 
poden fer  més que mirar  dintre  de la  casa i  treballar  mirant-se el  melic  i  veure amb les 
competències i amb els recursos que tenen, què es pot fer.

El senyor Urtursol continua exposant que al principi del trimestre, ja ha apuntat la senyora Rosa 
Martí, l'Ajuntament disposava de 2.500.000 € de tresoreria en efectiu, aquest trimestre s'han 
pagat 2.500.000 €, és a dir que al final del trimestre es paga el que ja es tenia al principi del 
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mateix, sense comptar els ingressos que hi ha hagut durant tot el trimestre. Amb això vol dir 
que el que s'ha pagat, ja disposaven dels diners. No és excusa el fet que no hagi arribat la 
transferència perquè es demorin els dies, per tant hi havia recursos suficients per haver pagat 
en un termini més curt. Per les raons que siguin, que no les discuteix, però en qualsevol cas no 
s'ha endarrerit pel fet que no arribessin les transferències pendents de la Generalitat.

Intervé el senyor Juzgado, que li dóna la raó al senyor Urtusol, ja que ell no ha dit que el motiu 
fos no cobrar, fet que pot donar tensions puntuals de tresoreria, sinó que ha explicat que hi ha 
hagut un període vacacional i en lloc d'efectuar els pagaments com es realitzen en els mesos 
normals, s'han establert uns dies de pagament, perquè el personal estava de vacances i això fa 
que les factures passin a pagar-se amb més dies. Algun dia sí que s'ha patit aquesta tensió de 
tresoreria pel pendent de cobrament, però en aquest moment no ha dit això.

La presidència manifesta que amb diferents paraules tots volen apropar-se al màxim dels 40 
dies, que de moment estan marcats i a partir de l'any que ve seran 30 dies. Espera que quan 
es redacti el proper informe estiguin en 40 dies, tan de bo sigui així. Realitzaran els reajustos 
necessaris per apropar-se el màxim possible als esmentats dies, tot saben que és complicat,  
perquè la pròpia dinàmica de l'Administració, a la qual li fa falta una llei de finançament local 
justa, i com això no se soluciona des d'altres òrgans, ho arrosseguen les administracions locals.

El plenari es dóna per assabentat de l'estat trimestral següent:

INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ I LLEI DE MOROSITAT

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.

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  30/06/2012,  resultant  de  les  dades  de  
tancament del tercer trimestre de 2012.

Vista l’acta d’arqueig a 30/09/2012, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.
Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al tercer trimestre de  
l’any 2012, 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, 

PRIMER. Pren coneixement de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament i Patronat  
Municipal d’Ensenyament, 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 2012.
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1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ

3T/2012 - AJUNTAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. I
IMPOSTOS 
DIRECTES 11.477.557,00 11.477.557,00 11.715.138,03 5.853.406,40 5.861.731,63

Cap. II
IMPOSTOS 
INDIRECTES 225.000,00 225.000,00 214.136,43 193.343,54 20.792,89

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 2.554.677,46 178.602,70 2.733.280,16 2.476.632,16 1.573.879,48 902.752,68

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 3.212.722,00 3.212.722,00 3.209.761,41 2.537.565,90 672.195,51

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 166.006,00 166.006,00 26.855,84 21.215,84 5.640,00

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 0,00 427.448,93 427.448,93 142.992,99 142.992,99 0,00

Cap. 
VIII

ACTIUS 
FINANCERS 0,00 3.373.016,41 3.373.016,41 0,00 0,00 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.478.600,00 1.478.600,00 142.992,99 142.992,99 0,00

TOTAL  19.114.562,46 3.979.068,04 23.093.630,50 17.928.509,85 10.465.397,14 7.463.112,71

 DESPESES
Crèdits
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 5.988.604,69 333.242,75 6.321.847,44 4.362.916,48 4.362.599,82 316,66

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 7.368.793,95 130.838,30 7.499.632,25 4.171.697,26 3.581.784,40 589.912,86

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 469.812,97 469.812,97 244.327,26 244.327,26 0,00

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 1.776.071,94 188.375,89 1.964.447,83 1.558.545,23 1.492.768,04 65.777,19

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 1.539.600,00 3.326.111,10 4.865.711,10 1.686.173,75 1.208.264,87 477.908,88

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 109.000,00 109.000,00 27.746,57 27.746,57 0,00

Cap. IX
PASSIUS 
FINANCERS 1.862.678,91 1.862.678,91 1.228.566,00 1.228.566,00 0,00

TOTAL  19.114.562,46 3.979.068,04 23.093.630,50 13.279.972,55 12.146.056,96 1.133.915,59
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3T/2012 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

INGRESSOS
Previsió 
inicial Modificacions

Previsió 
definitiva

Drets 
liquidats nets

Recaptació 
líquida

Pendent 
cobrament

Cap. III
TAXES I ALTRES 
INGRESSOS 692.706,72 692.706,72 453.136,19 441.489,01 11.647,18

Cap. IV
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS 2.710.796,94 2.710.796,94 1.822.738,46 1.651.977,19 170.761,27

Cap. V
INGRESSOS 
PATRIMONIALS 964,84 964,84 0,42 0,42 0,00

Cap. VII
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 109.000,00 109.000,00 27.746,57 27.746,57 0,00

Cap. 
VIII

ACTIUS 
FINANCERS 0,00 6.753,26 6.753,26 0,00 0,00 0,00

TOTAL  3.513.468,50 6.753,26 3.520.221,76 2.303.621,64 2.121.213,19 182.408,45

DESPESES
Crèdits
inicials Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent 
pagament

Cap. I
DESPESES DE 
PERSONAL 2.737.438,30 2.737.438,30 1.965.068,19 1.965.068,19 79,02

Cap. II
DESPESES EN 
BÉNS I SERVEIS 666.710,20 3.617,25 670.327,45 308.318,42 235.747,77 72.570,65

Cap. III
DESPESES 
FINANCERES 320,00 320,00 17,00 17,00 0,00

Cap. VI
INVERSIONS 
REALS 109.000,00 3.136,01 112.136,01 14.967,29 14.967,29 0,00

TOTAL  3.513.468,50 6.753,26 3.520.221,76 2.288.370,90 2.215.800,25 72.570,65

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

INGRESSOS
Pendent cobrament 
30/06/2012

Pendent cobrament 
30/09/2012

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 413.721,99 409.150,74

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.554.267,34 1.518.516,34

TOTAL EXERCICIS TANCATS 1.967.989,33 1.927.667,08

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

INGRESSOS
Pendent cobrament 
30/06/2012

Pendent cobrament 
30/09/2012

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  GENERALITAT 114.280,10 114.280,14

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER 1.512.034,10 1.512.010,06

Pendent GENERALITAT 2011 244.536,17 244.536,17

Pendent GENERALITAT 2010 1.381.301,65 1.381.277,65

Pendent GENERALITAT 2009 476,38 476,38
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TOTAL GENERALITAT EX. TANCATS 1.626.314,20 1.626.290,20

Cap. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  GENERALITAT 448.624,00 170.761,27

Cap. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL GENERALITAT + FEDER 0,00 0,00

Pendent GENERALITAT 2012 448.624,00 170.761,27

TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT 
448.624,00 170.761,27

TOTAL GENERALITAT EX. CORRENT  I 
TANCATS 2.074.938,20 1.797.051,47

1.2. MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 3T/2012 – AJUNTAMENT I 
PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT

 ACTA ARQUEIG  30/06/2012    

Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL
0 EFECTIU 680,99 0 680,99

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS 161.838,23 0 161.838,23

2 COMPTES OPERATIVES 2.323.599,66 10.429,21 2.334.028,87

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA 13.196,80 6.416,19 19.612,99

9 FORMALITZACIÓ 0 0 0

TOT. 2.499.315,68 16.845,40 2.516.161,08
 ACTA ARQUEIG  30/09/2012    

Ord.  AJUNTAMENT PATRONAT TOTAL
0 EFECTIU 10.719,63 0 10.719,63

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS 11.025,69 0 11.025,69

2 COMPTES OPERATIVES 1.172.559,37 6.485,05 1.179.044,42

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA 9.714,88 4.659,93 14.374,81

9 FORMALITZACIÓ 0 0 0

TOT. 1.204.019,57 11.144,98 1.215.164,55
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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 2012

PAGAMENTS FACTURES TERCER TRIMESTRE 2012 – AJUNTAMENT I PATRONAT

AJUNTAMENT

Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal (40 dies)

160 399.831,27

   Resta de pagaments 754 2.157.827,87

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

914 2.557.659,14
Període mig de 

pagament (PMP) 
(dies)

72 dies

Obligacions pendents de pagament en 
les quals s’estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre 
natural (vençudes a 30/09/2012)

140 840.056,17
Període mig del 

pendent de 
pagament excedit 

(PMP) (dies)

58 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes i no vençudes a 30/09/2012)

185  1.117.001,68

PATRONAT
Nombre Import

Pagaments realitzats durant el trimestre dins 
el termini legal (40 dies)

15 15.013,24

   Resta de pagaments 191 123.030,15

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

206 138.043,39
Període mig de 

pagament (PMP) (dies) 111 dies

Obligacions pendents de pagament en les 
quals s’estigui incomplint el termini legal a 
la data de tancament del trimestre natural 
(vençudes a 30/06/2012) 

27 68.333,80
Període mig del 

pendent de pagament 
excedit (PMP) (dies)

46 dies

Obligacions pendents de pagament a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes i no vençudes a 30/06/2012) 

31 69.430,58

FACTURES PENDENTS TRAMITACIÓ – AJUNTAMENT I PATRONAT

Factures registrades d'entrada 01/01/2012 a 31/07/2012 no tramitades a 31/10/2012 (3 mesos)

AJUNTAMENT

Factures o docum. justificatius al final 
del trimestre amb més de tres mesos de 
la seva anotació en el registre de 
factures, pendients 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 126 103 88.406,57

Total 126 103 88.406,57
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PATRONAT

Factures o docum. justificatius al final 
del trimestre amb més de tres mesos de 
la seva anotació en el registre de 
factures, pendients 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 166 39 10.904,97

Total 166 39 10.904,97

SEGON.  Remetre  la  documentació  relativa  a  l’apartat  1.3  al  Ministeri  d’Economia  i 
Hisenda i 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.

5.  Acordar,  si  correspon,  l’aprovació  provisional  de  les  Ordenances  fiscals  de 
l’exercici de 2013
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i llegeix la proposta d'acord. Tot 
seguit  explica  que  respecte  a  l'Ordenança  fiscal  número  1,  sobre  l'impost  sobre  béns 
immobles es proposa per aquest any una reducció amb el coeficient del 2,4%.

Pel que fa a l'Ordenança fiscal número 2, l'impost sobre activitats econòmiques, es proposa 
un increment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 3, impost sobre vehicle de tracció mecànica, no s'augmenta, sinó 
que es manté el mateix preu que hi havia fins ara.

L'Ordenança fiscal número 4, impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, es proposa un increment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es proposa un 
augment del 2,75%.

L'Ordenança fiscal número 6, taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via 
pública, es proposa un increment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 9, taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i 
qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres, es proposa un augment del 
3%.

L'Ordenança fiscal número 10, taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials  de  construcció,  runes,  tanques,  puntals,  estíntols,  bastides  i  altres  instal·lacions 
anàlogues, es proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 11, taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via 
pública amb entrades de Vehicles a través de les Voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena, es proposa un increment del 3%, amb una bonificació sobre els guals 
industrials amb el tram superior amb més de 16 metres, s'aplica una reducció del 50%. De 0 a 
8 metres és un preu, de 8 a 16 metres té un altre preu, i a partir de 16 metres en endavant un  
altre coeficient. Es fa una reducció sobre el coeficient d'un 50%.

L'Ordenança fiscal número 12, taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
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amb finalitat lucrativa, es proposa un increment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 13, taxa per la instal·lació de quioscos i altres activitats mòbils a la 
via pública, es proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 14, taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o 
Atraccions situades en Terrenys d’Ús Públic i  Indústries del Carrer i  Ambulants i  Rodatges 
Cinematogràfics, es proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 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, es proposa un 
augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número  16,  Taxa per la prestació de serveis  mediambientals.  Recollida 
selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus, es proposa un increment del 3%, en 
aquesta taxa s'ha canviat la taxa que s'aplicava als mercats no sedentaris, que fins enguany 
s'ha aplicat una taxa única de 110 euros per a tot els paradistes, i han volgut adaptar-la més a 
la realitat. Hi ha paradistes que generen pel seu producte menys residus que altres, fet que s'ha 
adequat. De 0 6 metres en quant a ocupació de parada són 35 euros, de 6 a 12 metres són 80 
euros, així fins arribar al màxim que es manté en 110 euros.

L'Ordenança  fiscal  número  17,  Taxa  per  la  Prestació  de  Serveis  en  Cementiris  Locals, 
Conducció de Cadàvers i Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local, es proposa un augment 
del 3%, aquí s'inclou la bonificació per a la Unió de Germandats, que se li aplica un 25% de 
bonificació sobre el servei de cementiri.

L'Ordenança fiscal número 19, Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol, es proposa un 
augment  del  3% a partir  de  l'1  de  gener.  Atès  l'import  nou amb el  qual  es  bonificarà  la 
Generalitat pel tema de les escoles bressol, amb el 3% l'Ajuntament vol igualar la majoria de 
l'increment de les taxes per al 2013, i l'Ajuntament acabarà absorbint el diferencial, més de 200 
€ per alumne, per no fer caure més la despesa familiar.

L'Ordenança fiscal número  20, Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per 
espectacles públics i grans transports, es proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 21, Taxa per l’Expedició de Documents Administratius, es proposa 
un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número  22, Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer, es 
proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número  23,  Taxa per llicències urbanístiques i comunicacions prèvies en 
matèria d’urbanisme, es proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número  24, Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats 
defectuosament o abusivament en la Via Pública, es proposa un augment del 3%. 

L'Ordenança fiscal número 25, Taxa per la Recollida de Gossos i Gats, es proposa un augment 
del 3%.

L'Ordenança fiscal número 26, Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal, en la 
majoria es proposa un increment del 5% i quant a la gent gran i els infants, no pateixen cap 
augment en la seva taxa.

L'Ordenança fiscal número 27, Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials 
en Establiments Municipals (Escola de Música), es proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 28, Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs, es 
proposa un augment del 3%.

L'Ordenança fiscal número 30, Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica, es proposa un augment 
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del 3%.

L'Ordenança fiscal número 31, Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals, es 
proposa un increment del 5%, i passa el mateix que amb la piscina, que per als jubilats, gent 
gran i els cursos per als més joves, no s'augmenta la taxa als esmentats col·lectius.

El senyor Juzgado continua explicant que en general l'aplicació que realitzen en les taxes és 
d'un 3%. Normalment i com a referència agafen l'IPC del mes de setembre, que aquest any 
l'IPC a Catalunya és d'un 3,9% i d'un 3,4% a Espanya. L'equip de govern ha optat pel 3%.

Pren la  paraula  la  portaveu del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  exposa que l'aprovació  de les 
Ordenances  municipals  a  l'igual  que  l'aprovació  del  pressupost  són  dos  dels  actes  més 
importants que pren el Ple de l'Ajuntament i que també més afecten directament als ciutadans. 
És a dir qualsevol decisió a vegades és més puntual o pot afectar a un sector o un altre de la 
població, però no és el cas de les Ordenances municipals, que tenen una incidència important 
en la decisió i l'acord que es prengui respecte a les economies de cadascuna de les cases.

Al NOPP l'any passat ja li va sorprendre i ara ho torna a fer que la proposta de l'equip de  
govern,  el  portaveu  Socialista,  en  llegir  les  modificacions  que  hi  ha  hagut  en  la  llista 
d'Ordenances, globalment hi ha un increment de les Ordenances al voltant del 3%, quan al 
parer del NOPP no està en gaire en consonància amb el previst en el programa Socialista 
presentat en les eleccions municipals, que en el seu primer punt deia que no incrementarien els 
impostos municipals, les Ordenances municipals.

El NOPP també ho deia en el programa i en aquest sentit ha presentat una moció en què 
demana  que  les  Ordenances  municipals  no  s'incrementin,  per  moltes  raons,  perquè  per 
gestionar bé un ajuntament, per tirar endavant una administració pública, no només es pot fer 
amb l'increment de les Ordenances municipals i per tant disposant de més diners, sinó que una 
millor gestió és aquella que tendeix a reduir la despesa i avui encara és més clar així. Per tant,  
és més important treballar en el sentit de reduir despeses que no pas pensar sempre en l'afany 
recaptatori i en l'increment de les Ordenances any rere any, a partir d'uns determinats padrons 
que es tenen.

No cal recaptar més, sinó que cal reduir les despeses, perquè sinó cada dia s'escanya més el 
ciutadà, al qual se li fa molt difícil suportar en les economies domèstiques no només aquests 
increments en les Ordenances municipals, que tenen una repercussió directa. Malgrat el llistat 
que  ha  anomenat  el  regidor  d'Hisenda,  algunes  Ordenances  incideixen  fortament  sobre 
l'economia familiar.

Els esmentats increments en uns moments de situació econòmica molt complicada, en uns 
moments en què hi ha moltes persones a l'atur i els que treballen o els que tenen la sort de 
treballar i que els sous no s'incrementen un 3%, sinó que es redueixen, per tant per una banda 
s'estira la corda amb l'increment dels impostos i per l'altra s'estira reduint els ingressos de la 
majoria de les famílies, a part de les persones aturades, perquè a Parets hi ha 1.700 ciutadans 
aturats, que és un nombre molt important.

La senyora Martí continua exposant que el seu grup no comparteix en absolut l'augment de les 
Ordenances  municipals,  perquè  la  proposta  del  NOPP  passa  i  passaria  perquè  no 
s'incrementin les Ordenances i que es deixin tal com estan i veure com es pot capejar la 
situació i com es pot integrar això en el pressupost municipal.

Respecte al contingut dels increments, només dir que en la fase d'informació pública de les 
Ordenances les estudiaran millor i ara puntualitzarà nom´s dues o tres qüestions per indicar 
que no entenen que malgrat que s'hagi dit que l'increment és al voltant del 3% hi ha casos 
puntuals, i si ho diu malament prega que ho aclareixin, hi ha augments importants, per exemple 
no és de rebut que considerin adequat un increment del 5% en les quotes de la piscina, que és 
un servei que utilitza molta gent com una activitat de lleure i que repercuteix en la salut de les 
persones.
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El NOPP també ha observat  que en el  cas de l'Escola de Música hi  ha increments molt 
importants, per exemple i sinó ho ha llegit malament, els cursos d'iniciació musical passen de 
30,9 € a 39,9 €, això no és un increment del 3%, ni del 5%, sinó que és molt més. Igual passa 
en l'ús de les pistes.

