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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 8 de novembre de 2007 
Horari: de 20.05 h a 22.40 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Raquel García Mesa, regidora 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Susanna Villa Puig, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU 
Francisco Pulido Sánchez, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EA 
Sònia Ramírez Domínguez, interventora 
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
Excusa l’assistència 

Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP 
 
 
Ordre del dia 

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

Serveis Generals 

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del secretari de la 
corporació, el senyor Josep Maria Amorós i Bosch. 

3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a diverses delegacions. 

4. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a l’aprovació dels 
organigrames tècnics de l’Ajuntament. 

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de 
l’exercici de 2008. 

6. Acordar, si escau, aprovació inicial de la modificació 3/2007 del Pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici de 2007. 
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7. Ratificar, si correspon, l’acord de l’Assemblea General de l’Agrupació de 
Municipis amb Transport Urbà (AMTU), relatiu a la modificació dels Estatuts 
de l’Agrupació. 

Serveis Territorials 

8. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla 
general d'ordenació urbana a l'àmbit del Sector UP-5 Circuit. 

Serveis Personals 

9. Aprovar, si procedeix, anomenar CEIP VILA PARIETES el nou Centre 
d’Educació Infantil i de Primària, ubicat al carrer d’Ernest Lluch, número 4, de 
Parets del Vallès. 

 

10. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple per unanimitat aprova l’esborrany de l’acta del dia 13 de setembre de 2007. 

 

SERVEIS GENERALS 

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del 
secretari de la corporació, el senyor Josep Maria Amorós i Bosch 

La presidència indica que donarà compte globalment dels punts de l’ordre del dia 1, 
2, 3 i 4.  

En primer lloc dóna compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del 
secretari de la corporació, el senyor Josep Maria Amorós i Bosch, que té el text 
literal següent: 

“Vista la proposta de la nova organització executiva de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, en què s’estableixen tres coordinadors tècnics, en les àrees de Serveis 
Generals, Serveis Territorials i Serveis Personals 

Vist que l’actual secretari accidental senyor Enric Acero i Casas passa a 
desenvolupar el càrrec de coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials i que és 
necessari cobrir l’esmentada plaça. 

Vist que per Resolució de la Diputació de Barcelona, de 13 de setembre de 2007, 
s’ha autoritzat l’adscripció en comissió de serveis a l’Ajuntament de Parets del 
Vallès del funcionari senyor Josep Maria Amorós i Bosch. 

Vista la trajectòria professional del senyor Amorós en la qual ha ocupat la 
Secretaria de diferents corporacions. 

Resolc: 

1. Nomenar secretari de la corporació, amb caràcter accidental al senyor Josep 
Maria Amorós i Bosch, a partir del dia 1 d’octubre de 2007 i fins que ho 
decideixi la corporació o es cobreixi la plaça per algun dels procediments 
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previstos en el Reial decret 1174/87, de 18 de setembre, així com a coordinador 
de l’Àrea de Serveis Generals. 

2. Adscriure al funcionari senyor Enric Acero Casas a l’Àrea de Territori exercint 
les funcions de coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials. 

3. Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament. 

Parets del Vallès, 28 de setembre de 2007” 

 

3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia relatius a diverses delegacions 

A continuació la presidència continua explicant que la incorporació del nou secretari 
comporta diverses delegacions, com la delegació de la signatura corresponent a 
l’Àrea de Territori al coordinador, el senyor Enric Acero Casas, i l’emissió dels 
certificats amb les dades del padró municipal a la senyora Assumpta Torres, cap de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

D’altra banda, també es delega la signatura dels documents de confrontació de 
còpies de documents, i volants d’empadronament i residència, a les empleades 
adscrites a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

Els esmentats decrets tenen els textos següents: 

“Atès que són funcions reservades a la Secretaria municipal la certificació de tots 
els actes o resolucions de la Presidència i dels òrgans col·legiats decisoris de la 
corporació, dels antecedents, llibres i documents de l'entitat, així com l'anotació en 
els expedients de les resolucions adoptades, segons disposen els articles 2 del 
Reglament de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i 177.3 del 
Reglament de funcionament, organització i règim jurídic de les entitats locals. 

Atès que des del punt de vista tècnic resulta recomanable que sigui el coordinador 
de l’Àrea de Territori que té encomanada la tramitació dels expedients qui realitzi la 
compulsa i la revisió dels documents que els integren, i en particular, de factures, 
plànols, projectes i altres de naturalesa anàloga. 

Considerant que l'article 16 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu 
comú admet la delegació de signatura sense pèrdua de competència per a l'òrgan 
delegant per motius d'oportunitat. 

Resolc: 

1. Delegar la signatura de la documentació corresponent als serveis de l’Àrea de 
Territori al coordinador de l’Àrea senyor Enric Acero i Casas. 

2. La delegació conferida no altera en cap cas la competència pròpia d'aquesta 
Secretaria, i cal fer constar en els documents signats per delegació la llegenda 
següent: "Signat per delegació del secretari de la corporació (Resolució de 
Secretaria de data 1-10-2007)" o la seva abreviatura PD del Secretari. 

Parets del Vallès, 1 d’octubre de 2007” 

 

“Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 204 del Reglament 
d’organització, funcionament regim jurídic de les entitats locals les certificacions 
dels actes, les resolucions i els acords dels òrgans de govern de l’Ajuntament, així 
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com les còpies i les certificacions dels llibres i els documents s’han d’expedir pel 
secretari de la corporació, excepte que es disposi altra cosa en precepte exprés. 

Atès que en l’organització municipal, la formació, l’actualització, la revisió i la 
custòdia del padró municipal correspon al cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Atès que les certificacions de les dades del padró municipal tenen caràcter de 
document públic a efectes administratius. 

Atès que l’article 61 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, del Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, estableix expressament que 
les certificacions del padró municipal seran emeses pel secretari de l’Ajuntament o 
funcionari a qui es delegui. 

Resolc: 

1. Delegar en la senyora Assumpta Torres Julià, cap de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana l’emissió dels certificats amb les dades del padró municipal. 

2. Comunicar aquesta delegació al secretari de la corporació i a la cap de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 

Parets del Vallès, 1 d’octubre de 2007” 

 

“Atès que l’article 158 del Reglament de funcionament, organització i règim jurídic 
de les entitats locals disposa que: 

“Los escritos podrán presentarse acompañados del documento o 

documentos en que funden sus derecho los interesados, ya 

sean originales, ya por testimonio o por copia del original 

que cotejará el encargado del Registre.” 

Atès que són funcions reservades a la Secretaria municipal la certificació de tots 
els actes o resolucions de la Presidència i dels òrgans col·legiats decisoris de la 
corporació, dels antecedents, llibres i documents de l’entitat, així com l’anotació en 
els expedients de les resolucions adoptades, segons disposen els articles 2 del 
Reglament de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i 92.3) a i de la Llei 
7/1995, reguladora de les bases de règim local. 

Atesa la Resolució del Secretari de 19 d’abril de 1996, en què es delega 
genèricament en els empleats adscrits al Grup d’Atenció al Ciutadà, la signatura 
dels documents  de confrontació de còpies de documents, certificats 
d’empadronament i residència, i baixes d’empadronament. 

Considerant que l’article 16 de la Llei de règim jurídic i procediment administratiu 
comú admet la delegació de signatura sense pèrdua de competència per a l’òrgan 
delegant per motius d’oportunitat. 

Resolc: 

Delegar la signatura dels documents de confrontació de còpies de documents, i 
volants d’empadronament i residència, a les empleades adscrites a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà següents: 

- Assumpta Torres Julià 
- Inmaculada Segovia Garcia 
- Eulàlia Plantada Call 
- Rosa Ruiz González 
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- Ana Dorado Romero 
- Sílvia Martínez Roset 
- Montse Gómez Sellés 

Parets del Vallès, 9 d’octubre de 2007” 

 

4. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a l’aprovació 
dels organigrames tècnics de l’Ajuntament 

A continuació la presidència dóna compte de l’acord de la Junta de Govern de data 
27 de setembre de 2007,relatiu a l’aprovació dels organigrames tècnics de 
l’Ajuntament. Explica que hi ha tres grans àrees: Serveis Generals, de la qual el 
responsable és el secretari; Serveis Personals, que es vinculen els Serveis de 
Cultura, Esports, i Joventut, i que el coordinador de la qual és el senyor Juli Bosch. 
La tercera Àrea és la de Serveis Territorials, i el seu coordinador és el senyor Enric 
Acero. 

De l’estructura d’aquestes tres grans àrees pivoten els diferents serveis i el 
funcionament de l’Ajuntament. 

L’Àrea de Serveis Territorials és una de les apostes importants en aquesta 
legislatura, de la qual el seu coordinador és el senyor Enric Acero, persona de gran 
valua professional serà el responsable de tirar endavant els objectius estratègics 
d’aquesta legislatura. 

La referida àrea pivota sobre quatre serveis: Servei d’Urbanisme i Habitatge, Servei 
d’Obres Municipals, Serveis Urbans i Infraestructures, i Servei d’Espais Públics i 
Medi Natural. En aquesta àrea també es troba l’empresa Habitaparets, SL.  En el 
proper Ple es tractarà el tema del consell d’administració, amb la voluntat de 
consens i participació de tots els grups. 

Pel que fa a l’Àrea de Serveis Personals engloba el Servei d’Esports, el Servei de 
Cultura i Joventut, els Serveis Educatius, i el Servei d’Acció Social. 

L’Àrea de Serveis Generals coordina els Serveis Econòmics, el Servei d’Atenció 
Ciutadana, Serveis Centrals, i Servei de Comunicació. 

L’acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 2007, té el text literal següent: 

“Aprovar els organigrames tècnics corresponents a les tres àrees en què s’estructura 
l’Ajuntament 

Considerant que procedeix, iniciat el mandat corporatiu, establir el sistema organitzatiu 
tècnic de l’Ajuntament, a l’efecte d’aconseguir una gestió el més acurada, eficaç i eficient 
possible. 

Atès que la proposta d’organització que s’acompanya  dissenya un organigrama tècnic 
equilibrat, que integra tota la organització municipal, assignant cadascun dels òrgans a una 
àrea concreta en funció del sector material al qual pertanyen. 

Vist l’article 4 1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), que atribueix als municipis, la potestat d’autoorganització. 

Vista la competència d’aquesta Alcaldia quant a la direcció de l’administració i dels serveis 
municipals, de conformitat amb allò que estableix l’article 21 LRBRL. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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1. Aprovar els organigrames tècnics que s’annexen, corresponents a les tres àrees en què 
s’estructura l’Ajuntament: Àrea de Serveis Generals, Àrea de Serveis Personals i Àrea de 
Serveis Territorials. 

2. Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament a l’efecte que en tingui coneixement 
així com efectuar-ne la pertinent difusió entre els treballadors de la corporació.” 

Annexos 
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A continuació intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i dóna la 
benvinguda al senyor Amorós i li desitja sort i una bona feina en el consistori. 

CiU també desitja a l’anterior secretari, el senyor Enric Acero, tota la sort del món, 
que creu que la necessitarà, per la importància de l’àrea que coordina. Desitja sort 
a la resta de caps d’àrea i nomenats i manifesta que CiU està a la seva disposició 
pel que el necessitin, d’igual manera espera d’ells que estiguin i els ajudin en allò 
que necessitin. Creu que és d’obligat compliment desitjar-los sort en aquesta 
legislatura i en les que puguin venir. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, desitja al senyor Amorós que s’ha 
incorporat fa poc a la corporació, el millor en la seva feina i en el seu nou destí i 
que pugui portar a terme una bona feina per al municipi. Indica que ja han vist la 
predisposició del secretari en aquests dies d’establir el màxim de col·laboració amb 
tots els regidors i grups. 

La senyora Martí agraeix al senyor Enric Acero la feina que ha fet fins ara i espera 
continuar col·laborant amb ell, i que ell col·labori amb el seu grup en el seu nou 
destí. 
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5. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances 
fiscals de l’exercici de 2008 

Pren la paraula la presidència i abans de donar la paraula al coordinador de 
Serveis Econòmics, el senyor Torio, explica que avui la regidora d’Hisenda, la 
senyor Lloret, no ha pogut assistir a la sessió perquè ha estat mare fa uns dies, i 
per aquest motiu la substitueix el coordinador, que efectuarà una exposició del punt 
5è i 6è. 

Pren la paraula el senyor Torio, i proposa la modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals per a l’any 2008 i següents. 

En primer lloc, proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 
que han de regir per a l’exercici 2008 i següents.  

Explica que es fracciona l’impost de l’IBI-Urbana en dos rebuts a les persones que 
domiciliïn el rebut. 

L’apartat 1 de l’article 35 es refereix a la reducció del 50% de les sancions si es 
paguen abans que sigui efectiva la resolució sancionadora. Les Ordenances 
coincideixen amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona, publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província, llevat de l’apartat 3 de l’article 38, relatiu als òrgans 
de recaptació i els mitjans de pagament o l’apartat de l’article 43, que es refereix a 
ajornaments i fraccionaments. 

En segon lloc, proposa l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2008 i següents. 

Les Ordenances són la principal font de finançament dels ajuntaments, que 
permeten dur a terme obligacions contretes amb els ciutadans i prestar els serveis 
que dia a dia es requereixen, entre d’altres, la neteja viària, la recollida 
d’escombraries, el suport a l’educació, les atencions socials. 

Es proposa aplicar a les Ordenances un increment igual a l’índex de preus al 
consum de l’Estat del mes d’octubre, d’un 3,6%. Es proposa l’esmentat índex 
perquè és el que s’utilitzarà en els principals contractes que negociarà l’Ajuntament 
en el proper exercici com la neteja, la recollida d’escombraries, la pujada salarial 
dels treballadors, entre d’altres. 

Entre les Ordenances fiscals destaca la número 1, l’impost sobre béns immobles, ja 
que estan immersos en una revisió cadastral per un període de deu anys, a fi 
d’actualitzar el valor de les propietats i acostar-los al valor real. Aquesta revisió no 
és una decisió de l’Ajuntament, sinó una demanda de l’Estat, amb la conseqüent 
pujada del rebut. Es proposa baixar el tipus impositiu al 0,72 en aquest exercici, ja 
que el valor al 2007 és del 0,73 per a les finques urbanes. D’altra banda es manté 
el 0,82 en les rústegues i les industrials. 

L’esmentada rebaixa permet amortir l’efecte de la revisió cadastral obligatòria. O 
sigui, que dels 4.836 rebuts totals, un 50% del padró només tindrà un increment 
entre 0 i 30 € anuals. 2.364 rebuts, un 24,5%, patirà un increment de la quota anual 
entre 30 € i 50 €;  1.819 rebuts tindran un increment entre 50 € i 100 €, i 685 rebuts 
tindran un increment superior a 100 €, dels quals la majoria són indústries i alguna 
propietat particular. 

El senyor Torio continua explicant que respecte a les bonificacions, les famílies 
nombroses obtindran una bonificació del 40% en l’IBI. Els habitatges de protecció 
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oficial gaudiran d’una bonificació del 50%, igual que els habitatges que instal·lin 
sistemes d’aprofitament tècnic o elèctric d’energia solar. 

En aquest exercici els jubilats amb ingressos reduïts veuran augmentada l’ajuda de 
36 € a 50 €, o sigui d’un 40%. 

L’IBI industrial manté el tipus impositiu marcat per la revisió cadastral del 0,82. Hi 
ha un 50% de possibles bonificacions en activitats agrícoles i ramaderes, que 
potestat de l’Ajuntament. 

En resum l’IBI té un increment mitjà del 8%, que pot anar del 0% al 16%, depèn 
dels trams. Un 75% dels rebuts estan per sota de l’augment de 50 € anuals. 

Pel que fa a l’Ordenança número 2, referida a l’impost d’activitats econòmiques, 
IAE, l’increment de situació és d’un 3,6%. D’acord amb els informes justificatius de 
Serveis Territorials, el Polígon Industrial Llevant, l’Eixample Industrial, el Sector 
Autopista i el Sector Zeta passen de la categoria segona a la primera a efectes 
d’IAE, i a banda d’augmentar el 3,6% tindran un augment per sobre del 7%. 

L’increment general de l’Ordenança fiscal número 3, impost de vehicles de tracció 
mecànica, és d’un 3,6%. Es preveuen bonificacions especials per als vehicles 
històrics, amb antiguitat superior a 25 anys, els vehicles híbrids, solar i elèctrics, 
que són menys contaminants. 

No es modifica la plusvàlua en l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

Es proposa l’aprovació d’unes Ordenances fiscals amb un increment real de l’IPC, 
per portar a terme les millores necessàries en els serveis, ja que les Ordenances 
tenen una forta càrrega social, amb més deduccions de caràcter social a les 
famílies nombroses no només en l’IBI, sinó que s’introdueix un element nou com és 
la reducció de la taxa d’escolaritat en les escoles bressol municipals fins a un 50%, 
per les de caràcter general i un 100% per a les famílies nombroses de caràcter 
especial. 

Hi ha un increment en les deduccions per als jubilats i pensionistes més grans de 
60 anys en el transport públic a partir de l’1 de gener. El transport públic per 
aquestes persones serà gratuït i també per aquelles persones amb necessitats 
socioeconòmiques especials. 

La taxa de recollida selectiva té un increment important del 7,23%, que representen 
2,8 € l’any, però els ciutadans que reciclin i utilitzin la deixalleria 8 vegades l’any i 
aprofitin les energies alternatives se’ls aplicarà la deducció d’un 15%. 

El senyor Torio continua explicant que altres taxes i tarifes que s’incrementen al 
llarg de l’any en un 3,6% és l’Ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa 
d’ocupació de terrenys d’ús públic; la tarifa de l’Ordenança fiscal número 11 
reguladora de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres. En aquest 
cas s’aplica una normativa diferent als guals particulars d’entrada de garatge d’una 
persona, d’un cotxe o dos, que els guals dels polígons industrials, ja que les 
empreses utilitzen tota la façana com a gual. 