D'altra banda, s'han sorprès perquè es confirma el que el NOPP va dir l'any passat, sobre que 
eren insostenibles les quotes del mercat. No podia ser que s'apliqués una quota de més de 100 
€ i generalitzar totes les parades del mercat. Veu que aquesta qüestió s'ha corregit i està bé 
que es corregeixi aquest aspecte que el NOPP ja havia apuntat en el moment de l'aprovació de 
les Ordenances de l'any passat.

El NOPP ha demanat també com a grup municipal poder consultar els padrons municipals 
fiscals, i ha obtingut com a resposta de l'equip de govern, a causa del tema de la protecció de 
dades o relacionat amb aquest tema, la dificultat en accedir-hi a les dades. Es diu que poden 
accedir-hi amb unes determinades condicions i una situació molt complicada.

El NOPP pensa que és important accedir als padrons, perquè així com des d'Hisenda de l'Estat 
es lluita contra el frau intentant aflorar activitats, que potser no estan en els padrons d'Hisenda, 
el seu grup creu que el fet de la consulta i la revisió dels padrons podria ampliar la base i no 
només repercutir increments sobre els que ja estan fitxats. Potser s'hauria de fer una tasca, en 
la qual el seu grup podria aportar coses. Per qui sembla que no poden entrar-hi, perquè sembla 
que hi ha unes dificultats de tancament dels padrons i sinó es justifica un interès directe i 
concret, les dades no són consultables.

Lamenta també una altra qüestió i és la manca de facilitats en la informació de l'estudi de les 
Ordenances fiscals, de comparació d'un any respecte a l'altre. En qualsevol cas això ho supleix 
clarament en la fase d'informació pública, que estudiarà més àmpliament el contingut de tota la 
redacció,  però  atès  que  avui  la  informàtica  facilita  molt  les  dades  s'hauria  de  donar  la 
possibilitat de comparació, per exemple del total dels padrons recaptats, en què influeix el 3%, 
com és de representatiu o no l'aplicació d'uns increments en una determinada Ordenança. Una 
mica  més  de  dades  comparatives,  però  en  tot  cas  el  NOPP això  ho  suplirà  en  la  fase 
d'informació pública.

El NOPP no està d'acord amb l'increment, vota en contra de la proposta i demana que a l'igual 
que s'ha fet en algun altre Ajuntament, com el de Mollet, demana que a partir d'ara es creï una 
comissió  amb  representants  de  tots  els  grups  municipals  per  estudiar  i  treballar  en  les 
Ordenances de 2014. És a dir que es doni un marge per estudiar les puntualitzacions de tots 
els grups, que segurament les propostes de tothom són aprofitables i si existís l'esmentada 
comissió permetria aprofundir més sobre si procedeix o no un increment, també aprofundir en 
el tema de les bonificacions o les subvencions de les Ordenances, perquè en aquests moments 
moltes de les Ordenances tenen puntualment bonificacions i a part han aplicat subvencions a 
les Ordenances. Un exemple clar són els 60 € de l'IBI, tot això haurien de ser capaços en 
comptes de desperdigar-lo tant, d'intentar unificar-lo, atès que els temps no són fàcils per ningú 
i segurament tothom podria proposar aportacions positives, que permetrien tenir unes millors 
Ordenances i unes Ordenances fiscals amb una aplicació més justa, per això el NOPP demana 
l'esmentada comissió, amb representació de tots els grups, a fi d'estudiar al llarg de tot l'any les 
Ordenances fiscals de 2014 i sobretot tota la qüestió de les bonificacions i de les subvencions, 
perquè hi ha molts temes que s'han de llimar, i que naturalment han d'existir, però s'han de 
llimar i tots poden realitzar aportacions importants.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que és evident que el criteri del 
seu grup és completament oposat a la proposta presentada per l'equip de govern. Vol que 
quedi clar per endavant que la proposta de CiU és la de congelar totes les taxes i no aplicar cap 
tipus d'augment en aquestes, ni en els tributs que regulen les pròpies Ordenances fiscals.

Han de ser coherents amb la situació que tothom pateix avui,  i  no poden treballar  i  estar 
d'esquenes a la realitat que els envolta i no poden predicar una doctrina i practicar-ne una altra.
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Cal recordar que aquest any els veïns i veïnes han patit  un augment molt important en el 
conjunt dels impostos. Independentment del que es va aprovar l'augment de les Ordenances 
fiscals  en  el  2012,  un  dels  impostos  més  importants,  que  representa  la  major  part  dels 
ingressos  és  l'IBI,  que  està  en  període  de  revisió,  que  pel  seu  procés  ja  representa  un 
increment sobre el propi import i a més una vegada que està tot aprovat, el govern del regne a 
través d'un Decret obliga a aplicar un 6% més d'augment addicional sobre el que ja s'havia 
aplicat tant a nivell d'Ordenances com al que afecta al propi procés de revisió cadastral.

Ha agafat uns quants exemples de 4 IBI, repartits per diferents punts del poble. 3 d'ells al 2012 
han patit un augment per sobre del 10% i en algun cas concret es parla d'un increments de l'IBI 
del 12,48% d'augment. És evident que si aquest any ja s'ha ingressat molt més del que s'havia 
previst en les Ordenances fiscals, hi havia marge com per intentar congelar les Ordenances del 
2013, en base al que ja s'havia parlat.

Cal fer esment que una vegada que CiU se n'assabenta del Decret que obliga a incrementar el 
6% de l'IBI, va presentar una instància, en què demanava a l'equip de govern que intentés 
buscar mesures i eines per reduir la pressió de les Ordenances fiscals, ja que el 6% com a llei 
s'ha d'aplicar, i  que intentés buscar la manera de no sobreaugmentar la pressió fiscal que 
s'aplica als veïns i veïnes.

L'equip de govern va dir que es realitzarien valoracions i que mirarien què es podia fer. No hi ha 
hagut resposta formal i concreta al respecte i el que està clar és que tampoc es va fer res 
respecte al rebut de l'IBI, els quals es van girar tots amb l'import aprovat d'increment de les 
Ordenances fiscals, més el 6%, que marcava el govern central.

El senyor Urtusol continua explicant que són conscients que la situació és complexa per a tots, 
tant  per  als  ciutadans  com  per  a  les  administracions.  Són  els  primers  coneixedors  que 
l'Administració  cada  vegada  té  menys  ingressos,  menys  recursos  i  té  moltes  tasques  a 
desenvolupar, però de tant en tant s'ha de mirar que fa la gent que està passant situacions 
complexes i tothom que passa per aquestes situacions el que fa avui en dia és reduir despesa, 
apretar-se el cinturó, malgrat les administracions en aquest cas que ocupa i els preocupa, és 
l'Administració Local del municipi, de Parets, que es pugui veure afectada quant a una reducció 
dels ingressos, sinó s'augmenta la pressió fiscal, creu que hi ha marge de maniobra per intentar 
reduir la despesa i aconseguir equilibrar els pressupostos, no a base d'augmentar la pressió, 
sinó en tot cas de reduir la despesa.

Demana als senyors del PSC, que si finalment aproven l'augment estan perdent una oportunitat 
d'or, una oportunitat per una banda de demostrar a tota la població, que són sensibles amb la 
realitat que pateixen i sigui dit també de complir amb un dels punts que l'equip de govern 
portava en el seu programa electoral, en què deia que no incrementaria els impostos, i són les 
segones Ordenances que s'aprovaran en aquesta legislatura i totes dues Ordenances amb 
augments. Per l'exposat, el vot de CiU és en contra.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que està clar que totes les 
pujades d'impostos en tots els casos són impopulars. No creu que a cap govern li agradi pujar 
els impostos, s'imagina que a aquest govern tampoc, però la situació és la que hi ha i cal fer 
front  a unes despeses socials que tots comprenen que són molt  altes últimament,  perquè 
precisament en el tema social hi ha greus problemes i cal recaptar diners per tirar endavant tot 
el que suposa.

El seu grup ha fet diverses mencions a la necessitat de reduir, però sobretot d'optimitzar la 
despesa.  Certament  hi  ha  unes  despeses  bastant  importants  a  nivell  d'estructura  de 
funcionament de l'Ajuntament i estan a l'espera que es prenguin les mesures, perquè certament 
pujar impostos de forma sistemàtica  potser no és el camí.

Si la situació és la que és a nivell econòmic i la realitat és la que hi ha i els diners no arriben  
d'on han d'arribar, per part de la Generalitat i del govern Central, d'algun lloc s'han de treure.
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L'IPC aproximadament serà d'un 3,7% i la pujada mitjana que es proposa és d'un 3%, per tant 
creu que la pressió fiscal tampoc és gaire alta en les Ordenances.

Respecte a la bonificació de 60 € a les persones que estan a l'atur, és un fet que el seu grup 
valora molt positivament. És una proposta que ICV va presentar en les últimes Ordenances 
fiscals, que va demanar que es fes aquest esforç, a fi que les persones en situació d'atur al 
municipi tinguessin algun tipus d'avantatge a l'hora de pagar l'IBI, que és un import per alguns 
força  feixuc.  Celebra  que  finalment  s'hagi  pogut  buscar  una  alternativa  com  és  aquesta 
subvenció, que cobreix 60 euros, que per a moltes persones serà molt benvinguda.

Una queixa que va presentar en les últimes Ordenances municipals de l'any passat tractava 
sobre la dificultat que molts paretans i paretanes demostraven en el moment que arribava el 
rebut  en un sol  cop,  quan l'any anterior,  s'havia pagat  en quatre terminis,  i  era necessari 
renovar-lo any a any, això s'ha canviat i d'acord amb la informació corresponent, la renovació 
any rere any no serà necessària, per tant el ciutadà que efectuï l'aplaçament se li aplicarà cada 
any, és una bona mesura a fi que no hi hagi sorpreses.

Del tema de les Ordenances fiscals li ha sorprès una mica la modificació que es va donar l'altre 
dia, que crea un cert malestar, més que res pel precedent que suposa.

Mitjançant una carta que ha fet arribar la Germandat de Previsió Social, sobre que s'apliqui un 
25% de descompte en les taxes d'alguns tipus de serveis funeraris, no és per l'import, sinó pel 
fet, ICV creu que no està bé que una entitat, que el seu grup va signar conjuntament amb tots 
els grups municipals, un document de suport, perquè la Generalitat desencaiés una situació 
complicada que hi havia en aquells moments, ja que el tema patrimonial no el tenien ben 
ordenat, el seu grup va donar suport respecte a què la Generalitat ho desencaiés, i ara resulta 
que l'equip de govern els ofereix a través de la carta de sol·licitud, un 25% de descompte en les 
taxes. És un greu comparatiu envers la resta de ciutadans i ciutadanes.

El senyor Folguera continua exposant que no entén perquè se li ha de donar privilegis a una 
entitat formada per 1.500 persones, que marca un precedent molt negatiu i que al seu grup no li 
agrada gens. És un precedent i no vol pensar que està fet des d'anar a buscar el clientelisme, 
sinó que simplement és una errada i espera que no es torni a repetir. 

ICV no hi està d'acord amb aquest apartat pel que ha comentat. Si es té en compte que la Unió 
de Germandats té un patrimoni important, amb un capital social important, no entén per què se 
li ha de fer un descompte de taxes a costa de la resta de ciutadans i ciutadanes de Parets. 
Creu que és injust i que no són polítiques d'esquerres, ja que les polítiques d'esquerres és 
buscar la uniformitat. Es bonifica a una Unió de Germandats, a persones que es poden pagar 
un enterrament, quan segurament a Parets hi ha molta gent que ni tan sols es pot pagar això, 
per tant i vist l'exposat, li preocupa que en el futur vingui una altra entitat que demani altres 
bonificacions.  Es poden imaginar que els senyors de Pura Vida,  per exemple,  Quatre per 
Quatre,  demanen que se'ls  rebaixi  l'import  de circulació.  Sap que no és comparatiu,  però 
aquest clientelisme comença a ser preocupant.

Entén que l'equip de govern estigui preocupat, les dades de les previsions de vot poden fer que 
necessitin captar més socis, però un 25% de descompte li sembla escandalós i més quan es té 
un cementiri que es cau a trossos i que mai millor dit està deixat de la mà de deu i no s'inverteix 
prou. La sala fa pena i té una zona amb un manteniment que no és adequat.

A ICV li ha molestat aquest tema en concret de les Ordenances i per què so sigui un precedent, 
i l'equip de govern no tingui la temptació de fer-lo l'any que ve, per què està segur que la tindrà, 
vota en contra de les Ordenances.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i  exposa que el seu grup com ha 
col·laborat en les Ordenances el seu vot serà favorable, perquè la pressió fiscal que impacta 
contra la població de Parets és d'un 3%, tenint en compte que està per sota de l'IPC, és 
raonable. A ningú li agrada pujar les taxes, sinó que a tots li agradaria baixar-les, però els 
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recursos que arriben a les administracions locals, saben tots quina és la situació i es troben que 
han d'augmentar. Es pot mirar el 3%, el 5% de la piscina i el pavelló, però si saben el que es 
paga trimestralment per anar a la piscina o el pavelló, un 5% sembla molt, però és tracta de poc 
més d'1 € trimestralment. Es pot fer demagògia i parlar de percentatges, però la realitat és que 
la pressió fiscal és mínima.

Es continua mantenint la subvenció de 60 € als aturats, es congela la pujada del 5% als avis,  
les persones més febles continuen tenint les ajudes, per tant no s'ha de fer demagògia i han de 
ser seriosos, els diners que arriben a les administracions locals saben quins són, saben quina 
és la situació i per això han de ser seriosos. Un 3% és un increment més que raonable per la 
situació actual.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i explica que sembla que tothom coneix una 
part del programa electoral del PSC, indica que quan el seu grup va confeccionar el programa 
electoral es va comprometre, i són persones que els agrada complir el que diuen, però no eren 
coneixedors de les retallades d'ingressos que rebria l'Ajuntament en la legislatura en Educació, 
en el Servei Local d'Ocupació, que ara és de 0 €. Han baixat en més de 1.000 € per alumne en 
un any les subvencions a les escoles bressol, tot això fa que a vegades actuïn sobre la marxa i 
a l'igual com abans es demanava si podien revisar el projecte de l'estació perquè els moments 
són diferents, doncs en aquest tema també evidentment s'han d'adaptar a la situació que es 
troben dia a dia i que evidentment no provoca l'equip de govern. Si la provoquessin ells serien 
responsables de dir una cosa i fer una altra.

Pel que fa a l'exposat pel grup de CiU, aquest grup més que el PSC entén que és dir una cosa 
en el  programa i  fer  tot  el  contrari.  Està  convençut  que  CiU ho  entén  perquè des de  la 
Generalitat s'està fent així des del primer moment en què van aterrar.

D'altra banda, un 3% d'increment a les taxes, com que parlen de percentatges, com ha dit 
abans el portaveu del Partit Popular, pot sonar o semblar molt o poc, però el que és cert que 
quan  es  parla  de  percentatges  i  després  es  trasllada  a  euros  es  veu  que  és  una  mica 
demagògic demanar una sèrie de coses.

Totes  les  Ordenances  a  part  de  l'IBI  i  l'IAE,  el  3% representa  uns  majors  ingressos  per 
l'Ajuntament de 40.000 €. El 3% i el 5% de la piscina i la congelació d'uns altres, representen 
uns majors ingressos d'uns 40.000 €. Si aquest import es divideix pels set mil i  escaig de 
famílies del municipi o rebuts, representa que d'una forma equitativa els ciutadans patirien un 
augment amb euros si tothom fes ús d'aquest forma i d'aquesta mitjana de 5,7 € l'any, si aquest 
import significa que incrementen i passen una pressió fiscal molt forta, ho entén. 

En aquesta línia diria i es bo perquè estan parlant de taxes, demanar la seva congelació, entén 
que des de l'oposició, potser si ell hi fos també ho demanaria o inclús demanaria com algun 
grup ha fet de baixar-les. Quan un no té la responsabilitat de govern és més fàcil demanar 
coses, però no fer propostes, només demanar. Propostes concretes en tenen poques.

El senyor Juzgado continua explicant que hi ha un tema molt concret i és que les escombraries 
es pugen un 3%, creu que tothom ho sap i cada any es parla del mateix, que no hi ha una taxa 
d'escombraries. Fa 10 anys, perquè aquest és l'últim any de revisió cadastral, fa 10 anys o una 
mica més de 10 anys es va incloure a la taxa de l'IBI,  però quan va començar la revisió 
cadastral l'increment va desaparèixer. Els ciutadans paguen uns 43 o 44 € per una taxa de 
recollida selectiva, però no per escombraries, això amb un cost aproximat d'escombraries, al 
voltant d'1.000.000 €, vol dir que si es divideix per famílies o per habitatges, que són 7.000, 
representa que l'Ajuntament deixa de cobrar un servei, que evidentment s'ha de cobrar, de 143 
€ per família. Aquest import és el que es deixa d'ingressar. 

Les persones que presten el servei cobren cada mes, i surt de la caixa comú i surt d'uns altres 
llocs, per l'exposat no és adient dir que pujar un 3% les taxes és una gran pressió fiscal, ja que 
a vegades no dóna ni per pagar la llum si es mira d'aquesta manera.
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Pel que fa a l'IBI, ni es congela ni es puja es baixa. Hi ha ajuntaments que han incrementat les 
taxes. Diuen de congelar, però hi ha ajuntaments que han aprovat les taxes i les han congelat, 
fet que vol dir aplicar el mateix coeficient de l'any passat, i  aquest any ho patiran. Amb la 
dificultat que comporta estar en una revisió cadastral, l'Ajuntament baixa el coeficient un 2,4%, 
això vol dir que al 2013 hi haurà algun ciutadà que pagarà menys que l'any passat, uns altres 
pagaran una mica més que l'any passat, però no la diferència que dia abans el regidor d'un 10 
o 12%.

L'equip de govern ha fet números sobre 11.500 rebuts, un 57%, que són 6.540 rebuts de l'IBI  
pagaran entre menys i màxim 15 € l'any, aproximadament; un altre 26% pagarà entre 16 i 30 €, 
que sumen un 83%, aquest fet vol dir que la pressió fiscal està molt controlada i reduïda, i si a 
més se suma que es manté la subvenció dels 60 € a les persones aturades i el 50% de 
bonificació sobre el rebut de l'IBI per jubilats i pensionistes hi haurà gent que no és que pagarà 
15 €, sinó que li sortirà 45 € més barat.

Per l'exposat creu que estan fent el correcte i els impostos són progressistes, perquè s'ha de 
recaptar per poder distribuir, i el progressisme està en com distribueixes, com recaptes i de qui 
recaptes. Quan ha parlat de les taxes de les escoles bressol, la voluntat de l'equip de govern és 
no incrementar més d'un 3%, fet que vol dir que l'Ajuntament ha d'afrontar dos-cents i escaig 
d'euros per família. Hi ha dos cents i pico de nens i el que es destinarà a les famílies que porten 
a les escoles bressol i que no paguin més el que deixen de pagar d'altres administracions, 
superen els 40.000 € que ha comentat que es recaptarà amb tota la resta de les Ordenances.

No entrarà en el tema d'accedir-hi als padrons, únicament dir que fan la feina. L'Ajuntament 
actualitza els padrons periòdicament. Aquest any han actualitzat el de guals i establiments.

El senyor Juzgado indica que respecte al tema de la Unió de Germandants es va explicar el 
tema  àmpliament  en  la  Comissió  Informativa.  Tothom  és  lliure  de  defensar  els  seus 
pensaments, però quan parlen de l'esmentada entitat, vol deixar molt clar que és una entitat 
sense  ànim  de  lucre,  no  es  tracta  de  l'Ocaso,  Norte  Hispana  o  d'altres  companyies 
asseguradores, i assegura que la voluntat no es fer clientelisme amb el tema, si volguessin fer 
clientelisme haguessin baixat tots els impostos i tota la població estaria contenta, no només un 
col·lectiu.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el padró de l'IBI és el més 
gros i més important que afecta pràcticament a tothom, ja que afecta tant a propietaris com a 
llogaters, i no és de rebut dir que es baixa l'IBI, sinó que es baixa el coeficient, ja que el padró 
s'incrementa i els rebuts s'augmenten i s'incrementen molt, i aquest any com ha explicat abans 
els senyor Urtusol, de CiU, és cert que han patit una pujada espectacular del 3% i del 6%, fet 
que l'equip de govern en l'aprovació de les Ordenances de l'any passat també va dir el mateix 
que ara, que si tenen unes estadístiques, que si hi ha un gruix, que si es baixarà el rebut, etc. 
Però no ha trobat a ningú en tot el poble que se li hagi baixat el rebut, sinó que els rebuts  
s'incrementen, i s'han augmentat molt. Per tant, la informació que ha donat el regidor d'Hisenda 
sobre les dades de l'IBI són difícils de creure.  

A més a més hi ha una altra variable en aquest cas i és el fet que aquest any s'ha aguditzat  
d'una manera considerable i és una variable que no s'ha tingut en compte i és que les bases 
liquidables  dels  immobles,  és  a  dir  el  que  val  el  solar  i  l'edifici  o  la  casa,  han  baixa 
estrepitòsament. Avui els bancs, per exemple ofereixen pisos i cases amb una baixa del 50%, i 
no els venen. Aquest és un tema que no s'ha tocat i potser ja que estan en la fase de revisió, 
pot donar-se el cas que la base liquidable, és a dir el valor del sòl, més l'edifici estigui per sobre 
del valor del mercat, fet que representa una injustícia gravíssima, però bé el tema de l'IBI és 
una afectació directa als ciutadans que és molt forta i que es fa molt difícil de complir, malgrat  
les ajudes.

La senyora Martí manifesta que seria bo, i creu que és cert que el que s'ha dit sobre que es 
miren els padrons i s'actualitzen, però de la mateixa manera que els mira l'Ajuntament, també 
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els poden mirar els diferents grups de l'oposició, perquè també poden fer aportacions, per això 
demana poder veure'ls per comprovar que consta tothom que hi ha de ser-hi.

Dir que l'increment de les Ordenances fiscals suposaria als ciutadans de Parets un augment de 
5 € per habitant, això sí que és fer demagògia grossa, perquè per exemple si el senyor Juzgado 
i ella tenen un pollastre per partir-se i resulta que el pollastre se'l menja tot ella i el senyor 
Juzgado no en menja gens l'estadística dirà que s'han menjat el 50% cadascun. Doncs això és 
el que es fa en les xifres que s'han donat, que no se les pot creure ningú, o almenys el NOPP 
no se les creu i posa en dubte que l'increment de les Ordenances fiscals 2013 suposin 5 € 
d'increment per habitant de Parets. Es pot comprovar sumant els padrons i dividint-lo pels 
habitants, una cosa que tenen certa dificultat en fer, però que intentaran fer-ho.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que els portaveus dels grups 
municipals que formen coalició amb l'equip de govern han dit que l'augment és mínim, que 
siguin seriosos, que si és molt o és poc, etc. Intentarà ser seriós, no valorarà si és molt o poc, 
intentarà donar dades reals, i que els ciutadans que escolten la informació valorin si l'increment 
és molt, és poc o què és el que representa.

Explica que el seu grup ha agafat tres rebuts aleatòriament del poble, i una casa unifamiliar, IBI 
2011 paga 737 €, i l'IBI de 2012 paga 829 €. Pregunta si 92 € d'increment és molt o és poc.  
Insisteix que no realitzarà valoracions, que les facin en tot cas els veïns del poble.

Un altre cas, 477 € IBI 2011, 528 € IBI 2012, no entra a valorar si a aquesta gent els representa 
molt o poc.

D'altra banda, el senyor Urtusol indica que el senyor Juzgado ha dit que l'IBI es reduïa i es 
baixava, però el que es fa és reduir el coeficient de gravamen que s'aplica en el rebut de l'IBI,  
però l'import que en el 2013 es recaptarà en concepte d'IBI serà major, al que es recaptarà al 
2012. Si l'any 2013 es recapta més que al 2012 amb la mateixa quantitat de finques vol dir que 
algun tipus d'augment hi ha hagut, sinó el miracle dels pans i els peixos, fins avui encara no ha 
estat capaç de coneixe'l.

També s'ha dit  que és fàcil  criticar  i  que s'havien de presentar propostes,  que no es fan 
propostes.  La  proposta  de  CiU  és  clara  de  no  augmentar  la  pressió,  de  compensar  el 
pressupost a través de la reducció de la despesa. Quan van discutir els pressupostos de l'any 
passat, en els quals van treballar en l'elaboració del pressupost de 2012, CiU va fer propostes 
en aquest sentit, propostes per intentar reduir les despeses que presentava el propi pressupost. 
Si vol que enguany presentin més propostes per continuar treballant en la línia de reduir el 
pressupost també les faran.

No vol entrar en fer política generalista. L'equip de govern ha dit que no van complir el seu 
programa i que CiU ja sap el que és això, perquè la Generalitat no compleix. Ha de dir que ell  
ha entrat en el consistori per treballar en un àmbit purament municipal i no li preocupa res més 
enllà del que acaba a les fites del terme de Parets, ara bé si vol que facin política general és 
molt  fàcil  dir  també que la Generalitat  s'ha vist  obligada a prendre una sèrie de mesures, 
perquè quan va entrar l'equip de govern tampoc esperava l'incompliment de tot el que està 
rebent  del  govern  central.  Tot  el  que  diu  la  Disposició  Addicional  tercera  de  l'Estatut  de 
Catalunya, ni quan al govern central governava el PSC, ni ara que governa el PP s'ha passat 
absolutament ni un cèntim en concepte d'aquesta disposició.

Per acabar, creu que seria molt millor tant per a ells com per a la gent del poble, si es miren el  
melic, si decideixen de treballar amb el que realment tenen competència i capacitat i sempre 
que miren finestres en fora i es donen les culpes a tercers és evident que no avançaran gens ni 
mica.

Pren la  paraula  el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  que  llegeix  la  notícia  publicada al 
Contrapunt en referència al tema que comentaven. El tresorer, el senyor Calvet, de la Unió de 
Germandats,  indica  que  els  actius  amb  els  quals  compta  l'entitat  són  de  598.000  €, 
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sobrepassats, i que a l'octubre de 2011, el patrimoni immoble estava valorat en 952.000 €. Dit 
això, pregunta si han d'ajudar a aquesta gent. Si això no és clientelisme polític, no sap que és. 
L'equip de govern ha de rectificar.

Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que intentarà ser breu, per no 
caure en la demagògia de dir que les famílies pagaran 5,7 € a l'any de mitjana per l'increment 
de les Ordenances. Explica que ha agafat el model que acostuma a fer servir el NOPP, cada 
vegada que diu que cada vegada que un ciutadà es desperta paga de deute de l'Ajuntament, 
etc. És la mateixa demagògia. Si la del NOPP ho és, la de l 'equip de govern ho és i si la del 
NOPP no ho és la de l'equip de govern tampoc ho és. Ha aplicat la mateixa fórmula. Una 
quantitat dividida pels immobles, i no pels ciutadans, perquè si ho hagués passat a ciutadans 
potser seria un increment d'un euro i escaig l'any. Per tant, no ha fet demagògia, sinó ha que ha 
posat un exemple i evidentment les mitjanes, només són això mitjanes.

Repeteix que en aquest cas s'ha guiat com a exemple amb el NOPP, quan aquest grup fa 
afirmacions.

Respecte a què representa el 5% en la piscina, explica que al 2012 trimestralment es paga 
44,50 € i al 2013, amb el 5% es pagarà 46,73 € trimestralment. O sigui, 1,23 € més al trimestre i 
si es divideix per 3, sortirà a 0,40 € per mes. Creu que aquest import no és demagògia, sinó 
una realitat, i són els números i els números no enganyen, es poden manegar d'una manera o 
d'una altra, però al final els números diuen el que diuen.

El senyor Juzgado indica que ell en cap moment ha dit que CiU no fos seriós, sinó que tots els 
que  estan  aquí  són  seriosos.  Uns  tenen  la  responsabilitat  de  govern,  i  els  altres  la 
responsabilitat de l'oposició fiscalitzadora.

Indica que CiU ha parlat de rebuts del 2012, i recorda que l'esmentat grup va participar en 
l'elaboració de les Ordenances de l'esmentat  exercici,  saben el  que es va fer  i  no es va 
enganyar, i saben que es va baixar el coeficient i al final va sortir el que va sortir a finals d'any 
amb el Decret Rajoy que els va obligar a tots. Llavors estaven d'acord i en aquest d'acord 
inclou a CiU. Enguany fan el mateix. Vol que entenguin, encara que sap que no ho entendran 
perquè fan oposició, però l'equip de govern davant d'una revisió cadastral com s'està fent és 
impossible que sàpiga el que es pot aplicar, ni de baixada, ni de pujada a un ciutadà en  un sol 
rebut. És impossible perquè no saben l'actualització, i aquest és l'últim any. L'any que ve el 
debat que tenen ara sí que es podrà fer d'una manera diferent, o pujaran o baixaran, però serà 
igual per a tothom. Ara baixar o pujar no és igual per a tothom. Si a persones que tenen un 
patrimoni molt gran se li congela, a algú li haurien de donar diners, en lloc de cobrar-li el rebut.  
Hi  ha aquesta dificultat,  i  la  voluntat  de l'equip de govern és que no es pateixin més les 
quantitats que ha dit. No se les treu de la màniga, i el que diu queda gravat en les actes i és 
entre 0 i 15 €, un cinquanta i pico per cent, que són 6.500 rebuts; entre 15 i 30 €, uns 3.000 
rebuts,  que  entre  els  dos  són  d'un  83%,  que  no  arribaran  als  30  €,  i  d'aquests,  alguns 
malauradament  perquè estan en situació d'atur  rebran,  si  la  demanen i  la  gestionen,  una 
subvenció, i podran no només no tenir increment, sinó tenir una davallada en el preu.

L'equip de govern vol continuar i aposta en aquesta línia, i van coincidir amb CiU quan van 
parlar d'Ordenances l'any passat, per l'ensenyament i no generalitza, és CiU de Parets i van 
coincidir-hi  l'any passat.  Aposten per l'ensenyament,  per l'ocupació i  quan es refereix a la 
Generalitat es refereix al govern i en cap moment fiscalitza a CiU, perquè a vegades entre un 
govern i el partit tampoc és que tot tot es comparteixi, però la realitat és la que és continuen 
apostant per crear plans d'ocupació. No hi ha cap al 2012, ja la Generalitat, no ha volgut o no 
ha pogut fer-ho, no vol entrar-hi, però no a apostat per aquesta qüestió, però l'equip de govern 
de Parets continua apostant pels plans d'ocupació, però no toca avui parlar d'aquest tema, sinó 
d'ordenances, d'aquí a unes setmanes tractaran sobre els pressupostos i es veurà quina és la 
voluntat de l'equip de govern i vol continuar apostant per no fer més pressió fiscal, que no hagin 
de pagar més les famílies que necessiten i que han de portar i utilitzar les escoles bressol i 
alguns temes més. Aquesta és la voluntat i necessiten tenir alguns ingressos, encara que no 
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són grans ingressos, ni apuren el que queda, per això l'equip de govern aposta per pujar d'una 
forma generalitzada les Ordenances en un 3%, que amb algunes congelacions està per sota, 
però  tampoc  vol  entrar-hi  en  el  tema.  Només  dir  que  s'augmenten  en  un  3%  algunes 
ordenances, i altres es congelen, com ja ha enumerat i la pressió fiscal és minsa, per molt que 
es vagi als percentatges i si es va als euros la pressió fiscal que s'augmenta al 2013 és molt 
minsa.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i manifesta que no vol tornar a caure en l'error  
d'aplicar alguna paraula que igual no ha dit el senyor Juzgado, però sí que ha entès alguna 
cosa així com que entén que el que fa CiU és feina d'oposició i per tant i possiblement és el que 
toca. Al novembre/desembre de 2011 quan es van aprovar les Ordenances fiscals de 2012, 
recorda que CiU continuava sent oposició igual que avui i no va valorar en cap moment el fet 
d'aprovar-les  o  no  aprovar-les  en  funció  si  eren  equip  de  govern  o  oposició.  En  aquells 
moments van aprovar unes Ordenances fiscals perquè estaven convençuts que era el que 
s'havia  de  fer  i  a  dia  d'avui  continuen  pensant  que  era  el  que  s'havia  de  fer  al 
novembre/desembre de 2011. Recorda que des de les hores fins avui i hi ha hagut diferents 
modificacions de les normes de joc, que estan sobre la taula.

Insisteix en el fet que és important no perdre de vista el 6% que s'aplica a causa del Decret  del 
senyor Rajoy i també recorda que en aquells mateixos moments una vegada que s'aplica el 
6%, CiU presenta una instància, en què demana que es faci el possible per intentar reduir la 
pressió fiscal de les Ordenances i compensar el 6%. Ja que en aquells moments no es va fer 
res en aquest sentit i es va aplicar el que s'havia aplicat a les Ordenances, recorda que amb el 
suport de CiU, perquè en aquells moments desconeixen el que passaria tres mesos després i 
creien que era el coherent.

Si es té  en compte el 3% més el que ja va aplicar el senyor Rajoy, es tracta d'un 9%. Si es 
pondera el 9% en dos exercicis, encara que aquest any no s'apliqués l'augment, s'aplicaria si 
es ponderés el 9% un 4,5% anual. És precisament per això que tot i que els interessos i la 
voluntat, els valors i els criteris de CiU són els mateixos que al novembre de 2011, creuen que 
aleshores el coherent i el sensat era aplicar aquelles Ordenances fiscals, però que avui el que 
s'hauria de fer és congelar les taxes i no aplicar l'augment.

Intervé el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i pregunta que significa congelar.

El senyor Urtusol respon que significa no aplicar cap tipus d'augment, mantenir exactament el 
mateix import en les taxes que hi ha avui en dia.

El senyor Juzgado respon que això és impossible i no es pot fer, perquè hi ha una revisió del 
valor cadastral. No es pot fer. Per exemple el valor del seu habitatge al 2013 no patirà el mateix 
increment que el del senyor Urtusol,  serà diferent.  Ni més, ni  menys, diferent,  per tant és 
impossible congelar. Molts ajuntaments que han dit que congelen significa repetir el mateix 
coeficient  de l'any passat.  Això no és el  que fa l'equip de govern,  sinó que han baixat  el 
coeficient.

El senyor Urtusol indica que és millor que parlin del tema un altre dia, encara que l'any passat 
quan treballaven en les Ordenances amb la interventora, cada vegada que es modificava el 
coeficient de gravamen tenien més o menys clar a l'import que s'arribaria de recaptació, amb 
una petita variació sabien més o menys quins ingressos anaven a buscar i es buscaven els 
ingressos en funció del gravamen. Per tant, amb un petit marge d'error si l'equip de govern, 
amb la col·laboració de la interventora volgués saber quin és el gravamen que s'ha d'aplicar 
perquè no suposés cap tipus d'augment global de mitjana, hi ha mesures i mecanismes per fer-
ho. Però insisteix que poden parlar un altre dia, perquè sinó s'allargaran massa.

Pren la paraula la presidència i manifesta que creu que s'ha dit tot i que hi ha més punts de 
coincidència en alguns aspectes del que pugui semblar, però evidentment sempre es quedaran 
amb els temes de matís, però s'han dit coses prou interessants  com per poder fer referència. 
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No es posaran d'acord amb el tema de la pressió fiscal, sobre si és molta o poca. Tot amb allò 
que és subjectiu difícilment s'entendran, perquè evidentment la subjectivitat i les comparacions, 
es fan servir  mitjanes d'una cosa,  i  les mitjanes quan es fan servir  per una cosa no van 
realment a la realitat de cada ciutadà i ciutadana, i encara que amb això aconseguissin fer un 
ponderat i una mitjana de la qual parlava el senyor Urtusol acabaria passant que hi hauria 
persones que pagarien menys IBI i hi hauria persones que pagarien igual i hi hauria persones 
que  pagarien  més,  però  en  qualsevol  cas  si  miressin  rebuts  també  mirarien  rebuts  i 
aconseguirien rebuts que l'increment fos en la línia comentada pel regidor. 

L'equip de govern també ha mirat i no per avui, sinó a l'hora d'elaborar les Ordenances, tot i 
que no ha de ser la referència, però és important mirar pobles que estan en la mateixa 
situació que Parets, en una revisió cadastral, i de quatre poblacions que estan en revisió dos 
han aprovat un 0,69, una altra població 0,65 i 0,62 i Parets 0,614. Casualment o no, és el 
coeficient més baix dels que s'estan aplicant en el pobles del costat.

D'acord amb la situació actual i com a equip de govern han de fer una cosa mirant més enllà 
a  l'hora  de  elaborar  les  Ordenances,  que  és  pensar  en  els  pressupostos  municipals  i 
respecte als pressupostos el regidor d'ICV ha fet uns comentaris, amb el quals coincideix 
totalment, que és que una vegada que s'acabi el Ple tocarà continuar fent política social, que 
costa  molts  diners,  es  continuarà  apostant  per  les  escoles  bressol,  com  comentava  el 
regidor d'Hisenda, que són apostes clares que tenen dintre de la planificació de l'equip de 
govern  i  que són apostes  en les  quals  volen abocar  diners  i  al  final  són com els  gots 
comunicants, que si es treu d'un lloc ha d'anar per un altre i aquí és podien centrar i on s'ha 
centrat en part la discussió. Probablement els recursos surten d'un lloc i han d'anar cap a un 
altre  i  com es redistribueixen aquests recursos és el  que més marcaria  quines són les 
polítiques de cadascun dels diferents grups municipals.