En el cas de l’Ordenança fiscal número 18, la taxa fiscal de subministrament 
d’aigua, l’increment d’ús domèstic està per sota del 3,6%.  Les tarifes per als grups 
A, B, i C tenen un increment fins a 2,02 € al mes. 2,61 € i 3,26 € en els grups A, B i 
C, que representen un increment en el primer grup de 6 cèntims per mes, de 7 
cèntims el segon grup, i de 9 cèntims al mes en el tercer. 
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S’augmenten els blocs tenint en consideració el consum. En el primer bloc 
l’increment és poc significatiu, es dobla en el segon bloc i en el tercer l’increment és 
important. Tal com es va explicar als grups municipals, la majoria de rebuts 
domiciliats està entre el bloc número 1 i 2. 

El senyor Torio indica que la majoria de les Ordenances fiscals pateix un increment 
del 3,6%. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i vol deixar clar que les 
Ordenances fiscals són el referent que té cada municipi per quadrar els números. A 
través dels impostos es fa la caixa que es creu necessària per tirar endavant el 
municipi. Hi ha una cosa que els preocupa molt, que és molt important, ja que qui 
aporta els diners són els ciutadans, i la seva situació és bastant preocupant, perquè 
el poder adquisitiu en els darrers temps ha baixat en més d’un 90%. Ajustar l’IPC 
d’aquest any és important, ja que segurament a finals d’any no serà del 3,6%, sinó 
més alt, i encara serà més punyent per a les butxaques dels ciutadans. 

Feta aquesta introducció, CiU creu que les Ordenances en conjunt són equilibrades 
i que tenen un component social important, però discrepen del fet de pujar un 3,6% 
lineal, pels motius exposats abans. 

Hi ha municipis a prop de Parets que han congelat els augments i les tarifes i 
mantindran les de l’any passat. Algun municipi més petit que Parets porta un parell 
d’anys amb les Ordenances congelades, cosa que afavoreix a què no minvi el 
poder adquisitiu del ciutadà. 

CiU és conscient que és difícil congelar les Ordenances en un municipi com Parets, 
però també creu que és excessiu aplicar un 3,6% a causa de la situació actual. 

No analitzarà les Ordenances punt per punt, ja que el regidor ha fet una exposició 
clara, però sí comentarà alguns impostos. 

Els preocupa l’IBI i el ciutadà ha de saber que l’impost no és de caire municipal, 
sinó de l’Estat. Hisenda és el que ho reclama. Cal que el ciutadà tingui la percepció 
que els increments tenen lloc durant 10 anys. És interessant dir en la situació que 
s’està en aquesta revisió per ser conscients que l’impost de béns immobles pujarà 
fins el que ha marcat la revisió. Seria bo afegir any rera any la situació del 
percentatge actual a fi que el ciutadà tingui la percepció que aquest impost no és 
municipal, que ve de l’Estat i que és d’obligat compliment. 

El senyor Martorell continua explicant que referent al tema de l’aigua es poden 
corregir els blocs, partint de la base que és un bé escàs i que els augments estan 
prou ajustats, ja que actualment només es beneficien un percentatge dels 
ciutadans, perquè les famílies compostes de 3 o 4 persones, superen el bloc de 
consum d’aigua amb escreix. La percepció i sensibilitat de CiU s’ha recollit en les 
reunions mantingudes i es pot fer un estudi a fi d’intentar que en les properes 
Ordenances fiscals es corregeixi aquest tema en benefici del ciutadà, però sempre i 
quan s’apliquin mesures per sensibilitzar els ciutadans que l’aigua és un bé escàs i 
que convé tenir-lo ben regulat. 

En definitiva, la posició de CiU en les Ordenances i per tot el que ha comentat, és 
d’abstenció. 

La presidència indica que es recull la consideració manifestada per CiU en la 
comissió informativa sobre l’aigua, sobre fer un escalonat gradual per reajustar els 
trams, a fi que qui més consumi pagui més. 
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Pel que fa a l’IBI encara estan immersos en un procés de revisió cadastral. A partir 
d’ara els increments seran per sota dels anteriors. Ja que els augments a aplicar a 
partir de l’any 2008 són menors que els iniciats en el seu moment. 

Respecte a congelar les tarifes, ho voldrien fer, però les companyies 
subministradores de serveis no les congelen, com la companyia elèctrica, de 
neteja, de manteniment i d’altres, que plantegen propostes d’augment d’un 4%. 

Com molt bé ha dit el representant de CiU l’increment de l’IPC, malauradament 
serà per sobre del 3,6% a finals d’any. 

Intervé la representat del NOPP, la senyora Martí, i exposa que realitzarà un 
conjunt de consideracions generals i després algunes més concretes respecte a la 
proposta que es presenta. 

És evident que sempre que es parla d’increments en les Ordenances fiscals és un 
tema complicat i difícil a tenir en compte i valorar. 

Per fer una veritable justícia social sense parlar d’impostos i de taxes no és 
possible tot i que és bo buscar exempcions. S’aconseguiria una major justícia 
social si es redueixen les excepcionalitats, perquè vol dir que s’aconsegueix un 
repartiment més equitatiu de les càrregues en la població. 

Si es parla de justícia fiscal s’ha no només s’ha de tenir en compte el concepte de 
recaptació, sinó de la despesa que es produeix en el municipi. 

El NOPP creu que s’ha de fer un pla de contenció de la despesa amb temps, ja que 
un bon administrador no és qui més recapta, sinó qui aconsegueix aplicar d’una 
millor manera els recursos. 

Una bona oportunitat per parlar de les depeses hauria estat el procés participatiu 
del pressupost. El NOPP va demanar l’any passat incloure algun apartat. No 
només a què es volen destinar els diners, sinó combinar-lo amb algun aspecte 
relacionat amb la despesa. S’hauria d’haver preguntat si s’han de reduir les 
despeses de l’Ajuntament, si el ciutadà creu que s’han de reduir les despeses 
globals i quines i si el ciutadà està disposat a pagar més impostos i taxes a canvi 
d’aconseguir més serveis. 

El concepte de la despesa ha de formar part d’aquest equilibri entre Ordenances 
fiscals i pressupost. 

La senyora Martí continua exposant que respecte a la proposta que es presenta, tal 
i com ja han dit altres grups, la pressió fiscal que avui suporta el ciutadà mitjà és 
alta. No només per part de l’Ajuntament, sinó per part d’altres administracions, que 
recapten el seus corresponents impostos. En pocs anys s’ha passat d’una pressió 
fiscal baixa a canvi d’uns serveis molt deficients a tenir una pressió fiscal important. 
Existeix una franja de la població cada vegada més gran que té dificultats en fer 
front a la pressió fiscal que es va incrementant. 

El NOPP no defensa que no s’incrementin els impostos, sinó que estan a favor que 
hi hagi un augment, ja que el seu grup és responsable i no farà mai propostes que 
es puguin entendre en contra, i sí per establir un bon govern. 

L’Ajuntament ha de fer una valoració que no cal anar sempre a tope, que és el que 
s’està fent fa anys i sempre com a criteri general s’incrementa l’IPC amb un munt 
d’exempcions, per això el valor total de la pressió fiscal és molt superior a la de 
l’IPC. 
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El NOPP creu que no cal anar a tope. Ajuntaments de l’entorn han fet diverses 
aplicacions, com el de Granollers que ha aprovat per aquest any un increment dels 
impostos i de les taxes del 2,4%. Parets els incrementa globalment un 1,2% més. A 
més l’Ajuntament de Granollers no ha tocat alguns impostos, i no els ha aplicat 
l’increment de l’IPC. 

Parets hauria de fer una reflexió sobre com s’aplica la pressió fiscal de les 
Ordenances municipals en els últims temps. 

Hi ha quatre impostos en les Ordenances fiscals d’aquest any que afecten a 
gairebé totes les famílies, com l’IBI, que el reglamenta l’Estat, però l’Ajuntament 
decideix el tipus impositiu que s’aplica.  

Respecte a l’estudi facilitat dels increments proposats, la majoria de ciutadans del 
municipi patiran un increment de l’IBI al voltant del 10%, ja que les dades entre 0 i 
30 € són just una mica menys de la meitat del padró, però si es té en compte l’altra 
meitat del padró, l’increment és al voltant del 10%. 

Quan l’equip de govern diu que les Ordenances municipals globalment 
s’incrementen el 3,6%, de l’IPC interanual d’octubre a octubre, és un augment 
lineal que en principi com a criteri general és una dada que està bé d’utilitzar-la i 
aplicar-la. Altres municipis han pensat en aplicar l’interanual des del mes de gener, 
però el 3,6% de l’IPC, que es defensa com a increment global traduït en aquests 
dos impostos i dues taxes que ara explicarà no és aquest increment lineal, sinó que 
hi ha substancials desviacions, ja que l’IBI segons les dades de les quals disposen 
pateix un augment del 10%. 

L’impost de circulació de vehicles, que la majoria de cases en tenen, s’incrementa 
un 3,6%, però si es miren dues taxes que afecten a la majoria de ciutadans del 
municipi, com és la mediambiental, és a dir la recollida i eliminació d’escombraries, 
s’incrementa un 7%. Aquesta taxa la paguen totes les famílies del municipi, i no té 
un increment del 3,6%, sinó del 7,5%, i també totes les famílies del municipi 
paguen el rebut de l’aigua, que té un increment mitjà del 4,5%. Per tant, dels quatre 
temes que repercuteixen a cada casa només s’incrementa l’IPC del 3,6% en 
l’impost de vehicles, la resta d’increments estan molt per sobre del que es diu com 
a línia general, i que afecta directament la butxaca de tots els ciutadans, perquè 
encara que els nínxols, les concessions a perpetuïtat i el manteniment del cementiri 
s’incrementi un 3,6%, aquest increment no és tan representatiu com els altres 
quatre que ha exposat. 

La senyora Martí proposa que no s’incrementi l’IBI de rústega, ja que el padró és 
molt petit i el manteniment de molts camps generen pèrdues. Aquest padró no té 
una representació gaire important, per això demana que no s’apliqui l’increment del 
0,8 al 0,83%. 

A l’IBI quan es fan els números globals dels conceptes apareix curiosament un 
tema que és desagradable que és que l’Autopista paga 1.100 € d’IBI, perquè té una 
bonificació establerta. És vergonyós que els senyors de l’Autopista, que tenen un 
negoci muntat brutal paguin menys que un habitatge. 

Sorprèn que el padró de residencial sigui més elevat que el padró industrial quan 
Parets té una superfície i uns polígons industrials molt alts. El padró de residencial 
és de 2.500.000 € i l’industrial d’1.500.000 €. L’Ordenança de l’IBI requeriria un 
estudi sectorialitzat en un futur. 
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Com a resum el NOPP ressalta tres qüestions. Que l’increment del 3,6% lineal no 
és real en les butxaques del contribuent. Celebrar que a la última comissió 
informativa es recollís en certa manera una proposta presentada pel NOPP l’any 
passat sobre discutir i debatre els textos de les Ordenances fiscals àmpliament. Es 
comença per la taxa de l’aigua, que es comentarà i que valoren positivament. 

El NOPP també va proposar, com ja ha dit un altre grup, la modificació dels blocs 
de l’aigua i altres apartats que es poden estudiar si es mantenen les reunions 
informatives entre tots els grups. 

La senyora Martí demana, de cara a l’any vinent, que quan s’elabori el document 
de les Ordenances s’incorpori sempre un estudi valoratiu respecte a alguns dels 
municipis de la comarca, perquè ajudaria a aprofundir en el concepte de justícia 
fiscal i social, ja que viuen en un món interrelacionat i més a nivell d’aquest entorn. 
Fetes aquestes consideracions el vot del NOPP és d’abstenció. 

Intervé el coordinador de Serveis Econòmics, el senyor Torio, que vol contestar a 
algunes de les apreciacions manifestades per la portaveu de NOPP. Explica que 
les Ordenances fiscals no tenen un increment lineal del 3,6%, ja que hi ha 
exempcions. L’augment de l’IBI és superior a aquest percentatge, però el 10% que 
ha dit la senyora Martí no és cert, ja que és d’un 8% per a una part important dels 
rebuts, un 50%.  És veritat que s’incrementen fins a un 16% els rebuts de les 
propietats i indústries més grans, i que augmenta la taxa de recollida 
mediambiental en un 7,65%, o sigui, 2,8 € anuals, però també és cert que 
augmenten les bonificacions fins a 6 €. 

Respecte a les comparatives té aquí un recull de premsa, que diu que el govern de 
Martorelles incrementa la taxa d’escombraries en un 10% i el rebut anual és de 99 
€. A Parets és de 40 €. A la Llagosta la taxa de residus s’incrementa un 9,2% i 
arriba als 90 €. 

La presidència indica que la primera part de la intervenció de la representant del 
NOPP ha estat correcta. L’equip de govern està en la línia de buscar la millor 
justícia social i fiscal. És cert que la pressió fiscal és alta, però l’Ajuntament de 
Parets es caracteritza per atorgar ajudes i bonificacions importants a les famílies 
més necessitades. 

Respecte a la taxa mediambiental, les persones jubilades i pensionistes amb uns 
ingressos determinats tenen una bonificació del 100%. 

Pel que fa a l’IBI hi ha una proposta de subvenció per a les persones jubilades i 
pensionistes que segons els seus ingressos tenen un ajut de 50 €. 

O sigui, que les bonificacions estan per sobre de l’increment que poden tenir les 
persones més necessitades. 

La presidència explica que hi ha alguns ajuntaments que mantenen els seus 
impostos, possiblement perquè estan al tope, és a dir que estan al màxim que 
permet la llei. S’ha de tenir en compte que hi ha ajuntaments que no poden 
incrementar més les taxes i els impostos, perquè la llei marca un límit i molts 
d’aquests ajuntaments, utilitzant la paraula que ha emprat la representant del 
NOPP, no els poden incrementar més i els han de mantenir i congelar, perquè 
estan a tope. 

Pel que fa a l’IBI és cert que hi ha increments diferents, però també és cert que qui 
més té és qui té l’increment més alt. Els ciutadans que tenen un pis, amb un valor 
cadastral normal, com és la gran majoria de la població, l’augment no arriba al 8%. 
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Qui té un valor patrimonial més alt patirà un increment de l’IBI per sobre del 8%, 
però la majoria de la població tindrà un augment per sota del 8%. Insisteix en el fet 
que quant més valor patrimonial més increment pateix el rebut. 

D’altra banda, és cert que la taxa mediambiental té un increment del 7,65% i que 
de 36 o 37 € aproximadament es passa a 40 €, i s’augmenten 3,8 €. Però s’ha de 
tenir en compte que les persones que utilitzin la deixalleria 8 vegades l’any tindran 
una bonificació del 15%, que són 6 €. És a dir qui utilitzi la deixalleria en comptes 
d’augmentar el rebut, aquest disminuirà i només pagarà 34 €. 

Respecte al rebut de l’aigua, una part de la taxa l’aplica l’Ajuntament, la relativa al 
consum, amb un increment del 2,6% per al ciutadà mitjà de la població, però hi ha 
una sèrie d’impostos que els aplica el govern autonòmic, com el cànon de 
sanejament i d’altres conceptes, amb un increment del 6%, la suma fa que el 
ciutadà tingui un increment del 4%, però el que aplica l’Ajuntament està per sota de 
l’IPC. 

La presidència indica que es recull la consideració de mantenir el percentatge de 
l’IBI de rústega en un 0,8%. 

Pel que fa a les autopistes, ha de dir que la mateixa reflexió que planteja el grup del 
NOPP, també se la planteja l’equip de govern i creu que la resta de forces 
polítiques, però l’IBI en ser un impost estatal dificulta la maniobra de bonificacions, 
ja que aquestes han d’estar regulades i tipificades per llei. 

Tot i així la presidència manifesta que la Diputació ha realitzat una sèrie 
d’impugnacions i consideracions pel que fa a l’IBI de les autopistes, perquè no 
tinguin aquestes bonificacions i paguin la seva totalitat. Estan en un procés 
administratiu contenciós i esperen que la justícia administrativa tregui les 
bonificacions, ja que no se les mereixen i menys en autopistes de pagament. 

La presidència continua exposant que es confeccionarà un estudi comparatiu, 
perquè es donaran compte que en la taxa de recollida d’escombraries hi ha 
ajuntaments que cobren més de 90 €. En una comissió informativa va manifestar 
que s’adaptaria l’esmentada taxa a partir d’una proposta consensuada amb totes 
les forces polítiques, com també volen fer amb el tema de l’aigua. 

Reitera que es realitzarà un estudi comparatiu amb d’altres ajuntaments. Alguns 
impostos de l’Ajuntament de Parets estan per sobre, altres per la línia mitjana i 
molts altres per sota dels increments d’altres poblacions. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el senyor Torio ha llegit unes 
dades comparatives d’altres municipis. Seria bo, quan es pugui, que segurament 
serà l’any que ve, fer un estudi comparatiu respecte a d’altres municipis. 

També s’ha explicat àmpliament que les Ordenances inclouen determinades 
exempcions o bonificacions, com 50 € a l’IBI, però això no es recull a les 
Ordenances, sinó que es farà posteriorment, ja que no és una exempció fiscal, sinó 
una subvenció a les persones de la tercera edat. 

Creu que és positiu l’atorgament d’una bonificació per lliurar residus a la deixalleria 
i que es faci un descompte. S’ha de pensar que això és més educatiu que no 
important fiscalment. Reitera que s’ha de valorar com un tema educatiu, que no pas 
com una exempció, ja que s’ha de pensar que els tràmits administratius dels 
funcionaris valen més que la reducció dels 6 €. 
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El NOPP comparteix el fet que en l’IBI, pagui més qui més patrimoni tingui, però cal 
fer una apreciació en aquesta afirmació que és molt social analitzada 
genèricament, i afegir una matisació que és qui més patrimoni rendible té pagui 
més, perquè si s’aplica la segona expressió en comptes de la primera igual avui 
molts espais de l’Eixample amb cases no s’haurien transformat en blocs de pisos o 
en concentració d’habitatges. Per això aquesta apreciació és important. És evident 
que qui més patrimoni té ha de pagar més, però és qui més patrimoni rendible té és 
qui ha de pagar encara més. 

La presidència indica que la reducció de 6 € és important, quan l’increment 
representa 3,8 €, a banda de la part educativa que representa, també és 
econòmica, ja que es tracta d’una bonificació del 15%. 

Respecte a l’IBI, l’Ajuntament concedeix una subvenció, ja que és un impost estatal 
i no hi ha marge per a les bonificacions i exempcions, només es poden fer aquelles 
que marca la llei, però l’Ajuntament concedeix aquestes subvencions a les famílies 
i les persones amb menys poder econòmic i per gaudir-ne s’ha de presentar el 
rebut de l’IBI pagat i la situació familiar. L’Ajuntament de Parets és un dels pocs 
ajuntaments de la comarca que atorga aquestes subvencions per reduir l’import de 
l’IBI. Quan es confeccioni l’estudi comparatiu preguntaran a d’altres ajuntaments 
sobre aquesta qüestió. 

Hi ha un tema important com és el transport públic, que els pensionistes i les 
persones de més de 60 anys gaudiran d’una bonificació del 100%. 

Les Ordenances que es proposen són socials, encara que tothom vol més, però hi 
ha una aposta social important de bonificacions, subvencions i ajudes a fi que les 
Ordenances siguin el més equilibrades possibles i beneficiïn a les persones més 
necessitades. 

Intervé el representant d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que com a membre de 
l’equip de govern comparteix la proposta que es presenta avui al cent per cent. La 
llarga exposició del senyor Torio i la pormenoritzada explicació de l’alcalde amb la 
concreció de punts molt particulars fa innecessari redundar en totes i cadascuna de 
les qüestions que es podien comentar al respecte, però vol fer  una petita reflexió i 
uns comentaris concrets d’aspectes puntuals que val la pena assenyalar. 

Amb caràcter general i sense entrar en cap interpel·lació amb ningú, vol recollir una 
expressió que s’ha citat al llarg de la sessió. Al seu grup també li agradaria que 
algun dia les Ordenances es poguessin congelar, però tots saben que si es volen 
millors serveis i de qualitat, calen ingressos i no és una qüestió només de Parets, 
sinó de tot el conjunt de Catalunya i arreu de l’Estat espanyol. La situació que es 
pateix és una situació històricament de discriminació pel que fa a les entitats locals, 
perquè no s’ha garantit la suficiència financera dels ajuntaments en la mesura que 
presten més serveis, a vegades fins i tot sense que sigui competència local les 
assumeix perquè és un desig o una reivindicació social, per això es genera una 
major necessitat de recursos financers. Recursos que atesa la manca de 
suficiència i garantia financera ha recaigut en bona mesura en la tributació local, en 
les Ordenances fiscals, en aquest cas de Parets. 

Han de ser optimistes i pensar que l’actual Estatut d’Autonomia preveu de cara a 
un futur avançar més en el camí de la suficiència financera i algun dia es podrà dir 
que no s’augmenten més els impostos i les taxes i fins i tot alguna es podrà acabar 
eliminant. Mentre això no es produeixi cal ser responsables políticament, des de la 
gestió financera de l’Ajuntament i el que cal, sense esprémer la ciutadania, amb 
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moderació i rigor, garantir els ingressos municipals suficients per a l’any vinent per 
desplegar els compromisos adquirits. Compromisos importants, compromisos no 
només de despesa corrent, que ja es dóna per fet, sinó compromisos d’inversions i 
d’afrontar nous reptes col·lectius, que estan en disposició de tirar endavant i que 
els ciutadans exigeixen. 

Les Ordenances tenen un punt de sensibilitat que les fa diferents d’algunes altres 
de l’entorn, que val la pena assenyalar. Se centrarà en fer quatre comentaris 
puntuals sobre aspectes significatius de les Ordenances. 

El senyor Tarrés continua manifestant que respecte a l’IBI, va tenir lloc una revisió 
cadastral l’any 2003, que d’ofici va fer el Ministeri d’Hisenda, que va suposar que hi 
hagués per al conjunt de la ciutadania una revisió de totes i cadascuna de les 
propietats, i de les individuals de cadascuna de les persones de Parets. A partir 
d’aquí no només es va produir una aproximació gradual  i progressiva, que encara 
es pateix avui, del valor cadastral de cadascun dels immobles, sinó que també i de 
retruc, malgrat que l’Ajuntament hagi fet esforços reiterats al llarg dels anys per 
reduir el tipus, està clar que la ciutadania percep fa uns quants anys que l’IBI 
s’augmenta més que l’IPC. És un tema que tothom té assumit. 

Abastament s’ha explicat al llarg de la nit que el 50% de la població, dels 
contribuents, patiran un increment d’uns 30 €, com a màxim, i que un 75% del 
padró tindrà un increment que no pot anar més enllà de 50 €, d’acord amb les 
dades confeccionades per Intervenció. O sigui, que malgrat que es parla d’uns 
índexs d’increment bastant per damunt de l’IPC, aquests obeeixen a la necessària 
actualització dels valors cadastrals, i d’altra banda, es parla que hi ha hagut un 
esforç de l’Ajuntament per frenar i amortir l’impacte negatiu des del punt de vista 
econòmic, que significa per a les famílies. 

Respecte a l’ecotaxa explica que és una taxa sobre la qual cal continuar treballant, 
i debatent i que s’hauran de prendre decisions d’actualització. En aquests moments 
estan molt per sota de pressió fiscal a comparació amb municipis de l’entorn i 
l’equip de govern ha de ser suficientment responsable per intentar avançar en la 
cobertura del servei i ser el menys danyós possible en l’economia del ciutadà. En 
aquest cas s’ha entrat en la línia d’un increment del 7,5% i concretat en diners vol 
dir uns 3,8 €, import perfectament assumible pel conjunt de la ciutadania. 
Paral·lelament amb ella apareix una bonificació del 15%, en un context de l’estímul 
i l’afavoriment del comportament més beneficiós mediambientalment i 
econòmicament, ja que tothom que hi vagi vuit vegades a l’any a la deixalleria  a 
dipositar restes en gaudirà de la bonificació. 

Pel que fa a l’aigua, ICV-EA entén que és més just que un bé escàs com aquest 
pagui més i qui consumeix més i qui consumeix molt per damunt del que ha de ser 
la despesa habitual i normal per al just manteniment de les necessitats bàsiques de 
la persona pagui més, però certament han constatat que les famílies de tipus mitjà 
amb tres o quatre membres, es veuen perjudicades per la distribució dels blocs. 

El senyor Tarrés insisteix en el fet que l’increment que es parla avui és un augment 
del 2,6%, per sota de l’IPC, i que subscriuen el compromís d’avançar en el debat i 
en l’estudi concret econòmic i familiar del que podria suposar un canvi dels metres 
cúbics en els blocs, perquè això donarà pautes per fer un tractament més acurat i 
que l’equitat sigui major. 

Respecte a l’impost del vehicle, el paguen molts ciutadans de la població. Parets té 
un tipus impositiu amb tendència a l’alça. S’ha de veure com un fet natural, ja que 
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el vehicle contamina i embruta, per això és legítim que es posin tipus impositius 
alts. S’ha de buscar com afavorir econòmicament i financerament a aquelles 
persones que fan un esforços, malgrat que el cotxe sigui una necessitat perquè 
s’ha d’utilitzar, s’ha de fer el més acuradament possible i aquelles persones que 
tenen vehicles que contaminin menys s’han de beneficiar d’algunes d’aquestes 
deduccions. 

Aquestes Ordenances responen als criteris i als principis que defensa l’equip de 
govern. El criteri de la justícia social, de l’equitat i de la progressivitat, i on es veu 
millor és en l’IBI, un impost que per si mateix és progressiu i que l’Ajuntament 
concedeix subvencions als col·lectius més desfavorits, especialment als avis i les 
àvies de la població, amb escassos recursos, d’aquesta manera es veuen 
compensats. És important continuar reflexionant. 

Les Ordenances que es proposen tenen una forta càrrega social, amb especial 
atenció en els col·lectius amb més dificultats. A més, aquest any més que mai 
tenen més sensibilitat des del punt de vista del medi ambient, ja que s’ha incorporat 
una nova mesura de caràcter mediambiental. Tot això, fa que les Ordenances 
fiscals siguin moderades des del punt de vista de l’increment econòmic, però alhora 
sensibles, progressives, socials i sostenibles. 

Intervé el portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, que vol fer una 
intervenció sense ànim d’entrar en l’anàlisi de cadascuna de les Ordenances, les 
quals ja les ha explicat suficientment bé el regidor ponent i el senyor alcalde. 

L’equip de govern creu que les Ordenances són equilibrades, tal com ha comentat 
el portaveu de CiU. Són unes Ordenances que responen a les noves necessitats 
d’una societat moderna que progressa i que cada vegada té majors demandes amb 
una millor qualitat, i la societat en la mesura que el seu àmbit veu com evolucionen 
altres serveis, que no són públics, sinó privats, reclamen les mateixes condicions a 
l’Administració Pública. 

Les Ordenances aporten un gran componen social, amb una sensibilitat especial 
de l’equip de govern per ajudar aquelles famílies i persones que no poden arribar a 
la pressió fiscal. 

La presidència recull els compromisos comentats de cara a les Ordenances de 
2009, sobre l’aportació d’un estudi comparatiu amb altres ajuntaments, la voluntat 
d’estudiar els trams l’aigua en les comissions informatives. També recull l’aportació 
efectuada pel NOPP sobre mantenir en la rústega la mateixa taxa del 0,8.  

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 9 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 5 (NOPP, CiU) 

Per tant i atès, 

El Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix en els seus articles 15 a 19 del 
procediment l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals han d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
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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 han 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. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del Text refós de 
la llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor 
de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

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

Vist l’informe d’Intervenció. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

Primer. 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 2008 i següents.  

Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’apartat 1 de l’article 
15 – Calendari fiscal, l’apartat 1 de l’article 35 – Pagament de la multa, l’apartat 3 
de l’article 38 – Òrgans de recaptació i l’apartat 1 de l’article 43 – Ajornaments i 
fraccionaments, és coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona 
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2006. S’annexa a 
la present proposta d’acord el text íntegre d’aquesta Ordenança. 

 
“ Article 15 - Calendari fiscal 
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. Del càrrec anual del padró d’IBI-Urbana a aquells que el 
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tinguin domiciliat es passaran dos rebuts en les dates establertes en el calendari 
fiscal. 
…” 
 
“ Article 35 - Pagament de la multa  
 
1. Les sancions de multa, poden fer-se efectives abans que es dicti la resolució 
sancionadora, amb una reducció del 50 per 100. 
...” 
 
“ Article 38 - Òrgans de recaptació  
... 
3. 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 43 - 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, 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 refós de la Llei reguladora d’Hisendes 
Locals. 
...” 

 
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 

Ordenança Fiscal nº 
1 

Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal nº 
2 

Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal nº 
3 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal nº 
4 

Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

Ordenança Fiscal nº 
7 

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interes general 

Ordenança Fiscal nº 
33 

Ordenança General de Contribucions Especials 

 
Indicar que el text d’aquestes Ordenances és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació 
de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2007. 
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Els articles referits als elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament – beneficis fiscals de concessió potestativa, tipus de gravamen, tarifes, 
coeficients, queden redactats com segueix: 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 
Article 5 -  Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudeixen d’exempció els següents immobles: 

a. Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros. 
b. Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 

corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 
euros. 

 
2. Gaudeixen d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’impost els immobles 
urbans que desenvolupin activitats primàries, de caràcter agrícola, ramader o anàlogues, i que 
disposin d’un nivell de serveis de competència municipal inferior a l’existent en àrees 
consolidades del municipi. 
 
3. Gaudeixen d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost els immobles que constitueixin 
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no 
figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
 
4. Gaudeixen d'exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels quals 
correspongui a l'Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals i pertanyin a una o vàries de 
les categories següents:  
  

a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social. 
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.  
c) Centres d'assistència primària, d'accés general. 
d) Garatge de les ambulàncies pertanyents als centres que gaudeixen d'exempció.  

 
Gaudeix d’aquesta exempció el Centre d’Assistència Primària de la Seguretat Social, ubicat a 
l’avinguda de Catalunya, núm. 127. 
 
5. Durant els set exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de 
concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l'article 4.2.a), gaudiran 
d'una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, aquells que hagin obtingut la 
bonificació pel primer període, sense que sigui necessària la seva sol.licitud. 
 
6. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de 
família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 40 per 
cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi 
l’habitatge habitual de la família.  
 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró 
municipal d’habitants.  
 
7. Gaudeixen d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost els immobles d’ús residencial 
que instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de la energia provinent del sòl sense 
estar-hi obligats per la normativa urbanística o les ordenances municipals.  L’aplicació 
d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació i compleixin amb els 
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requisits establerts en l’Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions al 
municipi de Parets del Vallès. 
Els immobles esmentats gaudiran d’aquesta bonificació en l’exercici en el qual finalitzin i usin 
aquesta instal·lació. 
 

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 0,72 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 0,80 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 0,822 2.450.000,00 € 

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

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

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

 
Article 8 - Normes de gestió.  
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.  
 
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), cal que el subjecte passiu 
les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la 
sol·licitud s’ha d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.  
 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

23 

1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la 
bonificació de l’article 5, apartat 4 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplica la bonificació de major quantia.  
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.  
 
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i 
1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.  
 
L’Ajuntament pot agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un 
mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.  
 
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 3 comprèn des del període impositiu 
següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament d’aquestes obres, 
sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació 
efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir tres períodes impositius.  
 
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats han d’aportar la documentació següent 
i complir els  requisits següents:  
 
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció 

immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 

acreditació que cal fer mitjançant certificació de l’administrador de la societat o fotocòpia 
de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de pagar l’impost sobre societats.  

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. S’ha d’aportar fotocòpia de la 
llicència d’obres o del document que n’acrediti la sol·licitud davant l’Ajuntament.  

d) Presentar una copia 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.  

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ urbanització 
/ rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  

f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.  
 

2.3 Immobles destinats a centres sanitaris públics.  

Per a gaudir d'aquesta exempció, cal sol·licitar-la i  adjuntar-hi els documents següents:  

- 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.  

- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les instal·lacions, que 
permetin prestar un servei sanitari de qualitat.  

L'efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de 
la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.  

2.4. Titulars de família nombrosa.  

Per a gaudir de la bonificació, s’ha de presentar  davant la hisenda municipal la documentació 
següent: 
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• 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 2007 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.  
 
2.5. El gaudi de les bonificacions establertes pels habitatges de protecció oficial i en el seu cas, 
la seva pròrroga, és incompatible amb l’aplicació de les bonificacions previstes per als titulars 
de famílies nombroses.  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder 
gaudir de més d’una, el subjecte passiu només podrà optar per gaudir d’una bonificació, que 
serà incompatible amb les altres.  
 
3. Normes de gestió relatives a l’aplicació de tipus diferenciats, segons els usos, de l’article  7.  
 
3.1. L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral que anualment 
facilita la Gerència Territorial del Cadastre. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
 
1. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, 

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

 
2. La reducció regulada en l’apartat anterior les concedeix l’Ajuntament a sol·licitud dels 

contribuents afectats. L’acord de concessió ha de fixar el percentatge de reducció i 
incloure, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït 

 
3. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article afecten exclusivament la quota 

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

 
4. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del Text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els subjectes 
passius per quota municipal que estableixin un pla de transport per als seus treballadors 
afectes a les activitats desenvolupades en el municipi gaudeixen d’una bonificació del 15 
per cent de la quota tributària corresponent, sempre que l’Ajuntament consideri que 
l’esmentat pla redueix de manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents 
contaminants o que afavoreix la fluïdesa del trànsit en el municipi. La bonificació s’ha 
aplicar des del període impositiu en què es posi en funcionament el pla i mentre el subjecte 
passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada període impositiu. 
 

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 
3.Coeficient aplicable  

3,40 
 

3,23 
 

3,06 
 

2,89 
 

2,72 
 
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 

 
2.- CARRERS DE SEGONA CATEGORIA 
 

POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR MOLLET: 

Besos 
Congost 
Llobregat 
 
POLÍGON INDUSTRIAL DE  CAN VOLART: 

Can Gurri 
Can Moragas Nou  
Enllaç, Nacional 152 
Garbí 
Gregal 
Mestral 
Torre de Cellers 
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3 .- CARRERS DE TERCERA CATEGORIA: 
 
Aragó 
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) 
J. Bosco 
Joan Olivé 
Joaquim Guasch 
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 
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 
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 
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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 
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 

   Lluna 
Maria Aurèlia Capmany 
Marià Tous 
Marina 
 
Mary Santpere 
Mediterrani 
Mercè Rodoreda 
Mestre Jordana  
Migdia 
Mirador de Gallecs, Plaça 
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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 
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) 
Ribera, Passeig 
Rius i Taulet 
Ronda, Passeig.- núms.parells 
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 
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Vallespir, Passatge 
Vapor 
Verge de Montserrat, Av. 
Via Piquer 
Vila, Plaça de la 
Viver 

 
 

5.- CARRERS DE CINQUENA CATEGORIA: 
 

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 
 
3.1.1.1.1.1.1.Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 
 
a) S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics als quals es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.  
El caràcter històric del vehicle s’acredita aportant certificació de la catalogació com a tal per 
l’òrgan competent de la Generalitat. 
 

b) S’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles classe turismes, ciclomotors i 
motocicletes que tinguin una antiguitat superior a 25 anys. 

L’antiguitat del vehicle es compta des de la data de fabricació; si no es coneix, s’ha de prendre 
la de la matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va 
deixar de fabricar. 

c) S’estableix una bonificació del 75 per cent de la quota del l’impost a favor dels titulars de 
vehicles considerats híbrids, elèctrics o solars que per les característiques dels motors 
produeixen menor impacte ambiental. 