La  presidència  continua  exposant  que  s'han  tingut  molt  en  compte  les  propostes 
presentades pels ciutadans en aquestes Ordenances, de manera voluntària, i els agraeix 
que les hagin presentat. Propostes de canvi en alguns temes que no s'havien vist durant 
altres anys i que han fet que Ordenances menors, però molt importants per a ells tinguessin 
algun canvi i s'adaptin més a les noves realitats i ho agraeix.

Hi ha dos temes que es recullen i que creuen que són molt interessants. Un que ha sortit per 
part del NOPP. L'equip de govern troba fantàstic estudiar i treballar de manera conjunta en 
les  Ordenances  de  2014,  com ha  intentat  sempre.  Li  sembla  fantàstic  simplement  que 
necessitaran proactivitat, ja que l'equip de govern té la seva posició i la resta de grups també 
tenen la seva. Treballar junts és sinònim d'avançar i si tenen aquesta capacitat que no és 
fàcil en política, no s'han d'enganyar, probablement podran aconseguir mirar en quins punts 
coincideixen i que no els separin, si tenen divergències, sinó intentar buscar els punts de 
coincidència per aprovar les properes Ordenances.

L'equip de govern està obert per a l'exercici següent de fer els passos que s'hagin de fer per 
intentar treballar de manera conjunta i no entrar si el treball conjunt ha estat per part de l'equip 
de govern o per part dels grups municipals, perquè sino entrarien en un debat estèril que no té 
gaire sentit, però probablement la ciutadania sí que valorarà que busquin tots els punts d'acord 
màxims en totes les Ordenances que s'aprovin, a l'igual que ara passarà amb els pressupostos 
que seria més interessant que hi hagués el màxim consens.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 8 (NOPP, CiU, ICV)

Abstencions: 0 

Per l'exposat i atès,
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El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació  
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran  d’aprovar-se  
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal  
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels  
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici  
de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la  
nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta  
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17  
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir  
com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora  comunicació  
informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article  
12   del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals  possibiliten que les Entitats  
locals  adaptin  l’aplicació  de  la  normativa  tributària  general  al  règim  d’organització  i  
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i  
mantenir  actualitzada,  amb  les  modificacions  que  s’escaiguin,  una  Ordenança  General,  
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les  
Bases del Règim Local.

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals  
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Verificat, en relació a les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini  
públic local, que s’imposen o es modifiquen, el valor de mercat de la utilitat derivada de la  
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits  
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, conforme al que  
preveu l’article 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats  
administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es  modifiquen,  l’import  de  la  
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat  
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de  
les Hisendes Locals.

Atès el  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals atribueix als municipis les  
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret  
públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se en l’esmentat text legal que dites  
facultats  es  podran  delegar  en  altres  Entitats  locals  en  quin  territori  estigui  integrat  el  
Municipi.

Vist l’informe d’Intervenció.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1.  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,  Inspecció i  
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 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 5 de l’article 39 – Òrgans de recaptació i  
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obligats al pagament, i l’apartat 1 de l’article 42 – 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 28 de setembre de 2012. 

2.  Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2013  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
2 Impost sobre Activitats Econòmiques
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
6 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
9 Taxa per l’Obertura de Sondatges o Rases en Terrenys d’ús Públic i qualsevol 

remoguda en la Via Pública del Paviment de les Voreres
10 Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, materials de 

construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues

11 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades 
de Vehicles a través de les Voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local 
i les reserves de Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de 
Mercaderies de qualsevol mena 

12 Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat 
Lucrativa

13 Taxa per la Instal·lació de Quioscos i altres activitats mòbils a la Via Pública
14 Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions 

situades en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i Ambulants i Rodatges 
Cinematogràfics

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

16 Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva, orgànica, 
tractament i eliminació de residus.

17 Taxa per la Prestació de Serveis en Cementiris Locals, Conducció de Cadàvers i 
Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local

19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
20 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 

grans transports
21 Taxa per l’Expedició de Documents Administratius
22 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
23 Taxa per llicències urbanístiques i comunicacions prèvies en matèria d’urbanisme 
24 Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats defectuosament o 

abusivament en la Via Pública 
25 Taxa per la Recollida de Gossos i Gats 
26 Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal
27 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en Establiments 

Municipals (Escola de Música)
28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs.
30 Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica
31 Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives municipals
32 Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
35 Taxa per al servei de transport urbà
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3.  Derogar amb efectes 1 de gener de 2013 l’Ordenança Fiscal núm. 29 reguladora de la 
taxa per la publicitat en Ràdio Parets, aprovar l’Ordenança reguladora del Preu Públic per 
publicitat als mitjans municipals de comunicació en l’annex II i delegar a la Junta de Govern 
Local la seva modificació i/o derogació.

4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, 
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o que s’aproven per primer 
cop, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat  reclamacions,  els  acords adoptats  restaran 
definitivament aprovats.

5.  Els  acords  definitius  en matèria  d’Ordenances fiscals  per  a l’exercici  de 2013,  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 28 de setembre de 2012, es farà públic 
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals.

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

Expedient de modificació d’Ordenances Fiscals – 2013

ANNEX I

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

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.

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 dos 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.

Article 39.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament
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5. 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. 

Article 42.- 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

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 0,614 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 traca 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 
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l'immoble.

Article 8 - Normes de gestió. 

2.5. Titulars de família nombrosa. 
Per  a  gaudir  de  la  bonificació,  s’ha  de  presentar   davant  la  hisenda  municipal  la 
documentació següent:

• Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'administració competent.
• Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres de la 

família  que  consten  en  el  títol  de  família  nombrosa,  estan  empadronats  en  el 
domicili familiar.

• Còpia del rebut  anual de l'IBI o del document que permeti  identificar  de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

Aquesta bonificació, que s’ha de sol·licitar es concedeix pel període de vigència del títol de 
família nombrosa i s’ha de mantenir mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents han de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
La bonificació es pot sol·licitar fins a l'últim dia del període de pagament voluntari. 
En aquest  cas,  la concessió de la  bonificació té efectes en el  mateix any i  comporta el 
reconeixement del dret a la devolució de l'excés ingressat, l'import ha de ser abonat en el 
compte bancari que designi el subjecte passiu a aquest efecte.

En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu 
cas,  a  l’ORGT  les  dades  sobre  els  titulars  i  membres  de  les  famílies  nombroses 
empadronades  al  municipi,  els  interessats  que  hagin  obtingut  el  reconeixement  de  la 
bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys 
posteriors al venciment d’aquest. 

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la 
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a 
la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti 
la seva condició de titular de família nombrosa.

Article 12  - Règim d’ingrés 

1. 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 dos 
rebuts en les dates establertes en el calendari fiscal, no obstant per aquest exercici de 2013 
es podrà ampliar el nombre de fraccions a quatre sense que siguin exigibles interessos de 
demora sempre que ho sol.liciti el subjecte passiu abans de l’1 de març de 2013. Les quatre 
fraccions seran les següents:
- De l’1 al 6 d’abril
- 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 2012 els serà d’aplicació per a l’exercici 2013 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 
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general tributària, que són: 

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

posterior. 

Ordenança Fiscal núm. 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 9è. Coeficients de situació

1. Pel  que  fa  a  allò  que  preveu l'article  87 del  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de les 
hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  les  vies 
públiques d'aquest  municipi  es classifiquen en 5 categories fiscals.  Annex a aquesta 
ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria 
fiscal que correspon a cadascuna.

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat 
s’han de considerar de darrera categoria i han de romandre en la susdita classificació 
fins al  primer de gener de l'any següent  a aquell  en què el  Ple d'aquest  Ajuntament 
aprovi la categoria fiscal corresponent i les inclogui a l'índex alfabètic de vies públiques.

3. Sobre les quotes incrementades per  aplicació del  coeficient  assenyalat  a l'article  8è. 
d'aquesta Ordenança i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local  en  què  es  dur  a  terme l'activitat  econòmica,  s'estableix  la  taula  de  coeficients 
següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

1ª 2a 3a 4a 5a
Coeficient aplicable

3,61 3,43 3,25 3,07 2,89

4. La correspondència a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o 
estigui situat l'accés principal determina el coeficient aplicable a qualsevol local.

ANNEX

ÍNDEX ALFABÈTIC DELS CARRERS PER CATEGORIES

1.- CARRERS DE PRIMERA CATEGORIA:

Carretera C-17. 
Sector Circuit
Sector IVECO
Variant de Parets del Vallès a Granollers

POLÍGON INDUSTRIAL LLEVANT:

Bassa, de la
Can Guasch
Can Romeu, de
Dipòsit, del
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Fluvial, Passeig
Francesc Macià (del nº 12 fins el final i del nº 13 fins el final)
Llevant
Marineta, de la
Molí de Vent
Palou
Sínia, de la
Tenes
Torrent de Can Ninou

POLÍGON EIXAMPLE INDUSTRIAL:

Camí de Can Cabasses
Comte de Montemolin (del nº 13 fins el final i del nº 14 fins el final)
Monistrol (del nº 5 fins el final i del nº 8 fins el final )
Quarter Migdia
Ramon i Cajal
Súria

POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR AUTOPISTA:

Quarter Llevant
P. Can Prat
Camí antic de Montmeló
Camí de Montmeló
Ciència, de la
Diesel
Edison
Marconi
Fluvial, Passeig
Catalunya, Av.   -del núm.: 106 AL 148
Gal·lileo

POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR ZETA

Impremta, de la

Logística

Premsa, de la

POLÍGON INDUSTRIAL DE  CAN VOLART:

Can Gurri
Can Moragas Nou 
Enllaç, Nacional 152
Garbí
Gregal
Mestral
Torre de Cellers
Xaloc

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
www.parets.cat                   



Secretaria General

2.- CARRERS DE SEGONA CATEGORIA

POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR MOLLET:

Besos
Congost
Llobregat

POLÍGON INDUSTRIAL CAN PEPET:

Can Pepet
Tallers
Òptica

SECTOR IVECO:

La Volta

3 .- CARRERS DE TERCERA CATEGORIA:

Aragó
Amistat
Barcelona (nº 1 i del nº 2 al 6)
Cantallops
Catalunya, Avinguda (excepte tram de 2a categoria)
Comte Montemolín (del nº 1 al nº 11 i del nº 2 al nº 12 )
Conestable de Portugal
Doctor Trueta, Plaça del
Ernest Lluch
Frai Francesc d’Eiximenis
Francesc Macià, Avinguda (del nº 1 al nº 11 i del nº 2 al nº 10)
Igualtat
J. Bosco
Joan Olivé
Joaquim Guasch
Josep Irla Bosch
Josep Pla, Plaça de
Josep Tarradellas
La fàbrica
La mina
Lluis Companys, Avinguda
Major
Monistrol (del nº 1 al nº 3 i del nº 2 al nº 6)
Mossèn Pere Batlle, Plaça
País Valencià, Passatge
Pau Casals
Pedra del Diable, Avinguda
Ponent
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Prat de la Riba (del nº 25 al nº 53 i del nº 22 al nº 28)
Racó
Raval (del nº 1 al nº 15 i del nº 2 al nº 28)
Salvador Espriu
Sant Antoni (del nº 2 al nº 78 i del nº 3 al nº 51)
Sant Valerià (del nº 2 al nº 18)
Sol
Solidaritat
Tolerància
Torn, Plaça del
Travessera (els nº 1 i 2)
Víctor Català

4.- CARRERS DE QUARTA CATEGORIA:

Alfons XIII
Alzina
Amanda Sagristà
Àngel Guimerà
Anselm Clavé
Anton Feliu
Aurora
Ave Maria
Badalona
Bailen
Balmes
Barcelona (del nº 8 al nº 26 i del nº 3 al nº 19)
Batista i Roca
Berenguer
Bruc
Butjosa
Ca n'Oms
Camí de Can Pujol
Camí del Bosquet
Camp de les Peces, Plaça
Can Riera, Passeig
Canigó
Casanovas, Av.
Cim Vallesà, Plaça
Conflent, Passatge
Consell de Cent
Doctor Caballero
Doctor Ferran
Doctor Fleming
Dos de Maig
El Farell
Empordà
Enric Ballera
Espanya, Av.
Espanya, Plaça
Estació, Av.
Estrella, Passatge
Ferrer i Guardia
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Ferret
Font de la Salut, Plaça
Font de Sant Jordi
Francesc Layret, Passatge
Franqueses
Frederic Marés, Plaça
Frederica Montseny
Galende
Gallecs, Plaça
Girona
Gual Villalbí
Horts del Rector, Plaça
Ildefons Cerdà, Plaça
Independència
Isidre Nonell
Jacint Verdaguer
Joan Fuster, Passatge
Joan Miró, Passeig
Joan XXIII
Josep Marcer, Plaça
Josep Maria Folch i Torras
Josep Molins
La Mola
L’Alguer, Passatge
Lepant
Llibertat
Llibre, plaça del
Lluna
Maria Aurèlia Capmany
Marià Tous
Marina
Mary Santpere
Mediterrani
Mercè Rodoreda
Mestre Jordana 
Migdia
Mirador de Gallecs, Plaça
Miquel Servet
Mollet
Mossen Jaume d’Urgell
Montcau
Montmeló
Montseny
Montserrat
Montserrat Roig
Narcís Monturiol 
Nou
Nostra Senyora de Montserrat, Travessia
Onze de setembre
Ordidores
Orfeó Català
Països Catalans, Plaça
Pau, plaça de la
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Pedraforca 
Pere Castells
Picasso
Pins, dels
Poesia
Pont, del
Prat de la Riba (del nº 1 al nº 23 i del nº 2 al nº 20)
Ramon Casas
Raval (del nº 17 al nº 35 i del nº 30 al nº 38)
República
Ribera, Passeig
Rius i Taulet
Ronda, Passeig.- núms.parells
Rosa Leveroni, plaça
Roselló
Salut
Salvador Dalí
Sant Antoni (del nº 80 al final i del nº 59 al final)
Sant Antoni M. Claret
Sant Cristòfol
Sant Esteve
Sant Gaietà
Sant Jaume
Sant Joan
Sant Jordi
Sant Josep
Sant Mateu
Sant Miquel
Sant Rafael
Sant Sebastià
Sant Valerià (del nº 3 al nº 7 i del nº 24 al nº 42)
Santa Esperança
Santa Irene
Sardana
Ses Illes, Passatge
Sicília
Sot d’En Barriques
Teixidores
Tenor Vinyas
Tèxtil
Tintorers
Travessera (del nº 3 al final i del nº 4 al final)
Torres i Bages
Valldonzella
Vallespir, Passatge
Vapor
Verge de Montserrat, Av.
Via Piquer
Vila, Plaça de la
Viver

5.- CARRERS DE CINQUENA CATEGORIA:
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S'inclouen en aquesta categoria, aquest carrers no expressament ressenyats en una 
altra de les categories indicades

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés 

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

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

Article 3r. Subjectes passius

3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 
del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos,  amb ocasió de la dació en pagament de la seva vivenda 
prevista a l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu 
substitut  del contribuent l'entitat  que adquireixi  l'immoble, sense que el  substitut  pugui 
exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.

Article 7è. Base imposable

4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 
proporcional  als  valors dels  drets  esmentats,  calculat  mitjançant  l'aplicació de les 
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i, en particular, dels preceptes següents:

A) Usdefruit

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 
per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent.

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor 
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat 
augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit 
mínim del 10 per cent del valor total.

c) Si  l'usdefruit  constituït  a  favor  d'una  persona  jurídica  s'estableix  per  un  termini 
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una 
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.

B) Ús i estatge

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor 
del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels 
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
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C) Nua propietat

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor 
de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.

D) Altres drets reals

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor 
que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti  
de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos 
menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en 
el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.

Article 8è. Tipus de gravamen i quota

1. D'acord amb el que preveu l'article 108.4 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de 
l'increment  real  s'aplica  sobre  el  valor  del  terreny  en  el  moment  de  l'acreditació  el 
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 

anys: 3,10%
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 

2,80%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 

2,70%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 

2,70%

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

3.  Com a  conseqüència  del  procediment  de valoració  col·lectiva  de caràcter  general,  i  a 
efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous valors 
cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 40 per cent.

Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals resultants 
de  la  modificació  a  que  es  refereix  el  paràgraf  anterior  siguin  inferiors  als  vigents  fins 
aleshores.

El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans 
del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

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

Article 1r. Fet imposable

L’Impost sobre construccions, instal·lacions i  obres és un tribut municipal indirecte, el  fet 
imposable  del  qual  el  constitueix  la  realització,  dintre  del  terme municipal,  de  qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o 
urbanística  corresponent,  s'hagin  obtingut  o  no les  esmentades llicències,  o  per  la  qual 
s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que la seva 
expedició o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.
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Resten excloses en el fet imposable de l’impost els supòsits regulats en aquesta Ordenança 
en què s’autoritza la substitució de la llicència urbanística pel tràmit simplificat d’assabentat, 
que puguin gestionar-se en la seva totalitat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Article 3r. Actes no subjectes 

2. Restaran també excloses els supòsits regulats en aquesta Ordenança en què s’autoritza 
la  substitució  de  la  llicència  urbanística  pel  tràmit  simplificat  d’assabentat,  que  puguin 
gestionar-se en la seva totalitat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.  Les obres subjectes al 
règim d’assabentat són:

1. Obres de mer ornament,  conservació i  reparació que es realitzin en l’interior  dels 
habitatges i locals comercials.

2. Les obres menors interiors a realitzar en habitatges que no comportin cap canvi en 
les obertures, els murs, els pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de 
l’edifici,  llevat del cas que formin part de les obres de remodelació, rehabilitació o 
reforma, que amb carácter general es facin en un edifici o instal·lació.

3. Substitució de fusteries (portes, finestres o persianes).
4. Treballs d’ajardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliquin la 

modificació del nivell de terres existent.
5. Instal·lació d’antenes de recepció de programes dels serveis públics i/o comercials de 

radio  i  televisió  (tipus  A),  definides  a  l’article  12  del  Reglament  regulador  de  la 
instal·lació d’antenes.

6. Pavimentació d’espais exteriors d’habitatges de planta baixa, sense soterrani.
7. Col·locació  o  substitució  de  canals  exteriors  de  recollida  d’aigües  pluvials  de 

cobertes.
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer.
9. Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres.
10. La Col·locació d’aparells de climatització domèstics en habitatges.
11.  La substitució d’aparadors que no impliquen canvi en la distribució i/o modificacions 

en les obertures de la façana de l’immoble.
12. La col·locació de barbacoes i tendalls en edificis unifamiliars aïllats.
13. Obres  de  reforma dels  danys  en  habitatges  provocats  per  incendis,  explosions  i 

fenòmens  naturals.  En  aquestes  obres  junt  amb  la  comunicació  prèvia  s’haurà 
d’adjuntar la documentació tècnica i administrativa necessària en funció de les obres 
que es realitzin.

Article 4t. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, 
que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de 
l’immoble en què es fa.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu 
contribuent,  tindran  la  condició  de  subjectes  passius  substituts  d’aquell  els  qui 
sol·licitin  les  corresponents  llicències  o  els  que  presentin  les  corresponents 
declaracions  responsables  o  comunicacions  prèvies  o  realitzin  les  construccions, 
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instal·lacions o obres.

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

3. Els  obligats  tributaris  que  no  resideixin  a  Espanya  hauran  de  designar  un 
representant  amb domicili  en territori  espanyol.  L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obra 
o urbanística o de presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i,  en 
qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.

Article 8è. Base imposable, quota i acreditament

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per:

a)  El  cost  real  i  efectiu  de  l'obra  civil,  quan  siguin  moviments  de  terra  i  les  obres  de 
desmuntatge  o  esplanació  en  qualsevol  classe  de  sòl,  l’obertura,  la  pavimentació  i  la 
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte 
d’urbanització,  les  obres  de  construcció  de  nova  planta,  i  les  d’ampliació,  reforma, 
modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o 
instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.

b)  El  cost  real  i  efectiu  de  les  obres  sotmeses  a  règim  de  comunicació  consistents 
l’acondicionament de locals,  amb una superfície màxima de 300 m2, per a realitzar una 
activitat comercial quan no es requereixi de la redacció d’un projete d’obres. 

c) El cost real i efectiu de l’obra en la via pública no prevista en la ordenança núm. 9.

2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon a 
la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.

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 tècnica de la construcció, instal·lació o obra.

- 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 empresarial 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.

Article 9è.  Tipus de gravamen

El tipus de gravamen serà del 4 per 100.
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Liquidacions complementàries

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

Article 10è. Règim de declaració i d'ingrés

1. El  sol·licitant  d'una llicència o la  persona que presenti  una declaració responsable o 
comunicació prèvia per realitzar les construccions, instal·lacions o obres esmentades a 
l'article 2n d'aquesta Ordenança haurà de presentar en el  moment de la sol·licitud o 
juntament  amb  la  declaració  responsable  o  la  comunicació  prèvia,  el  projecte  i  el 
pressupost d'execució estimat.

2. Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practicaran la liquidació provisional prenent 
com a base el pressupost de referència, sense minoracions, resultant de l’aplicació dels 
mòduls vigents aprovats pel COAC.

Serà competència dels tècnics municipals de la determinació de la base imposable. La 
quantificació del cost de les obres pels tècnics municipals es referenciarà al pressupost 
de referencia, sense minoracions, resultant de l'aplicació dels moduls vigents aprovats 
pel COAC, amb anterioritat  a la sol·licitud de llicència o presentació de la declaració 
responsable o comunicació prèvia.

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

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

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
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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 perimetre de tronc a un metre 
del sol), medides superios 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 durada, compost de dos suports i  dos senyals de 
reserva d’espai 

324,71

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 privats 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

8 PROTECCIONS D’ESPAIS AMB TANQUES MÒBILS (METRES LÍNIALS) Euros
8.1 Montatge, conservació i posterior retirada de tanques 0,40 ml/dia

Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA 
DE LA VIA PUBLICA

Article 6. Quota tributària
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1. La quantia de la taxa és el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

Tarifa primera:

Ocupació  del  vol   o  del  sòl  per:  transformadors,  caixes  d'amarratge,  caixes  de 
distribució, caixes de registre, cables, pals, tapes i anàlegs.

1 Transformadors instal·lats a la via pública Euros/any
     - Fins a 100 kVA 158,29
     - De 100 a 200 kVA    318,80
     - A partir de 200 kVA    318,80
     - més, per cada kVA   40,95

Euros
2 Conduccions elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 1000 

V.  han  de  satisfer  anualment  per  cada  conductor  i  metre 
lineal

   0,53

3 Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió, han de satisfer 
anualment per cada conductor i metre lineal

   1,60

4 Caixes d'alta tensió, cada una i per any   119,56
5 Caixes de baixa tensió, cada una  119,56
6 Per cada suport de línies elèctriques aèries de baixa tensió 12,51

7 Per cada pal de fusta destinat al sosteniment de la xarxa   11,99
8 Per  cada  pal  o  columna  metàl·lica  o  de  formigó,  per  al 

sosteniment de la xarxa
   21,64

9 Per cada tapa de tancament de clau de pas    4,78
10 Per rètols informatius   119,56

Tarifa Segona:
Ocupació  del  subsòl  per:  transformadors,  caixes  d’amarratge,  caixes  de  distribució, 
caixes de registre, cables i anàlegs:

1 Transformadors instal·lats en el subsòl de la via pública: Euros/any
     - Fins a 100 kVA  119,56
     - De 100 a 200 kVA    239,12
     - A partir de 200 kVA   239,12
     - més, per cada kVA 39,92

Euros
2 Conduccions elèctriques subterrànies de baixa tensió que no 

ultrapassin els 1000 V. Per cada conductor, anyalment i metre 
lineal:

0,42

3 Conduccions  elèctriques  aèries  d'alta  tensió.  Per  cada 
conductor, anyalment i metre lineal: 0,64

4 Canonada per xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, 
ferro, PVC o d'altre material. Per metre lineal i any:   0,64

5 Canonada per a conducció de gas ciutat o gas natural, a alta i mitjana pressió:
     - Fins a 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  1,60
     - De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any   3,18

6 Canonada per a distribució de gas ciutat o gas natural, a baixa pressió:
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      - Fins a 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  1,60
      - De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any   3,18

7 Ocupació  del  subsòl  de  la  via  pública  o  terreny  del  camí,  amb  altres 
construccions o instal·lacions no detallades anteriorment:
       - Per cada m3. i any    15,91

8 Canonada per a conducció de fibra òptica:
       - Per metre lineal I any    0,42

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació pública, no 
s’han d’aplicar les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa es determina pel valor econòmic de 
la proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

Ordenança Fiscal  núm.  9  TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN  
TERRENYS  D’US  PÚBLIC  I  QUALSEVOL  ACTUACIÓ  EN  LA  VIA  PUBLICA  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 Per supressió d'arbres 57,18
3.2 Per supressió o desplaçament de fanals 57,18
3.3 Altres (pericons, etc) 21% del 

pressupost de 
l'obra

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

Ordenança Fiscal núm. 10 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB  
MERCADERIES,  MATERIALS  DE  CONSTRUCCIÓ,  RUNES,  TANQUES,  PUNTALS,  
ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Article 6. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
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Tarifa primera :

1.  Per  càrrega,  descàrrega  i  treballs  a  la  via  pública  de  qualsevol  vehicle  de 
transport que comportin restricció o tall del trànsit rodat o de vianants:

Euros
a) Per ocupació sense tall de tràfic per hora o fracció i unitat de 

vehicle 31,80
b)  Per  tancament  sense presència  de Policia  Local  per  hora o 

fracció 106,10
c) Per tancament amb presència d’un agent de Policia Local, per 

hora o fracció 159,10

El tipus de modalitat és discrecional de l'Ajuntament d'acord amb les necessitats 
del sol·licitant i les circumstàncies del trànsit o del Servei de Policia Municipal.

2. Per cada grua fixa utilitzada en l'activitat de construcció el braç o 
ploma de la qual ocupi en el seu recorregut la volada de la via 
pública per cada mes o fracció. 95,50

La instal·lació de grues torre fixes requereix la llicència d’instal·lació i  d'activitat 
municipal amb aportació de la documentació i el projecte preceptiu.

La instal·lació de grues torre fixes pot ésser sobre la via pública en aquells casos 
en  què  resti  assegurat  el  trànsit  amb  seguretat  de  vehicles  i  vianants  i  les 
condicions urbanístiques ho permetin.

Tarifa segona:

Ocupació de la via pública amb enderrocs,  materials de construcció, bastides, 
grues fixes, sils, elevadors maquinària d'obra i anàlegs:

1. Per cada m2 de via pública ocupada i/o celada per ús d'obres 
que no garanteixi el pas mínim per vorera establert, per dia o 
fracció

1,60

2. Per cada m2 de via pública ocupada i/o celada per ús d’obres 
que garanteixi  el  pas mínim pre vorera establert,  per dia o 
fracció

1,10

3. Ocupació de via pública per obres dels apartats 3.2, 3,3, 3,4, 
3,5  de l’OF 23
En  aquestes  obres  l'ocupació  de  la  via  pública  tindrà  un  
termini màxim de 60 dies habils per façana d'intervenció des  
de l'inici  de l'ocupació,  i  excepte en situacions tècnicament  
justificades, caldrà garantir el pas dels vianants per la vorera.

Gratuïta

4    Per cada m2 de via pública ocupada per runes o materials 
d'obra sense celar, per dia o fracció  1,90
5    Per unitat de sacs de runa, per dia o fracció  

5,30
6    Per  unitat  de  contenidor  fins  a  6  m3,  sils,  generadors, 
plataforma de transport fixa o mòbil o similar per setmana o fracció. 
(dilluns a divendres)

31,80

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
www.parets.cat                   



Secretaria General
7    Per  unitat  de  contenidor  fins  a  6  m3,  sils,  generadors, 
plataforma de transport fixa o mòbil o similar (per dia en cap de 
setmana).

15,90

8    Per unitat de contenidor de més de 6 m3 per setmana o fracció.
58,30

9    Per unitat de contenidor de més de 6 m3 (per dia en cap de 
setmana). 15,90

La ocupació de via pública requereix autorització municipal, que s'haurà de 
sol·licitar adjuntant plànol de delimitació de la ocupació.

Qualsevol element que es faci servir com a mitjà auxiliar (bastides, elevadors, 
plataformes mòbils o amb cistella) per intervencions a façanes dels edificis 
requereix llicència d’ocupació de via pública. 

En qualsevol cas, caldrà establir les mesures alternatives necessàries per 
garantir el pas de vianants amb una amplada mínima de 0,80 m, preferentment 
en la vorera objecte de l'ocupació.

En el cas que l’ocupació es realitzi sense la corresponent autorització o fora del termini d’autorització 
s'aplicarà un gravamen de la tarifa d’un 25%

Ordenança  Fiscal  núm.  11  TAXA  PER  UTILITZACIÓ  PRIVATIVA O  APROFITAMENT 
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES  O  DE  QUALSEVOL  ALTRE  ESPAI  DE  DOMINI  PÚBLIC  LOCAL  I  LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A  APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització  privativa  o  aprofitament  especial  de  la  via  pública amb  entrades de vehicles a 
través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local  i les reserves de via 
pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega  de mercaderies de qualsevol mena, 
que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable

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

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la  taxa,  en concepte de contribuents,  les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,  a  
favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir de la utilització o l’aprofitament especial, 
o els qui es beneficiïn de la utilització o  l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense 
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l’oportuna autorització.

2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres o de 
qualsevol altre espai de domini públic local, tindran la condició de substituts del contribuent els 
propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui 
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determina d’acord amb el següent quadre de tarifes:

Tarifa primera.- GUALS

Euros
Entrada de pas de vehicles de  qualsevol classe a través de la vorera. 
Inclou la reserva d'estacionament i l’acreditació 76,60

En els casos de locals destinats a aparcament col·lectiu, s'aplica a la tarifa els coeficients 
correctors següents:

Aparcaments en zona residencial i comercial: Coeficient:
a) d'1 a 4 vehicles de capacitat 1.00
b) de 5 a 9 vehicles de capacitat 1.50
c) de 10 a 25 vehicles de capacitat 2.00
d) de 26 a 50 vehicles de capacitat 3.00
e) de 51 a 75 vehicles de capacitat 4.00
f) de més de 75 vehicles de capacitat 5.00

Aparcament en zona industrial: Coeficient:
g) Per cada metre líneal o fracció que suplementi l’amplada del 
gual de 8 metres i fins a 16 metres

3.00

h) Per cada metre líneal o fracció que suplementi l’amplada del 
gual a partir dels 16 metres

0,75

1.1.- L’atorgament de la llicència és discrecional per aquesta Corporació, en funció de les 
circumstàncies urbanístiques i de trànsit de la zona.

1.2.- En cas de celebració de mercats o actes públics, el gual ha de quedar suspès durant el 
termini de celebració de l'acte. 

1.3.- En cas de necessitat, per delimitar l’amplada del gual es pintarà a sobre de la calçada 
de color “groc auto” segons els criteris establerts a la llicència atorgada.

1.4.- En el carrer Major i el del Raval, no es conceideixen guals per aparcament de menys 
de 2 vehicles.

1.5.- Els guals es concedeixen per un mínim de 2,50 metres i un màxim de 4,50 metres 
d’amplada de pas útil en les categories a) i b), i fins a  8 metres d’amplada de pas útil en 
les categories de c) a f)

1.6.- En cas que no existeixi un projecte tècnic de l'activitat d'aparcament, la categoria de 
l'aparcament s’estableix a raó d’1 plaça d'aparcament per cada 25 m2 de local.

1.7.- El gual és per definició, l'ús privatiu de la vorera per l’accés de vehicles als immobles. A 
fi  de  preservar  la  uniformitat  constructiva  i  estètica,  i  en  els  casos  que  sigui 
recomanable, pot rebaixar-se la vorera existent entre dos guals consecutius.

1.8.- A la zona industrial el gual d’amplada igual o inferior a 8 metres, s’enten que està inclòs 
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a la pròpia activitat i per tant no es troba subjecte a aquesta taxa.  

1.9.- La finalitat exclusiva dels guals és facilitar l’accés dels vehicles a l’interior de les naus o 
locals, i en cap cas, el front de l’àmbit ocupat pel gual no podrà ser utilitzat com a lloc 
d’aparcament ni d’estacionament de vehicles.

1.10.- En el cas de donar de baixa un gual sempre caldrà refer la vorera al seu estat original.
1.11.- A les zones residencials la llicència serà gratuïta per les persones que reuneixin els 

següents requisits:
- Persones empadronades en el municipi  amb discapacitat titulars de la targeta 

d'aparcament identificada com a "Titular conductor/a", (atorgada per la Generalitat de 
Catalunya).

- Persones empadronades en el municipi  amb discapacitat titulars de la targeta 
d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", quan tenint mobilitat reduïda, 
el titular sigui menor de 18 anys, o si és més gran, tingui un grau de discapacitat igual 
o superior al 65%, d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002. 
El termini de la gratuïtat serà d'un any. (La primera vegada que es tramiti, el termini es 
donarà pel temps que resti per a la finalització de l’any natural). Aquest termini es 
prorrogarà automàticament si persisteixen les condicions que varen motivar 
l'atorgament.
- Que no siguin titulars d’una reserva d’estacionament dels vehicles en el municipi.

Tarifa segona.- RESERVA D'APARCAMENT SENSE LIMITACIÓ HORÀRIA.

S'aplica als conceptes següents:

2.1.-  Serveis discrecionals de transport de viatgers i anàlegs
2.2.-  Actuacions especials per a la millora de la mobilitat 

Les tarifes són:

Euros

Fins a 3 metres lineals per any
47,84

Per cada metre suplementari i any fins a 16 metres
13,27

Per cada metre suplementari i any a partir dels 16 metres
18,03

Tarifa tercera.- RESERVA D'APARCAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.

Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per comerços per a la càrrega i descàrrega 
de dilluns a divendres de 8 a 20 h, i dissabtes de 9 a 14 h.

Euros

Fins a 3 metres lineals per any o fracció 
46,68

Per cada metre suplementari i any o fracció 
11,35
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Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per a les activitats relacionades amb la 
construcció, de dilluns a divendres de 8 a 20 h, i dissabtes de 9 a 14 h, sense que dita 
reserva impliqui l’ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes, contenidors, 
sacs o d’altres instal·lacions anàlogues subjectes a la taxa prevista en l’Ordenança fiscal núm. 
10.

Euros

Fins a 3 metres lineals per mes o fracció 
46,68

Per cada metre suplementari i mes o fracció 
11,35

Les reserves d'estacionament per càrrega i descàrrega de passatgers o mercaderies no 
implica rebaixar la voravia. 

Tarifa quarta.- PLACA DE GUAL PERMANENT O DE RESERVA D’ESPAI

Euros

Placa permanent o de reserva d’espai
11,30

La col·locació i el manteniment de la placa de gual anirà a càrrec del titular del gual.

Tarifa cinquena.-  GUALS AFECTATS PEL MERCAT MUNICIPAL

Als guals afectats pel mercat municipal se’ls aplica la tarifa següent:
Euros

Entrada de pas de vehicles de qualsevol classe a través de la vorera. 
Inclou la reserva d’estacionament i l’acreditació

65,99

En els casos de locals destinats a aparcament col·lectiu, s’aplica a la tarifa els mateixos 
coeficients correctors especificats a la tarifa primera.

Tarifa sisena.-  RESERVA D’ESTACIONAMENT DELS VEHICLES DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA

Ho poden demanar per domicili habitual i permanent, i per lloc de treball les següents 
persones: 

- Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a 
"Titular conductor/a", (atorgada per la Generalitat de Catalunya).

 - Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a 
"Titular no conductor/a", quan tenint mobilitat reduïda, el titular sigui menor de 18 anys, 
o si és més gran, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb 
l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002. 

En cas que l’interessat discapacitat sigui propietari, o estigui empadronat en un 
emplaçament i aquell disposi d’una plaça d’aparcament en zona comunitària, garatge 
particular o pati de parcel·la amb superficie suficient per la maniobra i estacionament del 
vehicle, no serà autoritzable.
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El termini de la llicència serà d'un any. (La primera vegada que es tramiti, el termini es 
donarà pel temps que resti per a la finalització de l’any natural). Aquest termini es 
prorrogarà automàticament si persisteixen les condicions que varen motivar 
l'atorgament.
En cas d'aprovació de la sol·licitud, la llicència és gratuïta. 

Quan no sigui necessària la reserva, el sol·licitant haurà de notificar-ho per tal de 
procedir a la desenyalització de la reserva. Si no es fa aquesta notificació en el i 
l’administració detecta el no ús de l’espai procedirà a realitzar els treballs d’ofici i les 
despeses generades es liquidarà a l’usuari el pressupost de l'actuació.

Article 7. Acreditament

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

2.  Quan  s’ha  produït  la  utilització  o  l’aprofitament  especial  sense  sol·licitar  llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquesta  utilització o aprofitament.

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

Article 8. Període impositiu

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

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

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General a excepció del supòsit 
previst a l’apartat 5 d’aquest article.

4. Quan no s’autoritzi  la utilització o  l’aprofitament especial o per causes no imputables al 
subjecte passiu,  no pogués tenir  lloc el  seu gaudiment,  procedirà la  devolució de l’import 
satisfet.

1. Quan  per la realització d’obres en la via pública s’hagin vist impedits de la utilització o 
gaudiment  de l’aprofitament  especial,  durant  un termini  superior  a  10  dies,  la  quota 
tributària es prorratejarà mensualment pels dies reals d’utilització durant l’any.