 
Article 6è. Quota tributària 

 

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del Text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementen per aplicació dels següents 
coeficients: 

 
 
TURISMES  
De més de 20 cavalls fiscals  2 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals     1,99 
Altres turismos 1,93 
 
MOTOCICLETES  
Motocicletes de més de 1.000 cc. 2 
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.            1,99 
Altres motocicletes 1,93 
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RESTA VEHICLES 1,93 
 
 
2. Com a conseqüència del que preveu l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest 

municipi és el següent: 
 
 
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES                                                         Quota 

(euros) 
A) TURISMES 
- De menys de 8 cavalls fiscals                                                                           
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals                                                                        
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals                                                                     
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals                                                                      
- De més de 20 cavalls fiscals                                                                            

 
24,36 
65,77 

138,84 
178,32 
224,00 

B) AUTOBUSOS 
- De menys de 21 places                                                                                 
- De 21 a 50 places                                                                                         
- De més de 50 places                                                                                     

 
160,77 
228,98 
286,22 

C) CAMIONS 
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil                                                  
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil                                                    
- De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil                                        
- De més de 9.999 kg de càrrega útil                                                    

 
81,60 

160,77 
228,98 
286,22 

D) TRACTORS 
- De menys de 16 cavalls fiscals                                                                         
- De 16 a 25 cavalls fiscals                                                                                 
- De més de 25 cavalls fiscals                                                                           

 
34,10 
53,60 

160,77 
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA 
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil                                    
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil                                                     
- De més de 2.999 kg de càrrega útil                                                    

 
 

34,10 
 

53,60 
160,77 

F) D’ALTRES VEHICLES 
- Ciclomotors                                                                                                      
- Motocicletes fins a 125 cc.                                                                                
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.                                                   
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.                                                   
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.                                                
- Motocicletes de més de 1.000 cc.                                                                   

 
8,53 
8,53 

14,61 
29,24 
60,28 

121,16 
 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, la determinació de les diverses classes de vehicles es 
regeix pel que disposa el Reglament general de vehicles.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 

 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. 
  
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com 
a Conjunt Històric Artístic o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons 
el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els 
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que hi han fet obres de conservació , 
millora o rehabilitació a càrrec seu . 

 
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal cal acreditar que les obres de conservació o 
rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus 
ascendents, fins al primer grau i  que la despesa efectiva realitzada en el període dels 
últims cinc anys, no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a 
l’immoble en el moment del meritament de l’impost. 

 
2. Es concedeix una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost en les transmissions 

de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini 
que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a 
favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges o parelles de fet i els 
seus ascendents de primer grau i adoptants. 

 
El concepte d’habitatge habitual és el que defineix la normativa de l'impost sobre la renda 
de les persones físiques. 

 
En qualsevol cas, per tenir dret a la bonificació esmentada cal que l'adquirent mantingui la 
propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres anys següents a la 
mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini. 
 
No complir el requisit previst al paràgraf anterior determina que el subjecte passiu hagi de 
satisfer la part de l'impost que ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació 
practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de 
l'immoble i presentar a aquest efecte la corresponent autoliquidació.  

 
Els subjectes passius han de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar 
l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

 
 
Article 7è. Base imposable 
... 

8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la 
base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar 
als nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100. 
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals 
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior 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. 
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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  27 per cent. 
 
 
Article 11è. Règim de gestió 
... 
 
7.   L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la 

data en què es produeixi l’acreditament de l’impost: 
 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà d’un any, sense que sigui 

necessària la sol.licitud de pròrroga pel subjecte passiu. 
... 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 

D’INTERÈS GENERAL 
 
 
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imponible i quota tributària 
 
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa 
de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fòrmules següents de càlcul. 
 
a) Base imponible 
 
La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel 
servei de telefonia mòbil es calcula: 
 
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm) 
 
Essent: 
 
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la 
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2008 és de 75,5 euros/any. 
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2006, que és de 6.997. 
NH= 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2007: 14.772 (90% 
s/16.413). 
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Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2008 és de 290 
euros/any. 
 
b) Quota bàsica 
 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imponible. 
 
QB= 1,4% s/ BI 
 
Quota tributària/operador= CE *QB 
 
Essent: 
 
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat, 
incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. 
 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2008 és de 67.369 euros. 
 
c) Imputació per operador 
 
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents: 
 
 

 CE Quota 

Telefónica Móviles 46,2% 7.781,12 
Euros/trimestre 

Vodafone 29,6% 4.985,31 
Euros/trimestre 

Amena 24,1% 4.058,98 
Euros/trimestre 

 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran  provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2007 ha estat diferent. En aquest 
cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat 
tributari. 
 
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota 
tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini 
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats 
assenyalades en l’article d’aquesta Ordenança.  
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el 
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per 
la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats 
que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la 
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa 
com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament 
de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats 
extraordinàries.  
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A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents:  
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 

corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 

servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, 
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels 
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.  

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

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

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

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no 
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no 
s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per 
aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es 
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la 
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents:  
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3.  

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

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes 
establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser 
subjectes passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en 
aquest article.  
 
Tercer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal nº 5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
  
Ordenança Fiscal nº 6 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 

via pública 
  



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

36 

Ordenança Fiscal nº 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 

  
Ordenança Fiscal nº 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 

  
Ordenança Fiscal nº 11 Taxa per les Entrades de Vehicles a través de les Voreres, i 

les reserves de Via Pública per a Aparcament, Càrrega i 
Descàrrega de Mercaderies de qualsevol mena 

  
Ordenança Fiscal nº 12 Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i 

Cadires amb Finalitat Lucrativa 
  
Ordenança Fiscal nº 13 Taxa per la Instal·lació de Quioscos a la Via Pública 
  
Ordenança Fiscal nº 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 

  
Ordenança Fiscal nº 15 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 

l’Administració municipal en les Activitats i les instal·lacions 
  
Ordenança Fiscal nº 16 Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida 

selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus. 
  
Ordenança Fiscal nº 17 Taxa per la Prestació de Serveis en Cementiris Locals, 

Conducció de Cadàvers i Altres Serveis Fúnebres de 
Caràcter Local 

  
Ordenança Fiscal nº 18 Taxa pel subministrament d’aigua 
  
Ordenança Fiscal nº 19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol 
  
Ordenança Fiscal nº 20 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per 

espectacles públics i grans transports 
  
Ordenança Fiscal nº 21 Taxa per l’Expedició de Documents Administratius 
  
Ordenança Fiscal nº 22 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer 
  
Ordenança Fiscal nº 23 Taxa per Llicències Urbanístiques 
  
Ordenança Fiscal nº 24 Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats 

defectuosament o abusivament en la Via Pública 
  
Ordenança Fiscal nº 25 Taxa per la Recollida de Gossos i Gats  
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Ordenança Fiscal nº 26 Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal 
  
Ordenança Fiscal nº 27 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments 

Especials en Establiments Municipals (Escola de Música) 
  
Ordenança Fiscal nº 28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs. 
  
Ordenança Fiscal nº 29 Taxa per la publicitat en Ràdio Parets. 
  
Ordenança Fiscal nº 30 Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica 
  
Ordenança Fiscal nº 31 Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives municipals 
  
Ordenança Fiscal nº 34 Ordenança General reguladora dels Preus Públics 
  
Ordenança Fiscal nº 35 Taxa per al servei de transport urbà  
  
Ordenança Fiscal nº 36 Taxa per l’ensenyament a la biblioteca infantil i juvenil Can 

Butjosa 
 

 
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, sempre que la seva 
expedició correspongui a aquest Ajuntament. 
 
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. 
 
En tot cas, restaran excloses de la subjecció de l’impost aquelles construccions, instal.lacions i 
obres que no es portin a terme a la via pública i que s’hagin de considerar de caràcter menor, 
en règim de llicència d’obres o d’assabentat, sempre que el seu cost real i efectiu no ultrapassi 
la quantitat de 1.000,00 €. 
 
Article 2n. Actes subjectes  
 
Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents: 

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta i 
d’ampliació. 

b) Obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
c) Obres de modificació o reforma en edificis, tant les que en modifiquen la disposició 

interior com les que en modifiquen  l’aspecte exterior. 
d) Els moviments de terra i le sobres de desmuntatge o esplanació del sòl. 
e) Obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització. 
f) Obres de construcció o instal·lació de murs i tanques. 
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g) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 

h) Altres construccions, instal.lacions i obres a la via pública. 
i) Obres de construcció, reforma o modificació  de les instal·lacions que afectin el subsòl. 
j) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació 

d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 
k) Qualsevol  altra construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència d'obra o 

urbanística. 
 
Article 3r. Actes no subjectes  
 
No estaran subjectes a aquest impost: 
 
3.1. Les obres subjectes al règim d’assabentat. 

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

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, 

en habitatges unifamiliars, adossats o aïllats. 
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer. 
9. Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres. 

 
3.2. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat i 
l’equilibri del paisatge urbà. 
 
3.3. Les construccions obres i instal·lacions específiques 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. 
 
3.4. Les obres d’adequació a mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents. 
 
3.5. Les obres d’instal·lació en edificis preexistents de les energies definides com a alternatives 
(solar, eòlica...) 
 
3.6. Obres de jardineria i estacions depuradores en edificis preexistents per l’aplicació de 
mesures d’estalvi energètic, utilització d’energies alternatives o de minoració de l’impacte 
ambiental. 
 
 
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. 
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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 realitzin les construccions, 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 
abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 

 
Article 5è.  Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel 
que fa a l’adquisició de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 

No es transmetran les sancions. 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui.  
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin, o 
siguin beneficiàries de l’operació. 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles. 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 
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a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i 
de les sanciones. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
meritades que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament. 

8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a 
la Llei general tributària. 

 
 
Article 6è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva 
 
Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o 
obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, 
estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, 
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i 
que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres 
d'inversió nova com de conservació  
 
 
Article 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Es concedeix una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment 
de l’ocupació que ho justifiquin.  

 
Aquesta declaració correspon al Ple de la Corporació i s’acorda, amb una sol·licitud prèvia 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, o bé, 
directament a les sol·licituds en aquells immobles que constin inclosos en catàlegs del 
patrimoni arquitectònic municipal 

 
Quan es tracti d’obres afectades per aquest apartat, es deduirà de la quota de l’impost 
l’import a satisfer en concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística, quantitat 
sobre la qual s’aplica la bonificació del 95%. 

 

2. S’estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions d’habitatges, destinats a 
venda, lloguer o a ús propi, que obtinguin la qualificació definitiva de protecció pública i 
aquelles construccions d’habitatges, que per determinació de la normativa de planejament 
urbanístic es promoguin sota aquest regim i estableixin conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la gestió de l’adjudicació dels adquirents. Quant 
l’edifici o promoció no sigui totalment qualificat sota el regim de protecció oficial, la 
bonificació s’aplicarà sobre el cost de les obres destinades exclusivament a aquesta 
finalitat afeixint la part proporcional del elements comuns compartits amb altres usos o 
modalitats de promoció. 
Gaudiran d’aquesta mateixa bonificació la rehabilitació dels habitatges i d’edificis 
d’habitatges que assoleixin la qualificació d’actuació protegida. 
 

Article 8è. Base imposable, quota i acreditament 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 

la instal·lació o l'obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material 
d’aquella. 

 
No formen part de la base imposable: 
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- 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 de professionals. 
- Les despeses generals contemplades a l’article 131.1.a) del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, que es fixen en un percentatge del 13%. 
- El benefici empresarial del contractista, el qual queda fixat en un percentatge del 6%. 

 
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
3. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara 

que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 
 
Article 9è.  Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,75 per 100. 
 
Article 10è. Règim de declaració i d'ingrés 

 
1. El sol·licitant d'una llicència 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 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. 

 
3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades  i del seu cost real 

efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà 
modificar, si s’escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicarà la 
liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la 
quantitat que correspongui. 

 
4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà en els terminis establerts en 

l'article 62 de la Llei general tributària. 
 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’article 31 de la Llei General Tributària. 

 
5. Per a totes aquelles obres en la via pública realitzades per particulars subjectes a la taxa 

per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol actuació en la via 
publica del paviment o de les voreres, la base imposable del ICIO es determinarà en funció 
dels mòduls que s’estableixen a l’annex a la present ordenança. Tanmateix, aquests 
mòduls serviran per determinar la liquidació en concepte de cost de l’obra en aquells casos 
en què directament, a petició de l’interessat, o de forma subsidiària, l’Ajuntament les acabi 
executant. 

 
6. 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 
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liquidació complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant les taxes a 
l’increment, que estiguin en vigor en el moment de la finalització de l’obra.   

 
 
Article 11è. Actuacions inspectores i règim sancionador 

 
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en 

la Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 

sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei 
General Tributària i d’acord amb el que preveu l'Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

 
3. La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 9è 

d’aquesta Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració 
tributària o la presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions 
greus.  

 
Article 12è. Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallés, a 8 de 
novembre de 2007 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2008 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
ANNEX QUE ES CITA A L’ARTICLE 10.5 DE LA PRESENT ORDENANÇA 
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1 CONSTRUCCIÓ GUALS  Euros 
 1.1 Construir guals de vehicles, sigui quin sigui el seu ús, per metre lineal 

o fracció 
275,10 

  
2 

MODIFICACIÓ, REFORMA I SUPRESSIÓ GUALS  Euros 

 2.1 Aixecament i reconstrucció de la vorera, per m2 o fracció 78,75 
 2.2 Aixecament i reconstrucció de la vorada, per m lineal o fracció 29,40 
 2.3 Aixecament i reconstrucció de la calçada, per m2 o fracció 78,75 
3 CONSTRUCCIÓ VORERES I VORADA Euros 
 3.1 Nova construcció de la vorera, per m2 o fracció 44,10 
 3.2 Nova construcció de la vorada, per m lineal o fracció 17,85 
4 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA  Euros 
 4.1 Pericons, per unitat 273,00 
 4.2 Per supressió d'arbres, per metre o fracció de perímetre de tronc a un 

metre de sòl 
367,50 

 4.3 Per supressió o desplaçament de fanals, per unitat 1.186,50 
5 CONSTRUCCIÓ OBRES DE CLAVEGUERAM Euros 
 5.1 Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers 

pavimentats 
1.816,50 

 5.2 Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers 
sense paviment 

1.138,20 

 5.3 Construcció d'obres de clavegueram de més de 8m lineals segons 
pressupost 

   
    
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
 

TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA 
PUBLICA 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 3,  20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 20.3.i), 
20.3.j), 20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà en els supòsits d’utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local enumerats a l’article 2 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública  
 
No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per 
empreses explotadores de servei de subministrament, d’interès general, que tributen segons el 
previst a l’Ordenança fiscal núm. 7. 
 
 
 
 
 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

44 

Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o 
els que es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació 
haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 
taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als serveis 
públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament 
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
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  144,04 
       - De 100 a 200 kVA  290,08 
       - A partir de 200 kVA  290,08 
       - més, per cada kVA  37,30 
    Euros 
 2 Conduccions elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 1000 V. han 

de satisfer anualment per cada conductor i metre lineal 
  

0,52 
 3 Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió, han de satisfer 

anualment per cada conductor i metre lineal 
 1,45 

 4 Caixes d'alta tensió, cada una i per any  108,78 
 5 Caixes de baixa tensió, cada una  108,78 
 6 Per cada suport de línies elèctriques aèries de baixa tensió  11,40 
     
 7 Per cada pal de fusta destinat al sosteniment de la xarxa  10,88 
 8 Per cada pal o columna metàl·lica o de formigó, per al sosteniment 

de la xarxa 
 19,68 

 9 Per cada tapa de tancament de clau de pas  4,35 
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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  108,78 
       - De 100 a 200 kVA  217,56 
       - A partir de 200 kVA  217,56 
       - més, per cada kVA  36,26 
    Euros 
 2 Conduccions elèctriques subterrànies de baixa tensió que no 

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

0,36 
 3 Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió. Per cada conductor, 

anyalment i metre lineal: 
  

0,59 
 4 Canonada per xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, ferro, 

PVC o d'altre material. Per metre lineal i any: 
  

0,52 
 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  1,45 

       - De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  2,90 
 6 Canonada per a distribució de gas ciutat o gas natural, a baixa pressió: 
        - Fins a 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  1,45 
        - De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  2,90 
 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  14,50 

 
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. 

 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a 
aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es 
presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades 
a l ’article anterior. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense 
sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament 
tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb 
aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 
circumstància. 
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3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es 
pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis exercicis. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament 
especial es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute.  
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en 
el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment 
han determinat la magnitud de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local, caldrà presentar una declaració complementària en el termini d’un mes comptat des de la 
data en què es coneix la variació. 
 
5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa 
s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 
Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un 
document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer 
la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
6. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de 
l’acreditament. 
 
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, 
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera 
liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb 
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període d’un 
mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
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Article 12. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
 
3.Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
 

TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US 
PÚBLIC I QUALSEVOL ACTUACIÓ EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT O LES 

VORERES 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.f) i 20.4.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 obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública 
del paviment o de les voreres, així com per l’atorgament de les corresponents llicències,  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 per l’obertura 
de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol actuació en el paviment o les voreres en 
la via pública, així com l’atorgament de les  llicències, especificades a les  tarifes que es contenen 
a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
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Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es 
beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa 
quan sol·licitin llicència per a procedir a la utilització privativa o aprofitament especial descrits a 
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a 
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
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 104,00 
2 CONTRUCCIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERAM 104,00 
3 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA Euros/unitat 
 3.1 Per supressió d'arbres 52,00 
 3.2 Per supressió o desplaçament de fanals 52,00 
 3.3 Altres (pericons, etc)  52,00 
4 CONSTRUCCIÓ VORERES I VORADA 52,00 
 
2. Pròrroga de la llicència: pagarà el 25% dels drets inicialment satisfets. 
 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  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 l’ aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té 
lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
El període impositiu serà el temps durant el qual es du a terme l’aprofitament especial. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu 

pagament. 
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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. 

 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació i recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i  la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

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 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) 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 
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estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o 
cerques, en vies públiques locals, així com per càrrega, descàrrega i treballs a la via pública,  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 de terrenys 
d’ús públic local amb: 
 
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 

instal·lacions anàlogues 
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o 

provisionals, en vies públiques locals 
c) Per càrrega, descàrrega i treballs a la via pública 
 
No estaran subjectes a aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys 
d’ús públic local amb instal.lació de bastides, contenidors i altres instal.lacions anàlogues per a 
la realització de treballs recollits a l’article 3, de l’ordenança fiscal núm. 23. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 

taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a 
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a 
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 

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

  Euros 
a) Per ocupació sense tall de tràfic per hora o fracció  30,00 
b) Per tancament sense presència de Policia Local per hora o fracció  100,00 
c) Per tancament amb presència d’un agent de Policia Local, per hora o 

fracció 
 

150,00 
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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. 

  
90,00 

 
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, 
maquinària d'obra i anàlegs: 
 
1 Per cada m2 de via pública ocupada i/o celada per ús d'obres, per dia 

o fracció 
  

1,50 
 
 La ocupació de via pública celada requereix llicència d’instal·lació municipal. 
 

2 Per cada m2 de via pública ocupada per runes o materials d'obra 
sense celar, per dia o fracció   

  
1,75 

3 Per unitat de contenidor, plataforma de transport, sacs o similar per dia 
o fracció 

  
11,00 

4. 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, 

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

 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es 

presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial 
esmentat. 

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament 

de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de l’aprofitament 

especial. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, l’acreditament 

de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. 

 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per cada 

aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps 
assenyalats en els epígrafs respectius. 
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2. Sense perjudici del previst al punt anterior, quan l’aprofitament especial es realitzi al llarg de 
varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre cada any. 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. 

 
3. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta 

ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració 
on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície 
que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi. 

 
4. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats, 

i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències; si 
n’hi havia, aquestes es notificaran  als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions 
complementàries que s’escaiguin. 

 
5. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de 

l’import ingressat. 
 
6. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores 

mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals competents. 
 
 
Article 10. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes 

als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 
els procediments de liquidació o recaptació.   

 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent a la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació. 

 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 

5. 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
 

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA 

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 les 
entrades de vehicles a través de les voreres i 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 l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles 
a través de les voreres 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 l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn 
de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització. 
 
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la 
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés 
aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els 
respectius beneficiaris. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 
taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta 
Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
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directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determina d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 

Tarifa primera.- ENTRADA DE PAS DE VEHICLES: 
 

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

  
69,67 

 
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: 
Per cada metre líneal o fracció que suplementi l’amplada del gual de 6 metres 3.00 

 
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.- Discrecionalment i motivat per circumstàncies del trànsit es podrà obligar a pintar la 

vorera del gual  de color "groc auto" 
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 màxim de 4,50 metres, en les categories a) i b), i de 6 

metres 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 inferior a 6 metres, s’enten que està inclòs a la 
propia activitat i per tant no es trova subjecte a aquesta taxa.  
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Tarifa segona.- RESERVA D'APARCAMENT SENSE LIMITACIÓ HORÀRIA. 
 

S'aplica als conceptes següents: 
 

2.1.-  Parada de línia regular de transport de viatgers. 
2.2.-  Serveis discrecionals de transport de viatgers i anàlegs 

 
Les tarifes són: 

 
  Euros 

 
Fins a 3 metres lineals per any  43,50 
Per cada metre suplementari i any  11,40 

 
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   42,50 
Per cada metre suplementari i any o fracció   10,35 

 
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 

 
  Euros 

 
Fins a 3 metres lineals per mes o fracció   42,50 
Per cada metre suplementari i mes o fracció   10,35 

 
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   10,30 

 
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 

  
60,00 

 
En els casos de locals destinats a aparcament col·lectiu, s’aplica a la tarifa els mateixos 
coeficients correctors especificats a la tarifa primera. 
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Tarifa sisena.-  RESERVA D’ESTACIONAMENT DELS VEHICLES DE PERSONES AMB 

PROBLEMES DE MOBILITAT. 
 
Ho poden demanar 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.  
 
 

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.  
 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  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 l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té 
lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
3. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament 
tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb 
aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 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. 
 
4. Quan no s’autoritzi 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. 
 
Article 9. Règim de declaració i 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 
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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 d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de 
la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos 
mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte 
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer 
la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de 
l’acreditament. 
 
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas, 
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera 
liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La 
taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de 
l’inici del període de cobrament. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Article 12. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
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preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia 1 de gener de 2008 i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 
 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 

AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) 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 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, 
amb finalitat lucrativa que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que té lloc 
mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es 
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 
taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a 
l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a 
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

59 

Article 6. Quota tributària 
 
SOBRE LES SOL·LICITUDS 
 

a) Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d'espai públic, durant 
l'estiu de cada any, 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 
el nombre de taules que s’hi instal·laran. 

 
b) 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 
  

0,48 
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 
  

0,60 
 
 

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. 
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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 l’any natural i, temporals, quan 
el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense 
autorització administrativa es consideren anuals. 

 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  el gaudiment de 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 el gaudiment de l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat es dugui a terme l’ocupació de 
la via pública mitjançant  taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat 
lucrativa. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a 
l’article 6. 
 
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al 
subjecte passiu no es pugui beneficiar de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa 
satisfeta. 
 
Article 9. 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 per a 
gaudir de l’aprofitament especial 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. Si l’aprofitament especial anual del domini públic autoritzat s’estén a varis exercicis, la taxa 
corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any natural i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en 
l’exercici de l’activitat. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
Article 10 Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
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Article 11 Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 
 

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 m) 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 instal·lació de quioscos en la via pública que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial que resulti 
de la instal·lació de quioscos en la via pública. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o 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 o concessions administratives per a instal·lar quioscos en la via pública o  els qui es 
beneficiïn de la utilitat derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local, mitjançant la instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals. 
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 2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació 
haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 
taxa quan sol·licitin llicència per a instal·lar quioscos en la via pública necessaris per als 
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 

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

 
38,30 

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

 
44,50 

 
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. 
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Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o aprofitament especial resultant de la 
instal·lació de quioscos en les vies públiques municipals , moment que, a aquests efectes, 
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan 
es presenti la sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de quioscos en les vies públiques 
municipals en la forma establerta en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
4. Quan per a la instal·lació de quioscos en la via pública s’atorgui concessió administrativa, 
l’import de la taxa s’acreditarà en el moment  en què s’atorgui l’esmentada concessió. 
 
5. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament 
tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos hagi de durar menys 
d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració de l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos 
s’estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en aquest cas el 
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Quan no s’autoritzi l’ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de quioscos o per 
causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui instal·lar els quioscos, procedirà la 
devolució de l’import satisfet. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis exercicis. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a instal·lar els quioscos en la via pública es 
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la 
declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute.  
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o 
en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
 
4. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa 
s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos 
mesos.  Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte 
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció de l’esmentat document no invalida l’obligació de satisfer la taxa en 
el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
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5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de 
l’acreditament. 
 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas, 
s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari. 
 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant 
junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà 
col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
pel període d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Article 12. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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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 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic  que es regirà per la present 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia 
de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic local, així 
com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o 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 dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta 
taxa. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un representant 
amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la 
taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 
d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la 
defensa nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en 

els apartats següents: 
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EPÍGRAF 1: 
 
Parades o instal·lacions desmuntables, situades amb motiu de les fires i festes tradicionals a la via 
pública o instal·lacions municipals. 
  6.Euro

s 
1. Tarifa mínima per dia  10,00 
 Tarifa mínima Festa Major estiu  38,00 
2. A més, per m² o fracció: 
 a) Parades de venda, tirs, tómboles, rifes ràpides i anàlegs  1,14 
 b) Bars, degustacions, xurreries, venda de patates i anàlegs  1,04 
 c) Aparells de moviment, autos de xoc, “babys”, “llagostes”, voladors i 

anàlegs 
 0,57 

 d) Circs  0,15 
3. Fiança (per a cada atracció excepte parades de venda)  250,00 
- La fiança es cobrarà en efectiu en el moment de la medició 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 oporto 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: 
  7.Euro

s 
1. Concessió, expedició i registre de llicències de durada anyal  4,14 
2. Per dia i metre lineal del lloc de major longitud de la superfície que ocupi 

la parada, per venedors fixos amb llicència municipal 
 0,93 

3. Per dia i metre lineal de lloc de major longitud de la superfície que ocupi la 
parada, per venedors no fixos sense llicència municipal 

 1,55 

 
EPÍGRAF 3: 
  8.Euro

s 
1. Parades, 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 delimitast, amb dret a 
instal·lació en les dates autoritzades per metre lineal i trimestre: 

 23,00 

 
Les autoritzacions són atorgades trimestralment, i es consideren prorrogades tàcitament, si no es 
manifesta, per escrit, el contrari. 
 
EPÍGRAF 4: 
  9.Euro

s 
1. Exhibició d'articles de venda enfront dels establiments respectius i 

màquines expenedores automàtiques per metre quadrat i dia: 
 0,83 

 
EPÍGRAF 5: 
  10.Eur

os 
1. Rodatge cinematogràfic, per dia i m²  0,83 
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Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï 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 l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té 
lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
3. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament 
tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
Article 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1  hagi de durar 
menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. A 
efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6. 
 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa 
o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a  l’Ordenança General. 
 
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no es 
poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés  
 
3. La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu 

pagament. 
 
4. 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 d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de 
la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos 
mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte 
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer 
la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment 
periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de 
l’acreditament. 
 
Article 10. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera 
liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb 
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un 
mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 
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2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Article 12. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment  en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació i recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia 1 de gener de 2008 i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
bases del règim local i per l'article 57 de la Llei del Parlament de Catalunya 3/1998, de 27 de 
febrer, de la Intervenció integral de l'Administració ambiental, i a l’empara del previst als articles 57 
i 20.4.i) 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, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral 
de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per la present 
Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que 
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el 
terme municipal de Parets del Vallés s'ajusten al marc normatiu integrat per: la Directiva  96/61/CE 
del Consell, de 24 de setembre de 1996 (DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental (en endavant LIIA), la Llei del 
Parlament de Catalunya 4/2004, d’ 1 de juliol, Reguladora del procés d’adequació de les activitats 
d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998,  el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament general de desplegament de la LIIA (en endavant RIIA), el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(en endavant ROAS) i la  Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l'Administració 
Municipal en les Activitats i Instal·lacions, publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 236, de 
2 d’octubre de 1999. 
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti 
la intervenció integral de l'administració municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
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Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa és la resultant d'aplicar les tarifes següents: 
 

A) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
                                                                                                  Euros
  
Bars musicals 2.205,00 
Cafès teatre i cafès concert 2.980,00 
Salons recreatius i esportius 2.980,00 
Gimnasos de mes de 500 m2 2.980,00 
Discoteques, sales de festa amb espectacle, sales de ball Cinemes i teatres 
Aforament inferior a 500 persones  3.755,00 
Aforament superior a 500 persones 7.510,00 
ComerçosSuperfície entre 500 i 1.000 m2.  1.765,00 
Superfície entre 1.000 i 2.500 m2.  3.755,00 
Superfície de més de 2.500 m2 15.020,00 
Estacions de servei 3.755,00 
Estacions de servei amb activitats annexes 7.510,00 
Hotels i residències 
Fins a 20 habitacions 3.755,00 
De més de 20 habitacions  7.510,00 
Aparcaments (públics i/o privats) 
Fins a 500 m2 de superfície útil 1.765,00 
De 501 a 2500 m2 de superfície útil 3.755,00 
De 2.501 a 5.000 m2 de superfície útil  7.510,00 
Magatzems 
a) Fins a 500 m2 de superfíe útil                                                        663,00 
b) De 501 fins a 1.000 m2 de superfície útil 1.325,00 
c) De 1.001 fins a 2.500 m2 de superfície útil  2.650,00 
d) De 2.501 fins a 5.000 m2. de superfície útil  3.975,00 
e) De 5.001 fins a 10.000 m2. de superficie útil 
la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció 1.345,00 
f) A partir de 10.000 m2. de superficie útil,  

la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció 2.075,00 
g)   Instal·lacions de GLP per a ús domèstic, comercial o serveis    663,00 
       
B) ACTIVITATS NO COMPRESES A L’APARTAT A 

    
Euros 

Procediment de certificació de compatibilitat del projecte amb  
el planejament urbanístic i procediment de consulta prèvia    383,00 
Procediment de llicència comercial   3.755,00 
Procediment d’autorització ambiental (activitats incloses a l’annex I  
de la LIIAA o norma que modifiqui dit annex)   3.755,00 
Procediment de llicència ambiental (activitats incloses a l’annex II.1  
de la LIIAA o norma que modifiqui dit annex)  3.090,00 
Procediment de llicència ambiental (activitats incloses a l’annex II.2  
de la LIIAA o norma que la modifiqui) 2.760,00 
Procediment de llicència municipal (activitats incloses a l'Annex III 
de la LIIA o norma que la modifiqui)  1.990,00 
Procediment de comunicació prèvia (activitats incloses a l’annex IV 
de l’ordenança municipal)  1.325,00 
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex I) 2.070,00 
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex II.1)  1.555,00 
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Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex II.2) 1.035,00 
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex III)    663,00 
Procediment de control inicial de les activitats incloses als annexos II.1,  
II.2 i III de la LIIA o norma que els modifiqui en cas que aquest control sigui 
desenvolupat pels serveis tècnics municipals Inclosa quota inicial 
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex I de la LIIA 
o norma que el modifiqui     660,00 
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex II.1 de la LIIA 
 o norma que el modifiqui     500,00 
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex II.2 de la LIIA 
 o norma que el modifiqui   325,00 
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex III de la LIIA 
o norma que el modifiqui     215,00 
 
Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions  
Annex I de la LIIA o norma que el modifiqui    660,00 
Annex II.1 de la LIIA o norma que el modifiqui     500,00 
Annex II.2 de la LIIA o norma que el modifiqui   325,00 
Annex III de la LIIAo norma que el modifiqui     220,00 
     
 

C) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS 
 

Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions que suposin una modificació de les 
mesures correctores, imposades a l’interessat en el moment de concessió de la llicència la 
taxa és el 50 % de la que li correspondria per a nova implantació d’acord amb les tarifes 
vigents. 
 
Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions que no suposin una modificació de les 
mesures correctores, 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 tarifes 
vigents. 
 
Per a les reduccions la taxa és el 10 % de la que li correspondria per a nova implantació. 
 
D) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
Les activitats en què es requereixi realitzar més d’una inspecció de comprovació o verificació 
de mesures correctores. 
 
Per cada inspecció addicional                            260,00 €
  
 
E) DENEGACIÓ O 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.  
 
En el cas que es denegui la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 70 per cent 
de les quantitats que s’assenyalin en els apartats anteriors. 
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Article 7. Trasllat d’indústries 
 
Les indústries legalment establertes al nucli urbà de Parets del Vallès i que es traslladin a un 
polígon industrial, qualificat com a tal, d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana, 
disposen d’una bonificació del 50 % de la taxa que els correspongui. 
 
Article 8. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix 
el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació 
de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula 
expressament. 
 
2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa 
s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment. 
 
3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a que fa referència l’article 
2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. 
 
4. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la 
denegació de l' objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la seva 
concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que 
s'hagi resolt el procediment corresponent. 
 
 
Article 9. Règim de declaració i 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 que iniciï 
l’actuació o l’expedient 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. 

 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
als annexos de la LIIA, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
1. Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LIIA que es portin a terme per 
via legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al 
contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació dels annexos a què 
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aquesta es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén referida en tot cas als annexos I, II.1, 
II.2 i III del RIIA. 
 
3. També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o 
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en 
desplegament de la LIIA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a través 
d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim, a tots els annexos i 
nomenclàtors aprovats pel RIIA. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

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 urbans, que es 
regiran per la present Ordenança. 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida selectiva, orgànica, tractament i 
eliminació de residus urbans domiciliaris 
  
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents: 
 

a) Recollida selectiva de residus urbans generats als habitatges particulars. 
b) Tractament i/o eliminació dels residus esmentats a l’apartat a). 
 

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 
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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 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, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són 
els beneficiaris del servei. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
11.Article 5. Beneficis fiscals 

1. S’estableix una bonificació del 15 per cent en la quota, per els contribuents que realitzin un 
mínim de  vuit aportacions a l’any a la deixalleria municipal, per a qualsevol tipus de residu. Per 
tal de comptabilitzar les entrades a la deixalleria s’hauran de produir en dies diferents.  

Per gaudir d’aquesta d’aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar davant la Regidoria de Medi 
Ambient per part del subjecte passiu acreditant el compliment dels requisits establerts durant 
l’exercici anterior, i la seva concessió requerirà informe verificant que es compleixen les 
condicions per obtenir la seva bonificació 

 
2. A l’article 6.3 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els 
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinar 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: 
 

Habitatges  
 
 

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

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

 
      40,00 
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3. Els pensionistes i jubilats 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 
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 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. 
 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, 
els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest 
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efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els 
correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades 
que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a 
partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració, o 
s’hagi produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament. 
 
 
II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari, de recepció voluntària,  de  
recollida selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus comercials. 
  
Article 9. Fet imposable 
 
1. Són serveis municipals complementaris, de recepció voluntària,  susceptibles de ser prestats 
pel sector privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa 
vigent en matèria de residus-,  la recollida selectiva, orgànica, tractament i eliminació dels 
residus comercials.  
 
        
2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció voluntària,  de  recollida 
selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis 
següents: 
 
a) Recollida selectiva dels residus comercials. 
 
b) Tractament i eliminació del residus comercials.  
 

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat 
pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els 
serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la 
consideració d’assimilables als municipals.  

        
Article 10. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fer imposable de la qual es defineix a 
l’article 9 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 
 

a) sol·licitin la prestació. 
b)  Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 

 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials, 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen  
contractat amb un gestor  autoritzat la recollida selectiva, tractament i eliminació dels residus 
que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini 
d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a 
terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb 
posterioritat a dita entrada en vigor. 
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials 
assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida selectiva, tractament i eliminació que 
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té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí 
regulada.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on 
s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
 
Article 11. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 12. Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària  de  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 
A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, per 

cada establiment 
  

178,60 
B) Hotels, motels, hotels apartament i hostals de tres i dues 

estrelles, per cada establiment 
  

121,45 
C) Hotels, motels, hotels apartament i hostals d’una estrella, per 

cada establiment 
  

107,50 
D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres 

centres de naturalesa anàloga, per cada establiment 
 
 

 
86,00 

 
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, sempre que excedeixin les deu places. 
 