La reducció haurà de ser sol.licitada pel subjecte passiu a l’Ajuntament abans del 31 de 
desembre de 2013  i, en el seu cas, una vegada concedida, comportarà el reconeixement al 
dret a la devolució de l’excés ingressat que s’abonarà en el compte bancari que designi el 
subjecte passiu a aquest efecte.

Ordenança Fiscal núm. 12 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB  
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TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 6. Quota tributària

SOBRE LES SOL·LICITUDS

a) La instal·lació de taules i  cadires en espai  públic  s’autoritza  en el  període de temps 
establert  per  l’Ordenança de Convivència Ciutadana.  L'Ajuntament  podrà,  motivadament, 
ampliar o reduir aquest  termini establert quan les circumstàncies ho determinin i d’acord 
amb els següents requisits:

1) La ocupació permesa en el termini d’aquesta ampliació és limitarà a un màxim de quatre 
taules.

2) L’ampliació del termini es correspon amb els mesos d’horari oficial d’hivern de l’any 2013

3) L’autorització és podrà sol·licitar per mesos o per tot el període d’ampliació.

b) Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d'espai públic, durant el 
període establert, a excepció del període de Festa Major dins l’àmbit de la plaça de la Vila i 
el carrer del Raval, han de formalitzar la sol·licitud abans del dia 30 de març de cada any, en 
la qual han d’indicar el termini de temps en què l’espai romandrà ocupat i els m² d’ocupació i 
el número de taules que s’hi instal·laran. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar plànol 
de la superfície sol·licitada.

c) Els interessats a instal·lar taules i  cadires a la vorera o altre tipus d’espai públic dins 
l’àmbit de la plaça de la Vila i el carrer del Raval, en el període de Festa Major, han de 
formalitzar la sol·licitud abans del dia 10 de juliol de cada any, en la qual han d’indicar el 
nombre de metres quadrats que ocuparan.

Les sol·licituds presentades amb posterioritat a les dates esmentades poden ser rebutjades.

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

Euros
a) En tot el  terme municipal,  amb excepció dels dies de celebració de la 

Festa Major, en els àmbits de la plaça de la Vila i  el carrer del  Raval. Per 
m2, i dia

0,53

b) Els dies de celebració de la Festa Major, en els àmbits de la plaça de la 
Vila i  del carrer del Raval. Per m2, i dia 0,67

c) Tarifa de 1/2 dia (escollint-se entre matí o tarda) en tot el terme municipal, 
amb excepció dels dies de celebració de la Festa Major, en els àmbits de 
la plaça de la Vila i  el carrer del  Raval. Per m2, i dia 

0,42

d) Tarifa mensual per la instal·lació de fins a quatre taules en els terminis 
ampliats durant  els mesos d’horari oficial d’hivern. 

10,00€/ 
mes
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L’import liquidat per aquests conceptes i tarifes, ha de ser abonat en retirar l’autorització, i 
és imprescindible per realitzar l’ocupació de la via pública.

En cas de mantenir-se l’ocupació de la via pública més enllà del temps autoritzat, hi ha 
d’haver una nova liquidació complementària per l’import de l’excés produït.

SOBRE EL PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ

a) La concessió de l’Ajuntament del permís oportú, per ocupar la via pública, és de 
caràcter  discrecional  per  part  de l’Administració,  i  per atorgar-la,  s’ha de tenir  en 
compte:

• Que no interfereixi l’activitat sol·licitada amb les activitats, socials i culturals, 
de caràcter ciutadà.

• Que no afecti la via pública per al bon funcionament de la circulació, ja sigui 
de vianants o de vehicles.

• Que  no  produeixi,  per  l’activitat  sol·licitada,  molèsties  per  al  conjunt  dels 
veïns.

b) L’acte  administratiu  de  la  concessió  de  la  llicència  d’ocupació  és  previ  i 
imprescindible per realitzar-la. Totes les sol·licituds corresponents a ocupacions, ja 
realitzades, o aquelles que es detectin sense la corresponent autorització, han de ser 
liquidades, en cas d’atorgar-se, amb un recàrrec del 25 %

c) Atès el caràcter discrecional de les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública, 
aquestes no creen en cap cas, drets adquirits per a ulteriors ocupacions.

d) Durant el termini d'ocupació, la superfície atorgada ha d’estar indicada visiblement 
sobre el paviment. En cas d’excedir-la, ha de donar lloc a la corresponent liquidació, 
amb el recàrrec indicat, de la superfície complementària ocupada. La reincidència en 
l’ocupació excessiva, ha de ser considerada com a falta greu.

e) Transcorregut el termini de la llicència i retirades les taules i cadires, l'espai ocupat 
caldrà  que  quedi  totalment  desocupat,  lliure  i  en  perfectes  condicions 
higienicosanitàries i de neteja.

f) No acomplir la normativa, en relació a l’ocupació de la via pública, i les condicions 
indicades a la llicència, pot implicar no autoritzar posteriors sol·licituds

REGLES PARTICULARS D’APLICACIÓ
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodoneix per 

excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si  com  a  conseqüència  de  la  col locació  de  veles,  marquesines,  separadors,  

barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que 
ocupen les taules i les cadires, es pren la superior com a base de càlcul.

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot el períodes establert 
en l'Ordenança de Convivència i, temporals, quan el període comprengui una part 
de l'esmentat períodes. 

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:

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
www.parets.cat                   



Secretaria General
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 42,13

2).  Quioscs i instal·lacions destinats a la venda de begudes, queviures i altres 
articles de totes classes, per m2 o fracció i temporada 48,92

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.

2. 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, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,  
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES 
DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Article 6. Quota tributària

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

EPÍGRAF 1: 

Parades o instal·lacions desmuntables, situades amb motiu de les fires i festes tradicionals a 
la via pública o instal·lacions municipals.

1. Tarifa mínima:
- Tarifa mínima per dia durant tot l’any (excepte Festa Major) 11,00 €
- Tarifa mínima per al període de Festa Major d’estiu 42,00 €

2. A més, per m² o fracció durant la Festa Major:
Parades de venda, tirs, tómboles, rifes ràpides i anàlegs 1,26 €
Bars, degustacions, xurreries, venda de patates i anàlegs 1,14 €
Aparells  de  moviment,  autos  de  xoc,  “babys”,  “llagostes”, 

voladors i anàlegs
0,63 €

Circs 0,16 €
Aquests imports es reduiran un 50% fora dels dies de Festa Major

3. A més, caldrà deixar una fiança:
• Per a cada atracció (excepte parades de venda) 270,00 €
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• Per a circs 618,00 €

La fiança es cobrarà en efectiu en el moment de la sol·licitud i/o 
repartiment del terreny i serà retornada un cop desmuntada 
l’atracció, prèvia comprovació dels serveis municipals de què 
l’espai i el mobiliari urbà estan nets i no han patit cap desperfecte.
En cas negatiu, les despeses ocasionades per la reposició o 
reparació aniran a càrrec de l’esmentada fiança, sens perjudici 
que l’Ajuntament consideri oportú emprendre altre tipus d’accions 
que puguin correspondre.
Només s’autoritzarà la instal·lació d’una caravana-habitatge per a 
cadascuna de les atraccions instal·lades.

EPÍGRAF 2: 

Parades, xurreries, instal·lacions desmuntables o camions, parada de venda ambulant o 
qualsevol altra forma d'indústria ambulant situades en espais i solars oberts a la via pública 
degudament delimitats, amb dret a instal·lació en les dates autoritzades.

1. Per metre lineal i trimestre: 25,23 €
2. Per metre lineal i cap de setmana: 2,11 €

EPÍGRAF 3: 

Exhibició d’articles i/o màquines expenedores

1. Exhibició d'articles de venda enfront dels establiments respectius, 
per dia:

0,96 €

2. Exhibició d'articles i màquines expenedores automàtiques no 
vinculat a establiments autoritzats, per metre quadrat i dia:

0,96 €

EPÍGRAF 4: 

Rodatge cinematogràfic

1. Rodatge cinematogràfic, per dia i m² 0,96 €

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 6. Quota tributària

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

A)  CERTIFICACIÓ  O  INFORME  URBANÍSTIC  DE  COMPATIBILITAT  DEL 
PROJECTE  O  L’ACTIVITAT  PROJECTADA  AMB  EL  PLANEJAMENT 
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URBANÍSTIC 

Euros

1)  Projecte  o  l’activitat  projectada  subjecte  a  llicència  de  la  Generalitat  o 
municipal 

420,96 

2)  Projecte  o  l’activitat  projectada  amb  incidència  ambiental  sotmesa  a 
comunicació

265,22

3) Projecte o l'activitat projectada sense incidència ambiental sotmesa al règim 
de comunicació

46,14 

B) ACTIVITATS SOTMESES A LA NORMATIVA D’ESPECTACLES PÚBLICS I 
ACTIVITATS RECREATIVES 

Euros

Tramitació  del  procediment  d’autorització  administrativa  de  la  Generalitat. 
(establiments de règim especial)

4.127,11

Tramitació del procediment de llicència municipal d’obertura d’establiments per 
dur a terme espectacles públics i activitats recreatives 

4.127,11

Tramitació  del  procediment  de  comprovació  de  la  comunicació  prèvia  per 
l’obertura d’establiments dedicats a espectacles i  activitats  recreatives  i  per 
l’organització d’espectacles i activitats recreatives

1.456,30

Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al públic i 
d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament)

3.275,32

Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a llicència 
municipal o comunicació prèvia per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives realitzats per l'EAC

Inclòs a la 
quota

Tramitació del procediment de control periòdic o revisió dels controls efectuats 
per EAC de llicència o comunicació d’obertura d’establiments per dur a terme 
espectacles públics i activitats recreatives

26% de la 
quota 

corresponent 
al règim 

d'aplicació

Procediment  de  llicència  municipal  per  espectacles  públics  i  activitats 
recreatives de caràcter extraordinari en motiu de festes o revetlles populars 
(art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol)

285,80

Procediment d'autorització de la Generalitat per espectacles públics i activitats 
recreatives de caràcter extraordinari en motiu de festes o revetlles populars 
(art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol)

285,80

Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats 
dutes  a  terme  en  establiments  oberts  al  públic  de  caràcter  no  permanent 
desmuntable

285,80

Procediment  de  llicència  municipal  per  a  les  instal·lacions  de  les  fires 
d'atraccions durant la Festa Major 

61,80

C) LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ PER ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
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Euros

Comerços

Superfície entre 500 i 1.000 m2. 1.939,86

Superfície entre 1.000 i 2.500 m2. 4.127,11

Superfície de més de 2.500 m2. 16.508,34

Estacions de Servei 4.127,11

Estacions de servei amb activitats anexes 8.254,21

Hotels i residències

Fins a 20 habitacions 4.127,11

De més de 20 habitacions 8.254,21

Aparcaments (públics i/o privats)

Fins a 500 m2 de superfície útil 1.939,86

De 501 a 2500 m2 de superfície útil 4.127,11

De 2.501 a 5.000 m2 de superfície útil 8.254,21

Magatzems

a) Fins a 500 m2 de superfíe útil 728,72

b) De 501 fins a 1.000 m2 de superfície útil 1.456,30

c) De 1.001 fins a 2.500 m2 de superfície útil 2.912,59

d) De 2.501 fins a 5.000 m2. de superfície útil 4.368,89

e) De 5.001 fins a 10.000 m2. de superficie útil, 

la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció 1.478,26

f)A partir de 10.000 m2. de superficie útil, 

la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció 2.280,61

D) ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL

Euros

Procediment  d’autorització  ambiental  (activitats  incloses  a  l’annex  I  de  la 
LPCA) 4.127,11

Procediment de llicència ambiental (activitats incloses als annexos II o IV de la 
LPCA ) amb una decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte 
ambiental 3.396,16

Procediment de llicència ambiental (activitats incloses als annexos II o IV de la 
LPCA) 3.033,53
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Procediment  de  comunicació  prèvia  (activitats  incloses  a  l’annex  III  de  la 
LPCA) 1.456,30

Tramitació  del  procediment  de  control  inicial  de  les  activitats  incloses  als 
annexos I, II o III de la LPCA i/o als annexos I, II.1, II.2 de la LIIA o norma que 
els modifiqui, realitzats per EAC

Inclosa quota 
inicial

Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex I de la LPCA 724,91

Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex II o IV de la LPCA 549,55

Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex III de la LPCA 357,20

Procediment de revisió de les activitats de l’Annex I de la LPCA 725,43

Procediment de revisió de les activitats de l’Annex II o IV de la LPCA 549,55

E) ACTIVITATS SENSE INCIDÈNCIA AMBIENTAL i/o, SOTMESES A ALTRES 
NORMATIVES SECTORIALS

Euros

Tramitació  del  procediment  de  comprovació  de  la  comunicació  prèvia  o 
declaració  responsable  per  l'obertura  d'establiments  industrials,  mercantils, 
comercials,  o  professionals  d'activitats  sense  incidència  àmbiental  i  sense 
espectacles.

636,54

Autorització sanitària de funcionament i el seu control 285,80

Llicències comercials 4.127,11

Llicència municipal per a centres de culte 1.456,30

Tramitació  llicència  d’obertura  d’establiments  per  a  aquelles  activitats  i 
instal·lacions  innòcues  que  al  requerir  l’execució  d’obres  que  necessiten 
projecte, es regulen pel reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) o que 
resten subjectes a un procediment especific definit per la normativa sectorial 
que resulti d’aplicació. 1.456,30

F) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS

Per  a  les  ampliacions,  modificacions  o  adaptacions  i  canvis  de  nom  que  suposin  una 
modificació substancial, imposades 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  substancial,  imposades  a  l’interessat  en  el  moment  de  concessió  de  la 
llicència la taxa és el 25 % de la que li correspondria per a nova implantació d’acord amb les 
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tarifes vigents.

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

G) CONTROL INICIAL DELS SERVEIS MUNICIPALS

Les  activitats  en  què  es  requereixi  realitzar  inspecció  de  comprovació  o  verificació  de 
mesures correctores per part dels serveis tècnics municipals.

Per cada inspecció dels serveis tècnics municipals, un 20% de la quota corresponent a la 
taxa que s’acrediti per la autorització de l'activitat. A aquest cost s'incrementarà el cost de les 
proves o verificacions que siguin necessàries per el correcte control de l'activitat. 

H) DESESTIMACIÓ DE LA LLICÈNCIA

En el cas que el sol·licitant hagi formulat desestimació abans de la concessió de la llicència, 
les quotes que s’han de liquidar són el 20 per cent de les quantitats que s’assenyalin en els 
apartats anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament. 

Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de 
què l’ajuntament hagi  practicat  la visita de comprovació o control  de la  comunicació,  es 
retornarà  integrament  al  contribuent  l’import  de  la  taxa.  Altrament,  no  és  retornarà  cap 
import. 

I) 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.

Ordenança  Fiscal  núm.  16  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  
MEDIAMBIENTALS.  RECOLLIDA  SELECTIVA,  ORGÀNICA,  TRACTAMENT  I  
ELIMINACIÓ DE RESIDUS

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del  previst  als  articles 57 i  20.4.s)  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 i la Llei 6/1993, de 15 
de juny, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament 
estableix les taxes pels serveis de recollida selectiva, orgànica, tractament i eliminació de 
residus domèstics, que es regiran per la present Ordenança.

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida selectiva, orgànica, tractament i  
eliminació de residus domèstics.

 
Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
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a) Recollida  selectiva  de  residus  generats  als  habitatges  particulars  com  a 
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida selectiva de restes vegetals generades en solars sense edificar.
c) Recollida selectiva dels residus generats en locals sense activitat comercial.
d) Tractament i/o eliminació dels residus esmentats als apartats anteriors.
2. A aquests efectes, es consideren residus urbans domiciliaris les restes i les deixalles 
alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.

3. No  tenen  la  consideració  de  residus  urbans  domiciliaris  els  que,  per  al  seu 
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de 
seguretat, tals com:

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Runes d’obres
d) D’altres tòxics o perillosos

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, 
solars o locals sense activitat comercial situats en  places, carrers o vies públiques on es 
presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i 
tot, a  precari.

2.  Tindrà  la  consideració  de  subjecte  passiu  substitut  del  contribuent  el  propietari  dels 
habitatges, solars o locals sense activitat comercial, el qual podrà repercutir, si s'escau, les 
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge, solar o locals 
sense  activitat  comercial,  que  es  determina  en  funció  de  la  naturalesa  i  el  destí  dels 
immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:

Domiciliaris Categoria dels carrers
1a. 2a. 3a. 4a. 5a.

Per cada solar, local sense activitat comercial o habitatge

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de
caràcter familiar

       

44,56

3. Els pensionistes del sistema de Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent i 
viduïtat  majors  de 60 anys que acreditin  escassa capacitat  econòmica paguen la  quota 
reduïda al100%. 

A l’efecte  de  poder  determinar  quines persones  tenen  dret  a  gaudir  d’aquesta  reducció 
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s’estableixen els barems següents:

- INGRESSOS ANUALS: No superar el límit d’ingressos següents:

Si el beneficiari viu sol Igual o inferior al SMI
Ingressos  totals  de  les  persones 
que conviuen majors de 16 anys

Si el beneficiari conviu amb una persona Igual o inferior al SMI x 1,95
Si el beneficiari conviu amb dos persones Igual o inferior al SMI x 2,35
Si el beneficiari conviu amb tres persones Igual o inferior al SMI x 2,75
Si el beneficiari conviu amb quatre persones Igual o inferior al SMI x 3,15
Si el beneficiari conviu amb cinc persones Igual o inferior al SMI x 3,65
Si el beneficiari conviu amb sis persones Igual o inferior al SMI x 4,10

- HABITATGE: No posseir cap bé immoble o posseir únicament l’habitatge on es resideix.

Per a gaudir d’aquesta reducció els interessats hauran de presentar, abans de la finalització del 
període  voluntari,  sol.licitud  prèvia  per  escrit  adjuntant  fotocòpia  del  DNI  i  els  documents 
justificatius de la situació econòmica familiar (certificat dels ingressos de tots els membres de la 
unitat familiar majors de 16 anys, certificat de l’OTG de les persones majors de 16 anys que 
estan a l’atur, fotocòpia de la declaració de la renda si la fa, declaració jurada de no variació de 
les  circumstàncies  familiars,  etc.).  Es  poden  demanar  al  sol·licitant  els  documents 
complementaris que es considerin necessaris.

Vist l’informe dels serveis municipals, l’alcalde acorda la concessió o denegació del benefici 
fiscal sol·licitat. 

Si es concedís la reducció, s’ha de fer efectiva en l’exercici en què s’ha sol·licitat i es manté 
mentre no variïn les circumstàncies familiars.  En cas que sigui atorgada un cop liquidada la 
taxa, s’ha de procedir a la devolució d’ingressos indeguts.