Epígraf segon. Establiments d’alimentació   Euros 
A) Supermercats, economats i cooperatives  128,60 
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses  128,60 
C) Peixateries, carnisseries i semblants  86,00 
Epígraf tercer. Establiments de restauració  Euros 
A) Restaurants  86,00 
B) Cafeteries  57,15 
C) Whisqueries i pub  57,15 
D) Bars  57,15 
E) Tavernes  57,15 
Epígraf quart. Establiments d’espectacles  Euros 
A) Cinemes i teatres  50,00 
B) Sales de festes i discoteques  50,00 
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C) Sales de bingo  50,00 
Epígraf cinquè. Oficines en general  Euros 
A) Altres locals no expressament tarifats  50,00 
- En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el mateix habitatge, sense separació, 

s’aplica la tarifa d’habitatge. 
 
 
Article 13 Acreditament i periode impositiu.  
 
1. La taxa per la prestació del servei complementari, de recepció voluntària, de recollida 
selectiva, tractament i eliminació de residus comercials es merita en el moment de sol.licitar-se 
o prestar-se el servei. 
 
2. Quan la duració temporal del servei  s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà 
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei per haver desocupat el local. 

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
 
Article 14. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol.licitin la prestació del  servei de   
recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats a practicar 
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular 
la sol.licitud del servei. 

 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del 
servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el 
període que aquest determini. 
 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que  
figuressin a 31-12-2007 com a subjectes passius de la taxa per recollida selectiva, orgànica, 
tractament i eliminació de residus comercials i no acreditin la contractació del servei 
d’eliminació amb un gestor autoritzat,  romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió 
de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament. 
 
 
Article 15. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària 
i l’Ordenança General. 
 
 
Article 16. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o parcialment  en la 
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària 
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals 
correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la 
Diputació. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia 1 de gener de 2008 i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE 

CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) 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 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, 
la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes 
contingudes a l’article 6 de la present 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 que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que 
constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació 
haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
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Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per  aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat 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)  663,00 
 Un nínxol (difunt no figura al padró)  1.326,00 
 Un columbari (difunt figura  al padró)  414,00 
 Un columbari (difunt no figura  al padró)  829,00 
 
 Segones i següents concessions 
 Un nínxol (difunt figura al padró)  441,00 
 Un nínxol (difunt no figura al padró)  995,00 
 Un columbari (difunt figura  al padró)  337,00 
 Un columbari (difunt no figura  al padró)  725,00 
 
2. LLOGUER 
 Tan sols es concedeix en nínxols de segona concessió: 

Tres anys  197,00 
Sis anys  287,00 
Deu anys  663,00 

 
3. ALTRES SERVEIS 
 Drets administratius d’expedició del títol  33,15 
 Drets d’obertura i tancament per treure o dipositar les despulles 

humanes d’un nínxol 
  

33,15 
Drets d’obertura i tancament d’un columbari  20,00 
Despeses d’inhumació  133,00 
Despeses de reducció de restes  55,00 
Drets d’enterrament  55,00 
Instal·lació de làpides  50,00 
Subministre, gravat noms i col·locació làpida columbari  133,00 
Gravat noms i col·locació làpida columbari  65,00 
Taxa anual de conservació per nínxol, (concessió o lloguer)  21,85 
Taxa anual de conservació per columbari  11,20 
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4. SERVEI D’ÚS DEL VETLLADOR PER A LES DESPULLES   
   6 hores  99,00 

12 hores  199,00 
24 hores  309,00 

 

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. 

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 3è, 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 3è, 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. 
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Article 9. Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, 
amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà 
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament,  durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans de l’inici del 
període de cobrament. 
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Article 10.- Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia 1 de gener de 2008 i es mantindrà vigent fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
 

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
distribució i subministrament d’aigua. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament  
d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i 
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, 
en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present 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 que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i subministrament 
d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o 
rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests 
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris. 
 
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació 
haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:  
 
 
 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

84 

Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:  

 
1. CONSUM D’AIGUA: 
 

1.1.- DOMESTICS  
Quota Fixa Servei: Tipus  A 

                                      “     B 
                                      “     C 
                                      “     D 
                                      “     E 
                                      “     F 
                                       

 
       2,02     €/mes  
       2,61     €/mes 

3,26     €/mes 
4,32     €/mes 
5,78     €/mes 
7,52     €/mes 

  
1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes)                                  0,2870  €/m3 
2on.Bloc(de 10 a 25 m3        “         )                                  0,5175  €/m3 
3er. Bloc(excés)   0,8416   €/m3 
Conservació de comptadors domèstics 1,52 € trimestre 
 
1.2.- COMERCIAL i OBRES 

Quota Fixa Servei: Diàmetre 15 
                                      “            20 
                                      “            30 
                                      “            40 
                                                                     

 
       4,48     €/mes  

6,01     €/mes 
      7,81     €/mes 
      9,57     €/mes  

1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes) 0,31   €/m3 
2on.Bloc(de 10 a 25 m3        “         ) 0,73   €/m3 
3er. Bloc(excés) 0,90   €/m3 
 
1.3.- INDUSTRIALS 

Quota Fixa Servei: Diàmetre  15 
                                            “     20 
                                            “     25 
                                            “     30 
                                            “     40 
                                            “     50 
                                            “     65 
                                            “     80 
                                            “    100              

 
     26,57     €/mes  
     44,08     €/mes 
     61,91     €/mes 
     88,46     €/mes 

176,93     €/mes 
265,63     €/mes 
442,58     €/mes 
664,14     €/mes 

1.062,55     €/mes 
  

1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes) 0,40   €/m3 
2on.Bloc(de 10 a 25 m3        “         ) 0,79   €/m3 
3er. Bloc(excés) 1,02   €/m3 
 
1.4.- SUBMINISTRAMENT  PER A BOQUES CONTRA INCENDI 
 
Quota Fixa Servei:  3,38     €/mes 

                 

Consum aigua       1,02       €/m3 
 
1.5.- POU VOLART 
 
POU VOLART (gener-juny 2008)  
consum 0,3145 €/m3 
POU VOLART (juny-desembre 2008)  
15 4,48 €/mes 
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20 6,01 €/mes 
30 7,81 €/mes 
40 9,57 €/mes 
1er. Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes) 0,31 €/m3 
2on.Bloc(de 10 a 25 m3        “         ) 0,73 €/m3 
3er. Bloc (excés) 0,90 €/m3 

 
 
Els tipus d'habitatge, el dimensionat, comptadors i canonades, corresponen als definits a les 
Normes Bàsiques per a Instal·lacions d'aigua, Ordre Ministerial de 9 de desembre de 1975 (BOE 
13/1/76). 
 
2. CONSERVACIÓ COMPTADORS: Per trimestre Euros 
  
Ús Industrial, Comercial, Obres i incendi  

13 mm 1,52 
15 mm 1,52 
20 mm 1,64 
25 mm 2,76 
30 mm 3,84 
40 mm 6,00 
50 mm 13,58 
65 mm 16,80 
80 mm 20,99 
100 mm 25,81 

 
3. ALTRES SERVEIS I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
 
  Mínim de   

  fiança Euros   
3.1.- DOMÈSTICS    
 Connexió domèstic individual c/u.    
 Tipus  A 12,02 553,67 € 

 Tipus  B 12,02 570,53 € 

 Tipus  C 12,02 599,67 € 

 Tipus  D 12,02 648,75 € 
 Tipus  E 12,02 691,36 € 

 Tipus  F 12,02 989,57 € 

  
Mínim 

de   
 DOMÈSTICS fiança Euros   

 Connexió domèstic en bateria c/u.    

 Tipus  A 12,02 172,02 € 

 Tipus  B 12,02 188,87 € 
 Tipus  C 12,02 218,00 € 

 Tipus  D 12,02 267,08 € 

 Tipus  E 12,02 309,49 € 

 Tipus  F 12,02 401,56 € 
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3.2.- 
US COMERCIAL, INDUSTRIAL I 
OBRES 

Mínim 
de   

 Diàmetre comptador  (individual)   fiança Euros  
 13 12,02 677,22 € 

 15 12,02 714,42 € 

 20 12,02 1.044,64 € 

 25 12,02 1.207,39 € 
 30 12,02 1.688,91 € 

 40 12,02 2.566,87 € 

 50 12,02 3.874,93 € 

 65 12,02 5.486,73 € 
 80 12,02 7.798,08 € 

 100 12,02 9.147,71 € 

 Diàmetre comptador  (en bateria)    

 13 12,02 288,06 € 
 15 12,02 325,24 € 

 20 12,02 445,10 € 
 
 
  

Mínim 
de   

3.3.- INCENDIS fiança Euros  

 Fins a trapilló    

 Diàmetre 1 1/4 polzades 12,02 599,55 € 

 Diàmetre 1 1/2 polzades 12,02 1.447,15 € 
 Diàmetre 2       polzades 12,02 2.257,73 € 

 Diàmetre 3       polzades 12,02 3.229,41 € 

 Diàmetre 4       polzades 12,02 5.770,27 € 

 Amb aparell de mesura    
 Diàmetre 1 1/4 polzades 12,02 1.050,24 € 

 Diàmetre 1 1/2 polzades 12,02 2.054,53 € 

 Diàmetre 2       polzades 12,02 3.088,57 € 

 Diàmetre 3       polzades 12,02 4.377,12 € 
 Diàmetre 4       polzades 12,02 7.645,55 € 

     

      
3.4.- CONNEXIÓ DE BATERIES  Euros  
 Nombre de sortides    

 de 2  442,80 € 

 fins a 4  835,27 € 

 fins a 8  1.407,38 € 
 fins a 10  1.526,84 € 

 fins a 18  2.371,24 € 

 fins a 20  2.669,86 € 

 fins a 30  3.898,98 € 
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3.5.- HIDRANTS VIA PUBLICA  Euros  

 Hidrant en columna tipus 80mm  2.446,38 € 

 Hidrant en columna tipus 100mm  2.582,76 € 
 Hidrant enterrat tipus 80 mm.  1.308,94 € 

 Hidrant enterrat tipus 100mm.  1.470,46 € 

     
3.6.- MATERIAL DIVERS (tots els usos)  Euros  
 Arqueta per a comptador de 20  186,09 € 

 Arqueta per a comptador de 25  231,36 € 

 Arqueta per a comptador de 30  244,76 € 

 Arqueta per a comptador de 40  354,43 € 
 Portella pvc 25x35 cm  32,03 € 

 “            "    30x45 cm  40,94 € 

 “     metàlica 35x67 cm  81,25 € 

 “             "   50x60 cm    95,57 € 
 Pany portella  29,45 € 

 Clau de pany portella  2,29 € 

 Placa Bateria  2,03 € 

 Placa senyalització hidrant  48,64 € 
 Trapilló de fundició  21,60 € 

       

3.7.- 
REFORMA D'INSTAL.LACIONS I CONNEXIONS 
EXISTENTS     

    
    

 
A pressupost en funció del treball més, 
en el cas d'ampliació dels tipus      

 
de subministrament, la diferència del 
nou tipus sol.licitat en  relació al      

 tipus existent.      

       

       
3.8.- CANVI D'ÚS DEL SUBMINISTRAMENT    Euros  
 Canvi en el contracte sense trasllat       

 del comptador    28,63 € 

       

3.9.- 
RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ 
TEMPORAL   Euros  

 Reobertura del servei    23,85 € 
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Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit 
previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa tercera s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests 
efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent. 
 
2. La taxa per conservació de comptadors es practicarà trimestralment aplicant la tarifa segona i 
s’haurà de pagar per domiciliació bancària. 
 
3. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums 
les quanties que en la tarifa primera es contenen. 
 
La liquidació es practicarà mensualment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.  
 
 
Article 9. Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació,  en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, 
amb caràcter previ a la prestació del servei. 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de 
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es 
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
 
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la matrícula 
de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per 
consums successius, s’acreditin . 
 
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de 
gener. 
 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
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de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007 entrarà en vigor a partir de la seva autortizació per la Comissió de Preus de 
Catalunya i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de variacions no 
substancials en el tràmit d’autorització de tarifes per la Comissió de Preus de Catalunya, 
s’entendran automàticament modificades i incorporades al text de la present Ordenança. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES BRESSOL 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) 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 
prestació del servei d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels 
nens, pròpies de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles 
que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola 
bressol municipal. 

 
Article 4t. Responsables 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5è. Beneficis fiscals 

1. En el supòsit que hi hagi més d’un membre d’una mateixa unitat familiar en les 
escoles bressol municipals, s’aplicarà, a partir de l’1 de setembre de 2008, una 
reducció de la taxa d’escolaritat del 25% del segon i successius membres de la 
família. Aquesta reducció de la taxa és incompatible amb les establertes en els 
paràgrafs següents, relatius a les famílies nombroses i als criteris dels Serveis 
Socials. 

 
2. Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació, a partir de l’1 de gener 

de 2008, les exempcions i reduccions de taxa següents relatives a l’escolaritat: 
 

- Categoria general: bonificació del 50%. 
- Categoria especial: exempció de pagament. 

 
3. 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. 
 

 
Article 6è. Quota tributària 

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

 
A.- De l’1-01-2008 al 31-08-2008 (curs 2007-2008) 

 
 

Concepte Import €/mes 

Escolaritat  139,79 

Escolaritat lactants 152,57 

Horari extraordinari mensual  45,73 

Horari extraordinari al dia  4,09 

Quota de menjador al dia 8,42 
 

B.- De l’1-09-2008 al 31-12-2008 (curs 2008-2009) 
 

Concepte Import €/mes 

Escolaritat  153,62 

Escolaritat lactants 168,37 

Horari extraordinari mensual  50,34 

Horari extraordinari al dia  4,50 

Menjador al dia (usuari puntual) 8,75 

Menjador al dia (usuari fix) 8,25 
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Article 7è. Acreditament i període impositiu 

 
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa 

s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. 
 
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan 

s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable. 
 
 
Article 8è. 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 
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 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. 

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

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

6) 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. 

 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a  8 de 
novembre de 2007 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2008 i continuarà vigent 
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mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 
 

TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER 
ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.4.f) i 20.4.g) 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, l’Ajuntament estableix la taxa pels 
serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports que 
es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, de 
competència municipal, a instància de part: 
 
a) Vigilància especial dels establiments que la sol·licitin 
b) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i qualsevol 
altres que estiguin motivats per la celebració d'espectacles i esbargiments públics que per llur 
naturalesa, per l’aglomeració de públic que provoquin o per les necessitats d'ordenar l'accés i 
sortida de públic i vehicles així ho exigeixin 
c) Vigilància, ordenació i regulació del trànsit quan determinades actuacions constructives o 
d’altre tipus ho requereixin, arribant fins i tot a la interrupció temporal de la circulació 
d) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i de 
caravanes a través del nucli urbà. 
e) Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d'autorització per a la realització 
de transport escolar de caràcter urbà, amb la finalitat d'obtenir les màximes condicions de 
seguretat 
f) Qualsevol altres serveis especials que estiguin motivats  per altres activitats que exigeixin llur 
prestació. 
 
2. A aquests efectes, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan el 
particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no hi hagi hagut 
sol·licitud expressa. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la citada Llei General Tributària, que siguin: 
 
a) Titulars, empresaris o organitzadors, si s'escau, dels espectacles i esbargiments que motivin 
o obliguin a aquest Ajuntament a prestar els serveis especials que s'assenyalen  en l'article 
anterior 
b) Titulars de l'empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una 
activitat empresarial, els seus propietaris 
c) Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que no 
els sol·licitin 
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Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per l’Estat, 
la Comunitat Autònoma i la Província. 
 
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 18,00 
b) Per cada vehicle policial, inclosa la dotació, per cada hora o fracció 44,50 
c) Per cada motocicleta, inclosa la dotació, per cada hora o fracció 22,20 
 
3. En l'aplicació de la tarifa s’han de tenir en compte les regles següents: 
 
1a.- 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. 

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

 
Article 7. Acreditament 
 
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els qui motivin la prestació 
de serveis regulats en la present ordenança, presentaran l'escrit corresponent de sol·licitud en 
aquest Ajuntament. 
 
2. Cada autorització concedida o servei prestat serà objecte de liquidació individual i 
autònoma. Aquesta liquidació haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la 
Llei General Tributària. 
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Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007 entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la disposició addicional 
de la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, de 13 de juliol, l’Ajuntament estableix la taxa 
per expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal, que 
es regirà per la present Ordenança 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu 
de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients 
de què entengui l'administració o les autoritats municipals. 
 
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no 
hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals 
no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els 
expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions 
municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització 
d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns 
del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest 
Ajuntament exigeixi un preu públic. 
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Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 
35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la 
tramitació del document o expedient de què es tracti. 

 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
 
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);  

 12,40 

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

 
 2.1 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat. Per cadascun dels folis  0,15 

 2.2 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 2 (per unitat)  11,20 

 2.3 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 1 (per unitat)  16,60 

 2.4 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 0 (per unitat)  24,80 

 2.5 Per expedició de documents o informes relacionats amb accidents de 
circulació o companyies asseguradores 

 42,00 

 2.6 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 

  

17,60 
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A.3 Epígraf TERCER: DOCUMENTS ESPECIALS RELATIUS ALS SERVEIS D’URBANISME 

 
 3.1 Certificats sobre aprofitament urbanístic i altres informes urbanístics  383,00 

 3.2 Informacions urbanístiques  42,00 

 3.3 Certificat de legalitat urbanística  21,00 

 3.4 Exemplar de la normativa del Pla general  40,00 

 3.5 Document complet Pla general d’ordenació  207,00 

 3.6 Full de la Cartografia municipal en format DGN  28,60 

 3.7 Joc sencer de Cartografia Municipal   816,00 

 3.8 Informe tècnic d’inspecció  57,00 

  
A.4 Epígraf QUART: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS 

 
 4.1 Llibre de les ordenances fiscals refoses  46,60 

 4.2 Llibre de l’ordenança de convivència ciutadana  28,00 

 4.3 Llibre de l’ordenança reguladora de les activitats  36,20 

 4.4 Per qualsevol altre expedient, imprès o document que no és expressament 
a la tarifa, per pàgina 

  

0,15 

 4.5 Per qualsevol llibre en format pdf  21,00 

 4.6 Per qualsevol documentació en suport magnètic, format disquet o altre  21,00 

 4.7 Per obtenir clau d’accés a documentació específica web municipal  28,60 

 
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 “A”  24,00 

  5.1.2. Accés nivell “B”  21,00 
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A.6 Epígraf SISÈ: ALTRES SERVEIS 

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

primera imatge) 
 3,00 

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

 1,00 

 6.3 Per impressió d’imatge fotogràfica digitalitzada (per unitat)  2,00 

 6.4 Per certificats amb recerca de dades a l’Arxiu (anteriors a 1991)  12,50 

 6.5 Per recerca de dades històriques a l’Arxiu no vinculades a investigació 
científica o acadèmica, que no superin 10 hores 

  

15,00 

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

  

1,00 

  
 
La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o 
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la resolució final, inclosa la certificació i la 
notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
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. 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es 
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2, l'acreditament es produeix quan 
s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï 
sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en benefici seu. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal 
adherit a l'escrit de sol·licitud o de tramitació del document o l'expedient. El segell pot ésser 
substituït per la impressió mecànica de la taxa. 
 
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal. 
 
3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin 
degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara 
la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni 
les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es 
tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 
 

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) 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, l’Ajuntament estableix la taxa per 
atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, 
que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les 
activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències i vehicles de lloguer corresponen a 
aquest Ajuntament i que s'assenyalen a continuació: 
 
a) Concessió i expedició de llicències. 
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d'acord 

amb la legislació vigent. 
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de 

tipus voluntari o per imposició legal. 
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària  a instància de part. 
e) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les classes 

C i D. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 
35.4 de la Llei General Tributària, següents: 
 
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o 
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència. 
 
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé sigui 
ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn. 
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Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
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)  193,00 

 2.- De classe C (ambulàncies)  162,00 

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

   Euros 

 1.- De la classe B  33,00 

 2.- De la classe C  24,00 

  

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

   Euros 

 1.- De la classe B  55,00 

 2.- De la classe C  54,00 

 
Si la vigència de la llicència fos inferior a un any, se’n liquida la part proporcional. 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les 

lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi 
la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la substitució del vehicle. 

 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de Diligenciament de 

llibres-registre, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, 
a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten. 

  
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es 
realitzaran a instància de part. 
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2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’Ajuntament 
practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 
de la Llei General Tributària. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
 

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.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, l’Ajuntament estableix la taxa per 
concessió de llicències urbanístiques, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, 
necessària per determinar si procedeix concedir la llicència sol·licitada i, si s’escau, la 
concessió de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació 
urbana. 

2. No estaran subjectes a aquesta 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. En tot cas, restaran excloses de la subjecció de la 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 €. 

 
Article 3. Actes no subjectes  
 
No estaran subjectes a aquesta taxa: 
 
3.1. Les obres subjectes al règim d’assabentat. 
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1. Obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin en l’interior dels 
habitatges. 

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, en habitatges unifamiliars, adossats o aïllats. 
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer. 
9. Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres. 

 
3.2. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat i 
l’equilibri del paisatge urbà.  
 
3.3. Les construccions obres i instal·lacions específiques 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. 
 
3.4. Les obres d’adequació a mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents. 
 
3.5. Les obres d’instal·lació en edificis preexistents de les energies definides com a alternatives 
(solar, eòlica...) 
 
3.6. Obres de jardineria i estacions depuradores en edificis preexistents per l’aplicació de 
mesures d’estalvi energètic, utilització d’energies alternatives o de minoració de l’impacte 
ambiental. 
 
 
Article 4. 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 siguin propietaris o posseïdors o, si 
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o 
s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes 
de les obres. 
 
Article 5. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
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, obres de nova planta i 
modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents. 
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització 
dels edificis i de la modificació del seu ús.  
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. 
 
2. Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou el que 
correspon a la maquinària 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’1,495 per cent, en el supòsit 1.a 

 II El  0,114 per cent, en el supòsit 1.b) 

 III El 3,32 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. 

 IV Taxa per a llicència de parcel·lació (agregació o segregació) o canvi d’ús urbanístic: 
el 0,33 % del valor cadastral de les finques afectades. 

 V Taxa per a llicència de instal·lació de cartells de propaganda: 30 € per m2 o fracció 
de superfície d’exposició i any. 

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. En el cas que es denegui la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 70 per 
cent de les que s’assenyalen en l’apartat primer. 

 

4. 

 

Pròrrogues: 
De la llicència municipal, es paga el percentatge establert de l’apartat 1r. d’aquest article, 
en proporció al cost real i efectiu de l’obra civil que falti executar. 

 

5. 

 

Canvi de nom: 
Del canvi de nom de la llicència municipal, es paga el 20% de l’establert en l’apartat 1r. 
d’aquest article. 

 

6. 

 
Modificacions de projecte: 
A. Tots aquells projectes presentats que hagin generat la liquidació de la taxa, si abans 
d’iniciar l’obra interessa reduir-la, ampliar-la o fer-hi qualsevol modificació, fins i tot 
canviar-ne l’emplaçament exacte, si no comporta una activitat administrativa de control i 
supervisió nova i superior, tan sols merita la taxa corresponent al projecte amb major 
cost. 
B. Tots aquells projectes presentats que un cop revisats i/o informats comportin 
modificacions substàncials derivades de prescripcions i/o esmenes dels serveis tècnics 
municipals, suposarà un augment del 0,05%, a la quota de la taxa urbanística. 
 

7. Liquidacions complementàries 
 
En cas de que el pressupost final d’una obra, o de la instal·lació d’una actiivitat, sigui 
superior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la llicència, caldrà realitzar 
una liquidació complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant les 
taxes que estiguin en vigor en aquest moment. 
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Article 8. Beneficis fiscals 
 

1. Com a mesura de foment de les activitats urbanístiques que tendeixin a millorar la 
qualitat estètica de la ciutat, fomentar les intervencions d’adequació d’habitatges o 
locals de pública concurrència per a la supressió de barreres arquitectòniques i facilitar 
el desplaçament de la generalitat de les persones i la promoció d’habitatges socials, 
s’estableix una bonificació del 95% de la quota: 

 
1.2. Les construccions d’habitatges, destinats a venda, lloguer o a ús propi, que 
obtinguin la qualificació definitiva de protecció pública i aquelles construccions 
d’habitatges, que per determinació de la normativa de planejament urbanístic es 
promoguin sota aquest regim i estableixin conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Parets del Vallès per a la gestió de l’adjudicació dels adquirents. Quant l’edifici o 
promoció no sigui totalment qualificat sota el regim de protecció oficial, la bonificació 
s’aplicarà sobre el cost de les obres destinades exclusivament a aquesta finalitat 
afeixint la part proporcional del elements comuns compartits amb altres usos o 
modalitats de promoció. 

 
1.3.La rehabilitació dels habitatges i d’edificis d’habitatges que assoleixin la qualificació 
d’actuació protegida. 

 
1.4. Els treballs de condicionament dels habitatges que facilitin el desplaçament de la 
generalitat de les persones, com ara: 

- Instal·lació d’ascensors 
- Creació de rampes d’accés 
- Adequació de cambres higièniques 

 
2 . Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara de la present 
Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, Obres i 
Instal·lacions quan així es prevegui en l’Ordenança corresponent. 
 
 
Article 9. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal. 
 
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència corresponent, la 
taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra 
en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que 
pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no 
fossin autoritzables. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del 
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència. 
 
Article 10. Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la 
sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi Oficial 
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, 
on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.  
 
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la redacció 
d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les 
obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del 
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nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les 
característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà 
notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si 
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
Article 11. Règim de declaració i d’ingrés 
 
 
1. El sol·licitant d'una llicència 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 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. 

 
Quan no es presenti projecte visat pel Col·legi Oficial corresponent, 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. 

 
3.  A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades  i del seu cost real 

efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà 
modificar, si s’escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicarà la 
liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la 
quantitat que correspongui. 

 
4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectuarà en els terminis establerts en 

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

 
 
Article 12. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 

 
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 

DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 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, l’Ajuntament estableix la taxa per retirada 
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es 
regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: 
 
1. la prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i 
concorren alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació 
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública 
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial 
 
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal per 
l’interessat.  
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les 
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció 
comesa. 
 
Article 4. Quotes tributàries  
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les tarifes següents: 
 
 
a
) 

12.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 13. 14.102,00 
 a.1.2.- Furgonetes i tot terrenys 15. 16.117,00 
 a.1.3.- Camions fins a 3.500 kg 17. 18.157,00 
 a.1.4.- Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg 19. 20.257,00 
 a.1.4.1.- Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg 21. 22.13,00 
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 a.1.5.1.- Enganxada de grua a turismes i furgonetes 
a.1.5.2.- Enganxada de grua a camions i remolcs 

23. 24.40,00 
72,00 

 
 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 25. 26.124,00 
 a.2.2.- Furgonetes i tot terrenys 27. 28.136,00 
 a.2.3.- Camions fins a 3.500 kg 29. 30.195,00 
 a.2.4.- Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg 31. 32.300,00 
 a.2.4.1.- Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg 33. 34.18,00 
 a.2.5.1.- Enganxada de grua a turismes i furgonetes 

a.2.5.2.- Enganxada de grua a camions i remolcs 
35. 36.45,00 

82,00 
 37.  
b
) 

38.Immobilització d’un vehicle: Euros 

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

39. 40.59,00 
108,00 

 41. 
c
) 

42.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 

43. 44.11,00 
20,00 

 
Article 5. Normes de gestió i recaptació 
 
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.  
 
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant 
que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen 
diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria 
Municipal amb la periodicitat que determini l'ajuntament. 
 
Article 6. Infraccions i sancions 
 
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són 
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, 
amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.  25 
 

TAXA PER LA RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS. 
 
 
Article 1r.-  Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del previst als articles 57 I 20. 4.L) del RDL 2/2004, de 5 de març del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a la prestació de serveis sanitaris 
relacionats amb els animals que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 
Article 2n.-  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis sanitaris que es regulen en 
aquesta ordenança relacionats amb els animals de companyia i referits, principalment , a la 
recollida dels animals abandonats a la via pública o en terrenys privats, així com la inscripció en el 
cens municipal de tots els gossos i gats que resideixen en el municipi, i la tramitació de les 
llicències de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Contempla  l’execució física, 
per part de l’Ajuntament o empresa delegada, de les actuacions necessàries. 
 
Article 3r.-  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa, els propietaris dels animals de companyia, sempre que 
sigui possible la seva identificació  
 
Article 4t.-  Tarifes 
 
Les tarifes que cal aplicar són les següents: 
  Euros 

1. Recollida de gats o gossos a domicili.  44,50 
2. Recollida i custòdia de gats o gossos fora domicili  209,80 
3. Increment per servei nocturn (de 21 a 7 hores)  35,30 
4. Increment per servei festiu  35,30 
5. Estada en residència  7,70 per dia 
6. Inscripció en el cens d’animals de companyia  3,30 
7. Llicència per tinença d’animals perillosos  16,60 
8. Renovació llicència per tinença d’animals perillosos.  3,30 

 
Article 5è.-  Normes de gestió i recaptació 
 
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es 
fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l’Ajuntament o 
mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes 
restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat 
que determini l’Ajuntament. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.o) 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 prestació de serveis i la realització d’activitats en la piscina municipal, que es regirà per la 
present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats de 
competència local en la piscina municipal. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en la piscina 
municipal. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat 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: 
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A B O N A M E N T S 

      Quota trimestral 

Tipus d’Abonat Abonament Inscripció Resident No resident 

Adults Individual 41,70 35,47 50,21 

Menors (entre 7 i 18 anys) Individual 41,70 25,10 38,34 
Jubilats i/o pensionistes majors de 
60 anys  Individual 41,70 16,18 16,18 

Matrimoni o parella de fet Familiar 53,46 25,10 (1) 38,34 (1) 

Migdia (13,00-15,00) Individual  35,23 35,23 

     

E N T R A D A   G E N E R A L   

Quota diària   

Tipus d’Entrada Estiu (2) Resta any   

Adults 3,68 2,94   

Menors (entre 7 i 18 anys) 2,88 1,69   
Jubilats i/o pensionistes majors de 
60 anys  1,69 1,69   

Grups escolars (>10) 1,20 0,85   

     
    

De l’1/1/2008 al 31/8/2008 CURSETS ESCOLES   

Tipus de Curset Durada Quota Mes   

Escola bressol (curs escolar) 1 dia/setmana  9,23   

CEIP  (curs escolar) 1 dia/setmana  6,85   
     
    

De l’1/9/2008 al 31/12/2008 CURSETS ESCOLES   

Tipus de curset Durada Quota mes   
Escola bressol (curs escolar) 1 dia/setmana  9,56   
CEIP  (curs escolar) 1 dia/setmana  7,10   

     

CURSETS  PARTICULARS   

Tipus de curset (3) Durada Quota mes   
Individual 1 dia/setmana  12,72   

Individual 2 dia/setmana  23,89   

Individual 3 dia/setmana  34,07   

Individual 4 dia/setmana  45,42   

Individual 5 dies/setmana 56,78   

Individual (especial juliol) 5 dies/setmana 25,29   

Nadons 2 dies/setmana 38,73   
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AQUAGIM   

Tipus de curset (4) Durada Quota mes   
Individual 2 dies/setmana  12,64   
     

Lloguer de la piscina per realitzar cursets    

Tipus de lloguer import    

un carril 12,33    

piscina completa 61,59    
     
(1) Quota trimestral per a cada 
membre     
(2) Compren els mesos de juny a agost ambdós 
inclosos    
(3) Els abonats gaudiran d'un 50% de descompte    
(4) Activitat gratuïta per als abonats    

 
2. 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 %. 

3. 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 de Can Butjosa. Aquesta entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008, excepte 
la tarifa “cursets escolars” que entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2008.  

3. Les escoles bressol i els CEIP del municipi tenen un 50% de descompte en els cursets 
escolars i, a la resta de cursets, els abonats tenen un 50% de descompte. 

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. 
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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, 
servei militar, ...) no es perd el dret d’inscripció. 

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

→ 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. 

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

 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la 

sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que s’hagi efectuat el pagament 
corresponent. 

 
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la 

prestació del servei o la realització d’activitats en la piscina municipal. 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s’efectuarà en el 

moment d’entrada en el recinte. 
 
2. El pagament de la taxa en cas d’abonament de temporada s’efectuarà en el moment de 

formular la sol·licitud. 
 
3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina. 
 
4. Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest 

objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini 
l’Ajuntament. 

 
5. Tractant-se de la prestació de serveis en la piscina municipal que s’estenen al llarg de varis 

mesos, el pagament de la taxa tindrà lloc trimestralment. 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. 

 
 
Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació 
que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d’acord 
amb les disposicions legals vigents. 
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès el 8 de 
novembre de 2007, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2008 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
 

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

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) 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 prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en l’escola de Música i en 
altres establiments docents municipals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament en l’escola de Música i en altres establiments docents municipals, destinats a 
impartir ensenyaments especials. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 

sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats 
d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus 

pares o tutors. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5.- Beneficis fiscals 
Als alumnes de famílies nombroses els seran d’aplicació, a partir de l’1 de gener de 2008, les 
exempcions i reduccions de taxa següents: 

- Categoria general: bonificació del 50%. 
- Categoria especial: exempció de pagament. 

 
Article 6è. Quota tributària 
 

1. La quota tributària es deteermina 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’1-01-2008 al 31-08-2008 

 

 Nivell Alumnes Parets Alumnes Fora Parets 

   Euros/mes Euros/mes 

       

 Inicis 22,82 24,67 

 Petimúsics 15,67 20,89 

 Cant  Coral  15,67 20,89 

 Cant  Coral (1) 0,00 0,00 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (½ h) 48,23 64,30 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (3/4 h) 60,21 80,28 

Llenguatge musical 

 2 h 26,93 35,95 

 2’50 h 33,67 44,93 

Instrument A (si l'alumne ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 26,58 35,48 

 ¾ h 39,86 53,20 

Instrument B (si l'alumne no ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 32,82 42,57 

 ¾ h 49,22 63,84 

2n instrument i següents (cadascun) 

 ½ h 24,62 31,93 

 ¾ h 36,92 47,88 

Curset Adult 

 Nivell A (2) 112,66 112,77 

 Nivell B (2) 152,31 152,46 

(1) S’aplica aquesta tarifa quan: 
Infantil: si l’alumne fa llenguatge musical el mateix curs i 
està al corrent de pagament de tots els rebuts. 
Adults: si la persona està fent el curs d’adults el mateix 
curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts o si 
hi ha un fill matriculat a l’escola en el mateix curs i està 
al corrent de pagament de tots els rebuts. 
(2) El preu correspon a tot el curs.   
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De l’1-09-2008 al 31-12-2008 

 

 Nivell Alumnes Parets Alumnes Fora Parets 

   Euros/mes Euros/mes 

       

 Inicis 23,64 24,67 

 Petimúsics 16,23 21,64 

 Cant  Coral  16,23 21,64 

 Cant  Coral (1) 0,00 0,00 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (½ h) 49,97 66,62 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (3/4 h) 62,38 83,17 

Llenguatge musical 

 2 h 27,90 37,20 

 2’50 h 34,88 46,50 

Instrument A (si l'alumne ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 27,54 36,72 

 ¾ h 41,30 55,06 

Instrument B (si l'alumne no ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 33,05 44,06 

 ¾ h 49,56 66,08 

2n instrument i següents (cadascun) 

 ½ h 24,79 33,05 

 ¾ h 37,17 49,56 

Curset Adult 

 Nivell A (2) 116,71 116,83 

 Nivell B (2) 157,79 157,95 

(1) S’aplica aquesta tarifa quan: 
Infantil: si l’alumne fa llenguatge musical el mateix curs i 
està al corrent de pagament de tots els rebuts. 
Adults: si la persona està fent el curs d’adults el mateix 
curs i està al corrent de pagament de tots els rebuts o si 
hi ha un fill matriculat a l’escola en el mateix curs i està 
al corrent de pagament de tots els rebuts. 

(2) El preu correspon a tot el curs.   
 

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: 

 
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: 
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→ 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. 

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

2. Llista d’espera 
 

a. 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.  