Article 7. Acreditament

1.  La  taxa  s’acredita  i  neix  l'obligació  de  contribuir  des  del  moment  en  què  s'iniciï  la 
realització  del  servei,  que  hom  entendrà  iniciat,  atesa  la  seva  naturalesa  de  recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de recollida selectiva de residus urbans domiciliaris en 
els carrers o llocs on figurin els habitatges, solars o locals sense activitat comercial utilitzats 
pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2.  Una vegada s'hagi  establert  i  funcioni  el  servei  esmentat,  les  quotes  s'acreditaran el 
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en 
els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei.

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

II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari, de recepció voluntària,  
de  recollida selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus comercials.

Article 12. Quota tributària

1.  La quota tributària  de la  taxa per  la  prestació  de serveis  de recepció  voluntària   de 
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recollida selectiva, tractament i eliminació de residus comercials  consisteix en una quantitat 
fixa, per unitat de local , que es determina en funció de la naturalesa i el destí dels immobles 
als quals es desenvolupi l’activitat generadora del  residu, i de la categoria del lloc, la plaça, 
el carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, saplica la tarifa següent:

Categoria dels carrers
1a. 2a. 3a. 4a. 5a.

Epígraf primer. Allotjaments Euros
 Hotels,  motels,  hotels,  apartaments,  hostals,  residències i 
similars de mes de 50 habitacions, per cada establiment

1.107,25

 Hotels,  motels,  hotels,  apartaments,  hostals,  residències i 
similars de 30 a 50 habitacions, per cada establiment

885,80

 Hotels,  motels,  hotels,  apartaments,  hostals,  residències i 
similars de 20 a 30 habitacions, per cada establiment

590,70

 Hotels,  motels,  hotels,  apartaments,  hostals,  residències i 
similars de 10 a 20 habitacions, per cada establiment

332,17

 Hotels,  motels,  hotels,  apartament  i  hostals  i  similars  de 
menys de 10 habitacions, per cada establiment

95,80

 Centres sanitaris,  col·legis   i  altres centres de naturalesa 
anàloga sense residència,per cada establiment

95,80

S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els 
quals  s’inclouen  hotels,  pensions,  residències,  centres  hospitalaris,  col·legis  i  altres 
centres de naturalesa anàloga.

Epígraf segon. Establiments d’alimentació Euros
A) Supermercats, economats i cooperatives 143,22
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses

143,22
C) Peixateries, carnisseries i semblants 95,80
D) Parades del mercats municipals 

De 0 a 6 metres lineals_____________________  
De 0 a 12 metres lineals no alimentari_________   
De 0 a 12 metres lineals alimentari____________  
Mes de 12metreslineals no alimentari__________  
Mes de 12metreslineals alimentari_________  

En cas de parada dilluns i dimecres, la segona parada gaudirà 
d’una reducció del 50%

35,00
60,00
80,00
90,00

110,00

Epígraf tercer. Establiments de restauració Euros
A) Restaurants

95,80
B) Cafeteries

63,65
C) Whisqueries i pub

63,65
D) Bars 63,65
E) Tavernes

63,65
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Epígraf quart. Establiments d’espectacles Euros

A) Cinemes i teatres
55,70

B) Sales de festes i discoteques 55,70
C) Sales de bingo

55,70
Epígraf cinquè. Altres Euros
A) Altres locals no expressament tarifats
B) Aparcaments col·lectius de més de 26 vehicles

55,70
55,70

En  el  supòsit  que  l’oficina  o  establiment  estigui  situat  en  el  mateix  habitatge,  sense 
separació, s’aplica la tarifa de l'establiment.

Ordenança Fiscal núm. 17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS  
LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL

Article 5. Beneficis fiscals

1. Quan  el  subjecte  passiu  sigui  una  entitat  o  associació  sense  ànim  de  lucre 
registrada en el Registre municipal d’Entitats de Parets del Vallés gaudirà d’una 
bonificació del 25% de les quotes.

2. Sense perjudici del previst al punt anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa 
capacitat econòmica.

Article 6. Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:

1. CONCESSIONS AMB CAIRE DE PERPETUÏTAT

Primeres concessions Euros
Un nínxol (difunt figura al padró)

726,15
Un nínxol (difunt no figura al padró)

1.452,30
Un columbari (difunt figura  al padró) 453,20
Un columbari (difunt no figura  al padró) 911,55

Segones i següents concessions
Un nínxol (difunt figura al padró)

484,10
Un nínxol (difunt no figura al padró)

1.091,80
Un columbari (difunt figura  al padró)

365,65
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Un columbari (difunt no figura  al padró)

798,25

2. LLOGUER
Tan sols es concedeix en nínxols de segona concessió:

Tres anys

216,30
Sis anys

314,15
Deu anys

731,30

3. ALTRES SERVEIS
Drets administratius d’expedició del títol

36,40
Drets d’obertura i tancament per treure o dipositar les despulles humanes 
d’un nínxol 36,39
Drets d’obertura i tancament d’un columbari

21,96
Despeses d’inhumació

146,19
Despeses de reducció de restes

60,47
Drets d’enterrament

60,47
Instal·lació de làpides

55,00
Subministre, gravat noms i col·locació làpida columbari 86,00

4. SERVEI DE MANTENIMENT
Taxa anual de conservació per nínxol, (concessió o lloguer)

23,98
Taxa anual de conservació per columbari 12,31

5. SERVEI D’ÚS DEL VETLLADOR PER A LES DESPULLES
  6 hores 130,00
  12 hores 228,00
24 hores 360,00

Retrocessions dels drets funeraris: L’extinció del dret funerari implica el retorn de les tarifes 
de l’epígraf 1. abonades en excés. Per al càlcul del retorn es té en compte el valor del dret 
funerari  en el  moment de la renúncia,  se’n deprecia una quantitat  proporcional al  temps 
transcorregut,  en  relació  a  uns  50  anys  de  concessió  amb  caire  de  perpetuïtat  i  se’n 
dedueixen els drets d’obertura i tancament i les despeses de reducció de restes i/o d’altres 
despeses que procedeixin.
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2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior 

s’han de reduir en un 50%.
A l’efecte d’obtenir aquesta reducció, s’ha d’emplenar l’imprès que facilita el Servei de cementiris 
i adjuntar-hi còpia de l’última declaració d’IRPF.

3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es 
prestaran els serveis gratuïtament, amb l’informe previ de l’Àrea de Serveis Socials.

Article 7. Acreditament i període impositiu

1. En els supòsits contemplats en els epígrafs anteriors relatius a actuacions singulars dels 
serveis  municipals,  la  taxa  s’acreditarà  quan  s’iniciï  la  prestació  del  servei,  encara  que 
s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei.

2. En el supòsit contemplat en l’ epígraf 4rt, taxa anual, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener 
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
La quota anual és irreduïble.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 

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

2. La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud  de 
l’autorització  de  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del  domini  públic 
municipal 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.

3. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels ninxols 
establerta  en  l’epígraf  4rt,  taxa  anual,  el  pagament  de  la  taxa  s’efectuarà  en  el 
període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb 
la  finalitat  de  facilitar  el  pagament,  l’Ajuntament  remetrà  al  domicili  del  subjecte 
passiu  un  document  apte  per  a  permetre  el  pagament  en  entitat  bancària 
col·laboradora.
No  obstant,  la  no  recepció  del  document  de  pagament  esmentat  no  invalida 
l’obligació de satisfer  la taxa en el  període determinat  per l’Ajuntament en el  seu 
calendari fiscal.

Ordenança  Fiscal  núm.  19  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  D’ESCOLES 
BRESSOL

Article 6è. Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:

A.- De l’1-01-2013 al 31-08-2013 (curs 2012-2013)

Concepte Import €/mes
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Escolaritat 182,95 €/mes
Escolaritat Lactants 198,41 €/mes
Matiners mensual 55,24 €/mes
Matiners al dia 5,00 €/dia
Menjador al dia (usuari puntual) 9,00 €/dia
Menjador al dia (usuari fix) 8,50 €/dia

En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en els apartats A) i B) 
de l’article  6è,  s’han de reduir  en un 25%, 50%, 75% o 100% en aplicació dels  criteris 
socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals.

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’ha de presentar la sol·licitud corresponent als Serveis 
Socials municipals abans del període oficial de preinscripció. Aquest Servei informa sobre la 
procedència d’aplicar el benefici sol·licitat i l’Alcaldia en resol la concessió o denegació. La 
concessió de reduccions sol·licitades fora de termini són efectives a partir del mes següent a 
la sol·licitud.

B.- De l’1-09-2013 al 31-12-2013 (curs 2013-2014)

Concepte Import €/mes
Escolaritat 182,95 €/mes
Escolaritat Lactants 198,41 €/mes
Matiners mensual 55,24 €/mes
Matiners al dia 5,00 €/dia
Menjador al dia (usuari puntual) 9,00 €/dia
Menjador al dia (usuari fix) 8,50 €/dia

En els  supòsits  de que alguna de les persones obligades al  pagament de la  taxa sigui 
beneficiària d’una subvenció o ajut econòmic de l’Ajuntament de Parets del Vallés per a 
aquest  concepte,  s’instrumentaran els  mecanismes  necessaris  per  a  procedir  a  la  seva 
compensació, total o parcial segons els casos, per via administrativa.

2. Es considerarà un usuari fix de l’horari extraordinari aquell que en faci ús 11 dies o més al 
mes.

Es considerarà un usuari fix del servei de menjador aquell que en faci ús un mínim de dos 
dies fixos a la setmana.

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 

- La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu 
pagament. El no pagament podrà ocasionar la incoació de la via de constrenyiment i la 
baixa del beneficiari del servei.

Per gaudir de la prestació s’ha d’estar al corrent de cadascuna de les mensualitats. La 
falta de pagament de dues quotes,  tant d'escolaritat com dels serveis complementaris, 
determina l’anul·lació dels drets que atorga la matrícula que, amb comunicació prèvia al 
regidor i al responsable del Patronat Municipal d'Ensenyament i a la direcció de l'escola 
bressol  corresponent,  serà  resolta  pel  President  prèvia  audiència  de  l’interessat.  Per 
tornar a donar-se d’alta ha de pagar el rebut/rebuts pendents. Fins que aquests no siguin 
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liquidats:

1. No es podrà quedar a dinar

2. No podrà renovar matrícula pel curs següent

3. No podrà inscriure un altre fill

- La  taxa  es  podrà  exigir  en  règim  d’autoliquidació  quan  els  procediments  s’iniciïn  a 
instància  del  subjecte  passiu.  A 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.

- Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de varis mesos, 
un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del 
servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.

- El pagament de la  taxa es podrà fer  mitjançant  domiciliació bancària,  que sol·licitarà 
l’interessat en les oficines municipals.

- Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

- El cessament en la recepció del servei, s’haurà de sol·licitar per escrit i la baixa tindrà 
efectes  a  partir  del  mes  següent  a  la  data  de  sol·licitud.  Malgrat  això,  i  en  estar 
distribuïda la taxa anual en onze mensualitats, no s’acceptaran baixes durant el mes juny 
de l’any en curs. La baixa del servei sol·licitada durant el transcurs del mes no dóna dret 
a la devolució total ni parcial de la quota.

Ordenança Fiscal núm. 20 TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES 
MOTIVATS PER ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS

Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària es determina: a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els 
apartats a), b) c) d) i f) de l'article 2n 1 en funció del nombre d'efectius, tant personals 
com materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit; i b) per una 
quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de l'autorització per realitzar el 
transport escolar, prevista a l’apartat e)

2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:

Euros

Epígraf 1. Serveis especials de vigilància, espectacles públics i transports
a) Per cada policia local, per cada hora o fracció 19,80
b) Per cada vehicle policial, inclosa la dotació, per cada hora o fracció 49,00
c) Per cada motocicleta, inclosa la dotació, per cada hora o fracció 24,40

3. En l'aplicació de la tarifa s’han de tenir en compte les regles següents:

1. Les quotes s’han d’incrementar en un 50 per cent quan els serveis  s'efectuïn entre les 
20 i les 24 hores del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 del 
matí.

2. El temps de prestació efectiva dels serveis es computa prenent com a moment inicial 
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el  de la  sortida dels efectius dels aquarteraments respectius i  com a final  el  de l’ 
entrada després d'haver acabat el servei.

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

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

3.1 Certificats sobre aprofitament urbanístic i altres informes urbanístics 420,96
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
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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
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: SERVEIS DE RÈGIM INTERN

5.1 De la unitat de personal:

Drets d’examen per accés a places de personal funcionari en propietat i contractes de carácter 
indefinit:

Euros
5.1.1. Accés nivell “A1 i A2” 25,65

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. 22 TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES 
DE LLOGUER

Article 6è. Quota tributària 

La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del 
servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:

a) Per concessió, expedició i registre de llicències; per cada llicència:
Euros

1.- De classe B (autotaxi) 121,20
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2.- De classe C (ambulàncies) 178,20

b) Ús i explotació de llicències; per cada llicència a l’any:
Euros

1.- De la classe B 36,25
2.- De la classe C 26,50

c) Substitucions de vehicles i canvi de nom; per cada llicència:
Euros

1.- De la classe B 60,50
2.- De la classe C 59,40

Si la vigència de la llicència fos inferior a un any, se’n liquida la part proporcional.

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

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el 
que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text 
Refós  de la  Llei  d’Urbanisme de Catalunya  (TRLUC),  l’Ajuntament  estableix  la  taxa per 
l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i 
comunicacions prèvies en matèria d’urbanisme.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la realització d’una activitat, tant tècnica com administrativa, que 
sigui necesària per a la prestació dels serveis següents: 

a) Atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació i la seva prórroga.
b) Tramitació de comunicacon prèvies d’obres menors.
c) Tramitació de legalització d’obres. 

Article 3. Actes no subjectes 

1. No estaran subjectes a aquesta taxa aquelles llicències d’obres de menor, que no es 
realitzin en la via pública, sempre que el seu cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 
1.000,00 €.

2.  Restaran també excloses de la subjecció de la taxa els supòsits regulats en aquesta 
Ordenança en què s’autoritza la substitució de la llicència urbanística pel tràmit simplificat 
d’assabentat, que puguin gestionar-se en la seva totalitat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Les obres subjectes al règim d’assabentat són:

1) Obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin en l’interior dels 
habitatges i locals comercials.

2) Les obres menors interiors a realitzar en habitatges que no comportin cap canvi 
en les obertures, els murs, els pilars i  els sostres, ni tampoc en la distribució 
interior de l’edifici,  llevat del cas que formin part de les obres de remodelació, 
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rehabilitació  o  reforma,  que  amb  carácter  general  es  facin  en  un  edifici  o 
instal·lació.

3) Substitució de fusteries (portes, finestres o persianes).
4) Treballs d’ajardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliquin 

la modificació del nivell de terres existent.
5) Instal·lació  d’antenes  de  recepció  de  programes  dels  serveis  públics  i/o 

comercials  de radio i  televisió (tipus A),  definides a l’article 12 del Reglament 
regulador de la instal·lació d’antenes.

6) Pavimentació d’espais exteriors d’habitatges de planta baixa, sense soterrani.
7) Col·locació  o  substitució  de  canals  exteriors  de recollida  d’aigües  pluvials  de 

cobertes. 
8) Substitució de portes exteriors de tanques de carrer.
9) Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres.
10) La Col·locació d’aparells de climatització domèstics en habitatges.
11) La  substitució  d’aparadors  que  no  impliquen  canvi  en  la  distribució  i/o 

modificacions en les obertures de la façana de l’immoble.
12) La col·locació de barbacoes i tendalls en edificis unifamiliars aïllats.
13) Obres de reforma dels danys en habitatges provocats per incendis, explosions i 

fenòmens naturals. En aquestes obres junt amb la comunicació prèvia s’haurà 
d’adjuntar la documentació tècnica i administrativa necessària en funció de les 
obres que es realitzin.

3. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat i 
l’equilibri del paisatge urbà. 

4.  Les  obres  de  rehabilitació  d’edificis  o  habitatges,  que  hagin  estat  qualificades  de 
rehabilitació  protegida  i  les  construccions,  obres  i  instal·lacions  específiques  per  a 
l’adaptació d’edificis o  d’habitatges existents de mes de 10 anys d’antiguitat, que es facin 
per afavorir les condicions d’accés, ús i habitabilitat a persones amb discapacitat, sempre 
que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d‘abast general.

5. Les obres d’adequació a mesures d’aïllament tèrmic en edificis residencials ja existents.

6. Les obres d’instal·lació en edificis residencials preexistents de les energies definides com 
a alternatives (solar, eòlica...) per a l'ús dels habitatges.

7.  Obres  de  jardineria  i  estacions  depuradores  en  edificis  residencials  preexistents  per 
l’aplicació de mesures d’estalvi energètic, utilització d’energies alternatives o de minoració 
de l’impacte ambiental.

8. Les obres de construcció d’habitatges de protecció oficial, que obtinguin la qualificació 
definitiva de protecció oficial per  a venda, de renda bàsica a 25 anys, o altre qualificació 
oficial  de  major  o  igual  protecció,  que  siguin  promogudes  per  qualsevol  entitat  pública, 
cooperatives o per promotors privats que hagin subscrit conveni amb l’Ajuntament de Parets 
del Vallès, per a l’adjudicació dels habitatges i l’establiment del dret de tempteig i retracta a 
favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

9. Les obres que quedin subjectes a la taxa prevista en la Ordenanza fiscal núm. 9

Article 6. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa:
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a)  El  cost  real  i  efectiu  de  l'obra  civil,  quan  siguin  moviments  de  terra  i  les  obres  de 
desmuntatge  o  esplanació  en  qualsevol  classe  de  sòl,  l’obertura,  la  pavimentació  i  la 
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte 
d’urbanització,  les  obres  de  construcció  de  nova  planta,  i  les  d’ampliació,  reforma, 
modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o 
instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, nau industrial, local o instal·lació, quan es tracti de la 
primera  utilització  dels  edificis  i  de  la  modificació  del  seu  ús,  i  la  instal·lació  de  línies 
elèctriques,  telefòniques  o  altres  de  similars  i  la  col·locació  d’antenes  o  dispositius  de 
comunicacions de qualsevol tipus.

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'Impost sobre 
Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions.

d)  La superfície  dels  cartells  de  propaganda  col·locats  de  manera visible  des de la  via 
pública,  la  superfície  afectada per  la  tala de masses arbòries,  de vegetació arbustiva  o 
d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic i l’acumulació de 
residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del passatge.

e) El cost real i efectiu de l’obra en la via pública no prevista en la ordenança núm. 9.

f)  El  cost  real  i  efectiu  de  les  obres  sotmeses  a  règim  de  comunicació  consistents 
l’acondicionament de locals,  amb una superfície màxima de 300 m2, per a realitzar una 
activitat comercial quan no es requereixi de la redacció d’un projete d’obres. 

2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon a 
la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.

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 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€

IV Taxa  per  a  llicència  de  parcel·lació  (agregació  o  segregació)  o  canvi  d’ús 
urbanístic: el   0,36%  del valor cadastral de les finques afectades.

V Taxa per a llicència de instal·lació de cartells de propaganda:  32,99 € per m2 o 
fracció de superfície d’exposició i any.

VI 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. En el cas que el sol·licitant hagi formulat desestimació abans de la concessió de la 
llicència, les quotes que s’han de liquidar són el 20 per cent de les que s’assenyalin 
en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament.

3. Pròrrogues:
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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.

4. 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 

5. 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 substàncials  derivades de prescripcions  i/o  esmenes dels  serveis 
tècnics  municipals,  suposarà  un  augment  del  0,05%,  a  la  quota  de  la  taxa 
urbanística.

6. 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.

7. 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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Ordenança  Fiscal  núm.  24  TAXA PER  RETIRADA DE  VEHICLES  ABANDONATS  O  
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

Article 4. Quotes tributàries 

La quota tributària és el resultat d’aplicar les tarifes següents:

a)
Recollida  de  vehicles  de  la  via  pública,  dins  el  terme  municipal  fins  al  dipòsit 

d’emmagatzematge, han de satisfer:
a.1.- En dies feiners i horari de 8 del matí a 8 de la tarda Euros
a.1.1.- Ciclomotors, motocicletes i automòbils

113,30
a.1.2.- Furgonetes i tot terrenys

160,00
a.1.3.- Camions fins a 3.500 kg

180,00
a.1.4.- Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg

293,80
a.1.4.1.- Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg

14,80

a.1.5.1.- Enganxada de grua a turismes i furgonetes
a.1.5.2.- Enganxada de grua a camions i remolcs

45,60
82,70

a.2.- En dies festius i en horari de del 8 del vespre a les 8 del matí Euros
a.2.1.- Ciclomotors, motocicletes i automòbils

155,50
a.2.2.- Furgonetes i tot terrenys

223,50
a.2.3.- Camions fins a 3.500 kg

222,80
a.2.4.- Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg

342,70
a.2.4.1.- Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg

20,50

a.2.5.1.- Enganxada de grua a turismes i furgonetes
a.2.5.2.- Enganxada de grua a camions i remolcs

52,00
94,50

b)
Immobilització d’un vehicle:

Euros

b.1. Amb procediment mecànic a turismes i furgonetes
b.2. Amb procediment mecànic a camions i remolcs

67,90
123,10
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c)
Dipòsit i custòdia de vehicles dipòsit municipal.   2n dia i successius  

Euros

c.1. Per cada dia o fracció per vehicles a motor
c.2. Per cada dia o fracció per camions i remolcs

12,70
23,30

d)

d.1. Per la cessió voluntària a l’Ajuntament de Parets del Vallés de la 
propietat d’aquells vehicles, de persones empadronades a Parets del 
Vallés, que tinguin un vehicle subjecte a tributació al municipi, i que 
no  puguin  fer-se  càrrec  de  la  gestió  del  desballestament, 
descontaminació i baixa definitiva en els arxius de la DGT, sense la 
intervenció de grua

En  cas  que  sigui  necessària  la  intervenció  de  grua  la  tarifa 
s’incrementarà en l’import fixat en l’apartat a)

d.2.  Per la cessió voluntària a l’Ajuntament de Parets del Vallés de la 
propietat  d’aquells  vehicles  que  tinguin  obert  o  en curs  expedient 
administratiu per abandonament en lloc públic, als efectes de gestió 
del desballestament, descontaminació i baixa definitiva en els arxius 
de la DGT

Euros

27,60

46,10 

Ordenança Fiscal Núm.  25 TAXA PER LA RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS

Article 4t.-  Tarifes

Les tarifes que cal aplicar són les següents:

Euros
1. Recollida i custòdia de gats o gossos amb xip 128,00
2. Recollida i custòdia de gats o gossos sense xip:
  a) Per la recollida de l’animal    160,00
  b) Per la desparatització i vacunacuió 27,00
  c) Per la identificació amb el xip 69,00
3. Recollida gos o gat mort (inclou inciniració) 150,00   
4. Increment per servei nocturn (de 21 a 7 hores) 50,00  
5. Increment per servei festiu 50,00  
6. Estada en residència    8,49 per dia 
7. Inscripció en el cens d’animals de companyia 3,70  
8. Llicència per tinença d’animals perillosos   18,00   
9. Renovació llicència per tinença d’animals perillosos. 3,70
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Per a la prestació dels serveis especificats en les tarifes 1 i 2 es fixa un import mínim de 50 € quan una 
vegada iniciada l’activitat municipal hi ha desestiment per part del subjecte passiu sense que sigui efectiva 
la recollida i custòdia de l’animal per part de l’empresa delegada encarregada del servei.

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

Article 6. Quota tributària

1. 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
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
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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

De l’1/1/2013 al 31/8/2013  CURSETS ESCOLES

Tipus de curset Durada
Quota 
mes

Escola bressol Parets (curs 
escolar) 1 dia/setmana 5,10
Escola bressol de fora (curs 
escolar) 1 dia/setmana 10,20
Escola primària Parets (curs 
escolar) 1 dia/setmana 3,79
Escola primària de fora 
(curs escolar) 1 dia/setmana 7,58

De l’1/9/2013  al 31/12/2013  CURSETS ESCOLES

Tipus de curset Durada
Quota 
mes

Escola bressol Parets (curs 
escolar) 1 dia/setmana 5,36
Escola bressol de fora (curs 
escolar) 1 dia/setmana 10,71
Escola primària Parets (curs 
escolar) 1 dia/setmana 3,98
Escola primària de fora 
(curs escolar) 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 juliol) 5 dies/setmana 35,42
Nadons resident 2 dies/setmana 43,39
Nadons no resident 2 dies/setmana 54,23

CURSETS  PARTICULARS
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Tipus de curset (3) (4) Durada

Quota 
semana

l
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

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 
semana

l
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 Santa)
(5) Activitat gratuïta per als abonats

- 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 %.
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- A petició  de l’interessat,  els pensionistes que acreditin  escassa capacitat  econòmica, 

podran  obtenir  una  reducció  de  fins  el  100  % de  la  taxa,  en  aplicació  dels  criteris 
socioeconòmics  de  Serveis  Socials  que  s’incorpora  com  a  annex  a  les  ordenances 
fiscals.

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.

2. 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. 

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

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

5. 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.

6. 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. 

7. 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,  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.

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

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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 
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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.  27  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DELS  SERVEIS 
D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària es determina en funció de la tipologia de serveis 
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. A 
aquest efecte s'han d’aplicar les tarifes següents:

De l’1-01-2013 al 31-08-2013 (curs 2012-2013)

Nom programa i dedicació setmanal Residents
Euros/mes

No residents
Euros/mes

Iniciació musical (60'/setmanals) 30,9 € 38,62 €
Iniciació musical (90'/setmanals) 40,67 € 50,84 €
Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument 
col·lectiu 45') 54,35 € 67,93 €

Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument 
individual 30') 62,59 € 78,23 €

Programa apronfudiment (classe en grup 120' + 
instrument individual 30') 68,77 € 85,96 €

Programa avançat (instrument 30' individual) 44,83 € 56,04 €
Adult instrument col·lectiu (45') 39,68 € 49,60 €
2n instrument (30') 41,90 € 52,37 €
Coral infantil (45') 32,76 € 40,95 €
Música per adults (60') 30,9 € 38,62 €

De l’1-09-2013 al 31-12-2013 (curs 2013-2014)

Nom programa i dedicació setmanal Residents
Euros/mes

No residents
Euros/mes

Iniciació musical (60'/setmanals) 30,9 € 38,62 €
Iniciació musical (90'/setmanals) 40,67 € 50,84 €
Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument col·lectiu 
45') 54,35 € 67,93 €

Programa bàsic (classe en grup 90' + instrument 
individual 30') 62,59 € 78,23 €

Programa apronfudiment (classe en grup 120' + 
instrument individual 30') 68,77 € 85,96 €

Programa avançat (instrument 30' individual) 44,83 € 56,04 €
Adult instrument col·lectiu (45') 39,68 € 49,60 €
2n instrument (30') 41,90 € 52,37 €
Coral infantil (45') 32,76 € 40,95 €
Música per adults (60') 30,9 € 38,62 €

2. En cas de no poder absorbir tota la demanda, el procediment d’adjudicació de les places 
a l’Escola municipal de Música serà el següent:
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Tindran  preferència  d’accés  aquelles  famílies  que  es  trobin  en  situació  de 
desavantatge socioeconòmica valorada pels Serveis Socials municipals.

A Per estar empadronat a Parets del Vallès 5 punts

B
A partir del programa d’aprenentatge bàsic, per 
matricular-se de tot un programa acadèmic complert 
(llenguatge musical + instrument)

2 punts

En cas d’empat de puntuació es procedirà de la següent forma:

E) Pels  grups  Petimúsics  i  Iniciacions  musicals  es  realitzarà  un  sorteig  per  tal 
d’establir  l’ordre  corresponent,  extraient  dues  lletres  que  indicaran  quin  és  el 
primer  cognom que tindrà  accés,  a  partir  d’aquí  se  seguirà  per  rigorós  ordre 
alfabètic.

F) En el cas de Llenguatge musical i/o Instrument es podrà fer, si s’escau, una petita 
prova d’aptituds.

1. Llista d’espera

1. Un cop s’han assignat totes les places disponibles en les diferents especialitats, es 
formarà una llista d’espera amb els que han quedat sense plaça. 

2. Les sol·licituds fora de termini s’incorporaran a la llista d’espera per rigorós 
ordre d’entrada.

3. En la mesura que es produeixin vacants s’oferiran per rigorós ordre de 
sol·licitud.

Ordenança Fiscal Núm.  28 TAXA PEL LLOGUER DE SALES, TEATRES MUNICIPALS I  
ALTRES ANÀLEGS 

Article 4t.-  Quota tributària

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

1. Lloguer de sales, salons públics, teatres i altres anàlegs llevat del teatre Can 
Rajoler:

• Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores) 43,00 €
• Entitats sense afany de lucre del municipi, grups municipals 

amb  representació  al  Consistori,  empreses  membres  del 
Consell  Industrial  o  empreses  col·laboradores  del  Servei 
Local d’Ocupació de Parets

0,00 €

Si es vol utilitzar l'equipament tècnic i audiovisual, el subjecte 
passiu haurà de contractar el tècnic professional i el personal 
addicional que l'Ajuntament, en funció de l’acte, determini i fer-se 
càrrec de les despeses que se'n derivin.

2. Lloguer del teatre Can Rajoler:
a) Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores)

(Inclou l’equipament de so i llum de la sala, un tècnic i un 
conserge)

213,00€
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b) A més, per cada activitat.

(Inclou adequació i neteja de la sala)
171,00 €

c) Personal addicional (mínim de 3 hores), per hora i persona:
Personal: tècnic d’escena, càrrega i descàrrega, hostessa, 
taquilla, control d’accessos, neteja, etc. (lligat al lloguer de la 
sala).

27,00 €

d) Partits polítics legalment constituïts
(Inclou adequació i neteja de la sala)

171,00 €

e) Entitats sense afany de lucre del municipi, grups municipals amb 
representació al Consistori,  empreses membres del Consell 
Industrial  o  empreses  col·laboradores  del  Servei  Local 
d’Ocupació de Parets
(Inclou adequació i neteja de la sala)

0,00 €

Si s’aplica la tarifa “d” o “e” serà necessari que el partit polític o 
l’entitat sol·licitant es faci càrrec de les despeses de contractació 
del tècnic professional i del personal addicional que l'Ajuntament, 
en funció de l’acte, determini i fer-se càrrec de les despeses que 
se'n derivin.

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

70,00 €

Les tarifes núm. 1 i 2 s’aplicaran per aquelles activitats obertes a la població en 
general, en què l'entrada és lliure. Quan es pretengui que l'activitat generi ingressos 
econòmics per taquillatge, servei de bar, etc. la cessió dels espais es regularà per 
conveni específic en cada cas.
4. Per l’ús dels sanitaris Parc de la Linera, escoles de fora de 

Parets
20,00 €

Ordenança Fiscal Núm.  30 TAXA PEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
 

Article 4t.-  Quota tributària

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

Euros
Per cada sessió 13,47 €

2. A petició de l’interessat, previ informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció 
en les tarifes de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics dels Serveis Socials 
que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals.

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:
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1. LLOGUER D’INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES  

 
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’energia 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 
rocòdrom (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 necessitats.

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 €
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 Abonat al gimnàs per 

a joves
35,75 € 11,90 €

 
Abonat al gimnàs 
esportista federat

35,75 € 11,90 €

    

 3. ACTIVITATS   
 

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 €

 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 
ESPORTIVES   

 
Concepte

Preu anual Preu 
trimestral

 Escola esportiva 16,50 €  ---- 
    

 

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,  en  les  activitats  físiques 
individuals, la quota reduïda al 100 %.

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.
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Gestió

1. 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.

2. 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.

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

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• Estan exempts del pagament de la taxa de lloguer d’instal.lacions esportives 
les escoles i 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.  32 TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE 
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

Article 3
Subjectes passius i responsables

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques a 
què  es  refereix  l’article  35.4  de  la  Llei  general  tributària  que  sol.licitin  el  servei  de 
teleassistència domiciliària que constitueix el fet imposable de la taxa.

2. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
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Tipus de Beneficiaris

Usuari Tipus A: usuari titular del servei
És  la  persona  que  reuneix  els  requisits  necessaris  per  a  ser  usuari  del  servei  de 
teleassistècia. En el seu domicili s’instal.la un terminal i se li lliura un polsador.

Usuari Tipus B: usuari amb unitat de control remot addicional
És la persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a ser-ne 
també usuari. Aquest segon usuari disposa d’un polsador personalitzat.

Usuari Tipus C: usuari sense unitat de control remot addicional
És la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei 
proporciona però que no té capacitat física, psíquica o sensorial per poder utilitzar per si 
mateix aquest servei i, per tant, no pot fer ús del polsador.

Article 4
Quota tributària

1. Les quotes han de ser:
- Servei mensual 

Tipus A: 5,53 € 
Tipus B: 2,77 €
Tipus C: 2,22 €

- Persones majors de 80 anys, 0,00 €.

2. Han de gaudir d’una bonificació del 100% de la quota les persones majors de 80 anys.

3. A petició de l’interessat, amb informe previ dels Serveis Socials, es pot obtenir una 
reducció en les tarifes de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de l’Àrea de 
Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals.

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  2,0
0 €

Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys

6
.
2

P-10 
( multiviatge 
blau)

10 
viatge
s

7,55 
€

Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys

6
.
3

P-10 10 
viatge
s

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
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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  PREU  PÚBLIC  PER  PUBLICITAT  ALS  MITJANS  MUNICIPALS  DE 
COMUNICACIÓ

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del Text 
refós de la  Llei  39/1988,  de 28 de desembre,  reguladora  de les  Hisendes Locals  (RDL 
2/2004, de 5 de març) aquest municipi estableix el preu públic per l’emissió de publicitat a 
través de l’emissora municipal RAP 107, del butlletí d’informació municipal Parets al Dia o 
altres mitjans municipals de comunicació, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament

Estan  obligats  al  pagament  del  preu  públic,  regulat  en  aquesta  ordenança,  els  qui  es 
beneficiïn dels serveis o les activitats prestats o realitzats per aquest municipi als quals es 
refereix l’article anterior.

Article 3r. Quantia

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes 
contingudes a l’annex per a cadascun dels diferents serveis o activitats.

2. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l’Impost sobre el valor afegit.

Article 4t. Gestió

1. La gestió, liquidació i cobrament de les tarifes contingudes a l’annex es durà a terme 
directament  per  l’Ajuntament  o  a  través de  l’empresa encarregada de  gestionar  la 
publicitat.

2. Els deutes per aquests preus públics seran exigits pel procediment administratiu de 
constrenyiment.  Amb  aquesta  finalitat  l’’Ajuntament  o  l’empresa  encarregada  de 
gestionar la publicitat expedirà certificacions de les liquidacions no satisfetes dins del 
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període voluntari. 

Condicions generals de contractació

1. Les persones naturals o jurídiques interessades en el servei a què es refereix aquesta 
ordenança han de presentar davant  d’aquest  municipi  una sol·licitud detallada del servei 
desitjat. 

L’Ajuntament pot establir concerts per a la gestió i comercialització de la publicitat en totes 
les modalitats que regula aquesta ordenança.

2. RAP 107 ha de disposar de la publicitat a emetre 5 dies hàbils abans del dia previst per 
l’emissió. El mateix termini és necessari per a l’anul·lació o substitució del contracte.

El  butlletí  municipal  Parets  al  Dia  o  altres  mitjans  municipals  de  comunicació  han  de 
disposar del material a anunciar quinze dies abans de la seva publicació.

3. L’Ajuntament de Parets del Vallès es reserva el dret a rebutjar aquells anuncis publicitaris 
que pel seu contingut es consideri oportú dur a terme aquesta determinació.

Els formats publicitaris que no són a les tarifes seran objecte d’estudi especial.

Per causes de força major, l’Ajuntament de Parets del Vallès, o en el seu defecte, l’empresa 
gestora de la publicitat, pot variar els emplaçaments o suspendre temporalment o totalment 
la inserció, informant-ne al client amb prèvia antelació.

Article 5è. Obligació al pagament

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment 
de la formalització del corresponent contracte d’inserció o emissió de publicitat.

2. El pagament d’aquest preu públic s’ha d’efectuar segons les regles següents:
a) Periodicitat de la publicitat inferior a 30 dies: dins el mateix mes de la formalització
del contracte.
b) Periodicitat de la publicitat igual o superior a 30 dies i abonaments: per fraccions
mensuals o trimestrals, que es posaran al cobrament entre l’1 i el 5 de cada mes.

3. En cas que per causa de força major l’Ajuntament o, en el seu defecte, l’empresa
encarregada de gestionar la publicitat, no pugui donar compliment al contracte d’inserció o 
emissió de publicitat, serà procedent l’avís previ a les persones anunciants.

4. Les discrepàncies en l’aplicació del contracte d’inserció o emissió de publicitat seran
resoltes per l’Ajuntament o, en el seu defecte, per l’empresa gestora de la publicitat, prèvia 
reclamació de la persona afectada formulada per escrit.

Article 6è. Fixació del preu públic

L’establiment i fixació dels preus públics correspondrà a la Junta de Govern.

Article 7è. Remissió normativa
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En  tot  allò  no  previst  en  aquesta  Ordenança,  s'estarà  al  que  al  respecte  determinin 
l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, l’Ordenança general reguladora dels 
preus públics, el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei de taxes i 
preus públics i altres disposicions concordants.

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta Ordenança 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.

Aquesta  ordenança  aprovada  pel  Ple  de  l’Ajuntament  el  dia  8  de  novembre  de  2012, 
començarà  el  dia  següent  al  de  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents.

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. 

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
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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
EMISSION
S / 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.  

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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