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

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

 
Article 7. Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa per ensenyament a l’Escola de Música s’acredita en el moment de formalitzar la 

matrícula a cada curs escolar, independentment de  la rebuda efectiva d’ensenyament si 
és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. 

 
2. En les taxes per ensenyaments diferents a l’esmentat a l’apartat 1, s’aplicaran els criteris 

següents: 
 

a) Quan es tracti de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa s’acredita quan 
es presenta la sol·licitud del servei, el qual  no es realitzarà sense que s’hagi efectuat 
el pagament de la taxa. 

b) En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà 
quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat d’ensenyaments 
especials. 

 
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. Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent de les 
mensualitats de setembre i octubre que, posteriorment, seran aplicats al pagament de 
la taxa corresponent a aquests mesos. 

3. Només es tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ, quan per causes no 
imputables a la persona obligada al pagament de la taxa, el servei públic o l’activitat 
administrativa no es realitzi. 

4. En el cas de taxes per altres ensenyaments especials, que s’estenguin a varis mesos, 
un cop transcorregut el mes d’octubre caldrà pagar la quota mensual durant els 
primers cinc dies de cada mes. 

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

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

7. Per tal de donar-se de baixa com a alumne/a, s’haurà d’emplenar i signar l’imprès 
corresponent que es facilitarà a la mateixa escola. En cas de que l’alumne/a sigui 
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menor d’edat, l’imprès l’haurà de signar la mare, pare o tutor. La baixa tindrà efectes a 
partir del mes de novembre si s’ha formalitzat abans del 31 d’octubre, i si es formula 
amb posterioritat tindrà efectes a partir del mes següent. 

 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

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

 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a 8 de 
novembre de 2007 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2008 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  28 
 

TAXA PEL LLOGUER DE SALES, TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ANÀLEGS. 
 

Article 1r.-  Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa per al lloguer de sales, teatres municipals i altres 
anàlegs. 
 
Article 2n.-  Fet imposable 
 
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per al lloguer de sales, teatres municipals i 
altres anàlegs, per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais 
esmentats. 
 
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les 
instal·lacions i dels serveis que contempla aquesta taxa. 
 
Article 3r.-  Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques que utilitzin les 
esmentades instal·lacions i serveis. 
 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

117 

Article 4t.-  Quota tributària 
 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 

Concepte Euros/h 

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

 Tarifa per hora o fracció 38,00 

 Suplement per equip de so de 100W amb 1 micròfon 14,00 

 Entitats sense afany de lucre del municipi 0,00 

    

2. Lloguer del teatre Can Rajoler: 

 Tarifa  per hora o fracció 193,00 

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

 A més, per cada activitat 155,00 

 (inclou adequació i neteja de la sala)   
 Personal addicional amb un mínim de 3 hores: 24,00 

 (lligat al lloguer de la sala). Personal: tècnic d’escena, càrrega i descàrrega, 
hostessa, taquilla, control d’accessos, neteja, etc. 

  

 Entitats sense afany de lucre del municipi 0,00 
     

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: 

 Tarifa  per celebració 79,00 

 (inclou música de piano en directe)   

 La parella, un dels nuvis de la qual estigui empadronat a Parets, tarifa per 
celebració 

41,00 

 (inclou música de piano en directe)   

   
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. 

 
 
Article 5è.-  Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu 
pagament. 

 
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud es complimentarà també 
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degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació 
d’haver efectuat el pagament de la taxa. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 
 

TAXA PER LA PUBLICITAT EN RÀDIO PARETS 
 

Article 1r.-  Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa per a la publicitat en Ràdio Parets.  
 
Article 2n.-  Fet imposable 
 
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per a la contractació d’espais publicitaris 
realitzats per les persones, físiques o jurídiques, que utilitzen l’emissora municipal Ràdio 
Parets, per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais esmentats. 
 
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud dels serveis 
que contempla aquesta taxa. 
 
Article 3r.-  Subjecte passiu 
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques, que utilitzin els 
esmentats serveis. 
 
Article 4t.-  Quota tributària 
 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 

  Euros 
Falques de 20s  2,50 
Falques de 30s  2,80 
Falques de 60s  3,50 
Per cada segon addicional  0,10 
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Descomptes per intensitat:   
      
 30 falques 5 %     
 60 falques 10 %     
 90 falques 15 %     
 300 falques 20 %     

+ de 300 falques 25 %    
   
Patrocini: 
  Euros 
Per mitja hora de programa, amb la inclusió de 4 
mencions: 

  
4,50 

 
 
Condicions:  El patrocini es fa per un mínim de 3 mesos. 
 

Descomptes patrocini: 
  
   3 mesos 5 % 
   6 mesos 10 % 
   9 mesos 15 % 
 12 mesos 20 % 

 
Article 5è.-  Gestió 
 
• La publicitat que s'ha de radiar haurà d'estar en poder de la Ràdio amb tres dies 

d'antelació al dia previst per a la seva emissió. Aquest mateix termini serà necessari per a 
l’anul·lació o substitució de qualsevol anunci. 

 
• Quan s'esmentin marques, productes o firmes comercials alienes a l'anunciant, 

s'incrementarà la tarifa en un 5%. 
 

• Si es determina la radiació de les falques en un horari concret, s’incrementarà sobre la 
tarifa en un 5%. 

 
• Les despeses de producció de les falques NO estan incloses en la tarifa. Hi haurà una 

quota de 30 EUROS per gravació del primer anunci d’una campanya i per despeses de 
producció. 
En cas de contractar una campanya espefícia o bé una promoció (si aquesta ho espeficia 
no es cobrarà la quota de gravació d’anunci). 

 
• L'emissora es reserva el dret de rebutjar aquella publicitat el contingut de la qual pugui 

donar lloc a aquesta determinació. 
 
• La remissió d'un ordre de publicitat implica que el client accepta totes les condicions 

esmentades i el pagament de l'import de la publicitat que s’ha emes. 
 
• El cobrament de la publicitat es farà preferentment a través de domiciliació bancària i es 

pagarà el dia 5 de cada mes. 
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  30 
 

TAXA PEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
  

Article 1r.-  Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa pel servei d’atenció psicològica.  
 
Article 2n.-  Fet imposable 
 
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa la regulació de l’import de les visites al Servei d’Atenció 
Psicològica que es realitzin dins de la programació establerta per la Regidoria de Serveis 
Socials. 

 
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment en que el nen/nena ha de 
rebre tractament. 

 
Article 3r.-  Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones que rebin tractament. 
 
Article 4t.-  Quota tributària 
 
1. Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 
 
  Euros 
Per cada sessió  12,30 

 
4. 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. 

 
Article 5è.-  Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu 
pagament. 
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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. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

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

 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.  31 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
 
Article 1r.-  Naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Regim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL), es regula l’aplicació de la Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives 
municipals. 
 
Article 2n.-  Fet imposable 
 
Constitueix l'objecte d'aquesta taxa fixar una quota per la utilització d’instal·lacions esportives 
municipals, per tal de cobrir les despeses que representa la utilització dels espais esmentats. 
 
L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la sol·licitud de les 
instal·lacions i dels serveis que contempla aquesta taxa. 
 
Article 3r.-  Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament de la taxa les persones, físiques o jurídiques que utilitzin les 
esmentades instal·lacions i serveis. 
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Article 4t.-  Quota tributària 
 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 
De l’1 de gener al 31 d’agost del 2008 (curs 2007-2008) 
 
    

 1. LLOGUER D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  

 

Concepte Preu per 
hora 

 

 Pistes descobertes 15,50 €  

 
Pistes descobertes tot l’any 

11,50 €  

 
Subministrament d’energia elèctrica 

3,90 €  

 
Pista pavelló d’esports (1) 

29,70 €  

 
Tot l’any pavelló d’esports (1) 

22,10 €  

 
Camp de futbol o camp de futbol 7(1) 

29,70 €  

 
Camp polivalent (1) 

29,70 €  
    

-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. GIMNÀS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 

 Abonat al gimnàs 38,20 € 12,70 € 

 Abonat al gimnàs no residents 49,20 € 16,40 € 

 Abonat al gimnàs per a joves 30,80 € 10,20 € 

    

 3. ACTIVITATS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 

 Manteniment físic 3 dies per a joves 
38,20 € 12,70 € 

 Manteniment físic tarda 38,20 € 12,70 € 
 2 activitats per a joves 

38,20 € 12,70 € 
 Manteniment físic 3 dies 

49,20 € 16,40 € 
 Manteniment tarda no residents 

49,20 € 16,40 € 
  

  
 2 activitats 59,20 € 19,70 € 
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 Manteniment físic 3 dies no residents 
59,20 € 19,70 € 

 Manteniment tarda per a joves 
30,70 € 10,20 € 

 2 activitats per a no residents 

74,10 € 24,70 € 
Preu   Concepte 

 
 
  anual 

Preu 
trimestral 

 Gimnàstica dolça o ioga 
33,40 € 11,10 € 

 2 activitats residents 
62,20 € 20,80 € 

 Gimnàstica dolça no residents 
40,00 € 13,30 € 

 2 activitats no residents 
75,80 € 25,20 € 

 Escola esportiva 
14,90 € ---- 

    

 

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

 
 
De l’1 de setembre al 31 de desembre del 2008 (curs 2008-2009) 
 
    

 1. LLOGUER D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  

 

Concepte Preu per 
hora 

 

 Pistes descobertes 16,10 €  

 
Pistes descobertes tot l’any 

11,90 €  

 
Subministrament d’energia elèctrica 

4,00 €  

 
Pista pavelló d’esports (1) 

30,80 €  

 
Tot l’any pavelló d’esports (1) 

22,90 €  

 
Camp de futbol o camp de futbol 7(1) 

30,80 €  

 
Camp polivalent (1) 

30,80 €  
    

-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. 
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 2. GIMNÀS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 

 Abonat al gimnàs 
39,60 € 13,20 € 

 Abonat al gimnàs no residents 
51,00 € 17,00 € 

 Abonat al gimnàs per a joves 
31,80 € 10,60 € 

    

 3. ACTIVITATS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 

 Manteniment físic 3 dies per a joves 39,60 € 13,20 € 

 Manteniment físic tarda 39,60 € 13,20 € 

 2 activitats per a joves 39,60 € 13,20 € 

 Manteniment físic 3 dies 51,00 € 17,00 € 

 Manteniment tarda no residents 51,00 € 17,00 € 

    

 2 activitats 61,20 € 20,40 € 

 Manteniment físic 3 dies no residents 61,20 € 20,40 € 

 Manteniment tarda per a joves 31,80 € 10,60 € 

 2 activitats per a no residents 76,80 € 25,60 € 

Preu   Concepte 
 
 
  anual 

Preu 
trimestral 

 Gimnàstica dolça o ioga 34,50 € 11,50 € 

 2 activitats residents 64,50 € 21,50 € 

 Gimnàstica dolça no residents 41,40 € 13,80 € 

 2 activitats no residents 78,30 € 26,10 € 

 Escola esportiva 15,50 € ---- 

    

 

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 %. 
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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 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 d’aquesta taxa 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. 

Article 5è.-  Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu 
pagament. 
 
La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A 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 prestació de serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, el pagament de la 
taxa tindrà lloc trimestralment. 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. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a o de 
novembre de 2007 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2008 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  32 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 

 
Article 1 
Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst a l’article 57 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 
prestació del servei de teleassistència domiciliària. 
 
Article 2 
Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de teleassitència domiciliària, que 
permet una connexió directa  24 hores al dia, 365 dies a l’any amb la central receptora 
d’alarmes de la prestadora del servei. 
 
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. 
 
 
Article 4 
Quota tributària 
 
1. Les quotes han de ser: 
- Servei mensual 5,22 €. 
- Persones majors de 80 anys que viuen soles 0,00 €. 
 
2. Han de gaudir d’una bonificació del 100% de la quota les persones majors de 80 
anys que visquin soles en el seu domicili. 
 
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. 
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Article 5 
Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment d’iniciar-se l’activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, aquesta activitat es considera iniciada en el 
moment de la col.locació de l’aparell de teleassistència en el domicili del demandant. 
 
Això no obstant, procedirà la devolució de la quota tributària si la prestació efectiva del servei 
esdevingués impossible per causes no imputables als subjectes passius. 
 
 
Article 6 
Règim de declaració i ingrés 
 
Tractant-se d’una taxa de venciment periòdic el pagament de la taxa s’efectuarà mensualment, 
mitjançant domiciliació bancària. A tal efecte els interessats facilitaran les dades del compte 
corrent en el moment de donar-se d’alta en el servei. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
 

����������	�����
���	�
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I. – FONAMENT LEGAL 
 
Article 1r.  
 
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeix pel capítol VI del 
títol I del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), i, supletòriament, pel text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya; en allò que no preveuen els textos anteriors, cal aplicar les previsions 
d’aquesta Ordenança. 
 
 
II. – CONCEPTE 
 
Article 2n. 
 
Tenen la consideració de preus públics la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència local, sempre que no hi concorri cap de les circumstàncies següents: 
a) Que els serveis o les activitats no siguin de sol.licitud o recepció voluntària per als 
administrats. 
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b) Que els serveis o les activitats no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui establerta o 
no la reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent. 
 
Article 3r. 
 
No es podran exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
A. Proveïment d’aigua en fonts públiques. 
B. Enllumenat de vies públiques. 
C. Vigilància pública en general. 
D. Protecció civil. 
E. Neteja de la via pública. 
F. Ensenyament en nivells d’educació obligatòria. 
 
 
III. – OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Article 4t. 
 
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o activitats 
pels quals cal satisfer-los. 
 
 
IV. – QUANTIA I OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Article 5è. 
 
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de cobrir, 
com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat duta a terme. 
 
 
Article 6è. 
 
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, 
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en l’article anterior. En 
aquests casos cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la 
cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha. 
 
Article 7è. 
 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, i també per la 
manca de capacitat econòmica, a part de les que deriven de les conveniències del mateix 
servei; en casos justificats, es pot arribar a la gratuïtat del servei. 
 
 
Article 8è. 
 
L’Ajuntament podrà exigir els preus públics en règim d’autoliquidació. 
 
 
V. – COBRAMENT 
 
Article 9è. 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o a la realització de 
l’activitat. 
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Article 10è. 
 
L’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial. 
Quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no 
es presti o no es dugui a terme, l’import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit. 
 
Article 11è. 
 
Per al pagament del preu públic, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment mitjançant el 
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
 
Si no s’ha establert explícitament, quan es tracti de prestació de serveis de tracte successiu, el 
venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, serà liquidat per 
l’Administració, que el  notificarà per al seu pagament. També es podrà exigir en règim 
d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del beneficiari del servei o activitat.  
 
Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
VI. – ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 12è. 
 
L’establiment i fixació dels preus públics correspondrà a la Junta de Govern. 
 
Article 13è. 
 
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen 
l’impost sobre el valor afegir (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el 
regula. 
 
 
VII. – DATA D’APROVACIÓ I VIGÈNCIA 
 
La present Ordenança fou aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de 
novembre de 2007, regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
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. 
 
 
TARIFA I 
CASAL D’ESTIU I CASAL ESPORTIU 
 

 
Casal d’Estiu (mensual) 
 

 
Residents 

 
No residents 

Inscripció individual 170 Euros 200 Euros 
Inscripció 1r germà 153 Euros 180 Euros 
Inscripció següents germans (per persona) 145 Euros 170 Euros 
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Casal d’Estiu (setmanal) 
 

 
Residents 

 
No residents 

Inscripció individual 44 Euros 51 Euros 
Inscripció 1r germà 40 Euros 46 Euros 
Inscripció següents germans (per persona) 38 Euros 44 Euros 

 
 
Casal d’Estiu (servei acollida matí 7,30 9h) 
 

 
Residents 

 
No residents 

Mensual 68 Euros 68 Euros 
Setmanal 14 Euros 14 Euros 
Diari 4 Euros 4 Euros 

 
 
Casal d’Estiu (servei acollida tarda 15 17h) 
 

 
Residents 

 
No residents 

Mensual 90 Euros 90 Euros 
Setmanal 18 Euros 18 Euros 
Diari 5 Euros 5 Euros 

 

 
Casal d’Estiu  (servei menjador) 
 

 
Residents 

 
No residents 

Mensual 164 Euros 164 Euros 
Setmanal 33 Euros 33 Euros 
Diari 7 Euros 7 Euros 

 
 

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

 

Casal Esportiu Import 2007 
Inscripció individual      95 Euros 
Inscripció següents germans (per persona) 47,50 Euros 

 
 
 
TARIFA II 
ACTIVITATS ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 

Núm. Curs / Taller 
Tipus 

Pagament 
Import 

1 Percussió (Djembé) Trimestral 64,00 € 
2 Ioga (grup 1 i 2) Trimestral 62,00 € 
3 Tai-txí Trimestral 43,00 € 
4 Pintura Adults (grup 1) Trimestral 70,00 € 
5 Pintura Adults (grup 2) Trimestral 35,00 € 
6 Automaquillatge Trimestral 45,00 € 
7 Relaxació i Millora Postural Trimestral 60,00 € 
8 Tast de Cerveses Trimestral 60,00 € 
9 Ball Flamenc Trimestral 40,00 € 
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Núm. Curs / Taller 
Tipus 

Pagament 
Import 

10 Sevillanes (grup 1) Trimestral 60,00 € 
11 Sevillanes (grup 2) Trimestral 40,00 € 
12 Iniciació als massatges Trimestral 60,00 € 
13 Balls de Saló Trimestral 40,00 € 
14 Guitarra Flamenca  Trimestral 72,00 € 
15 Caixó Flamenc  Trimestral 55,00 € 
16 Fotografia Analògica Trimestral 80,00 € 
17 Fotografia Digital Trimestral 80,00 € 
18 Fotografia Digital Creativa Trimestral 80,00 € 
19 Internet Trimestral 45,00 € 
20 Windows Trimestral 45,00 € 
21 Dansa del ventre Trimestral 50,00 € 
22 Llengua i Cultura Àrab Trimestral 60,00 € 
23 Cuina Àrab Trimestral 65,00 € 
24 Cuina de Colombia Trimestral 45,00 € 
25 Cuina d’Indonèsia Trimestral 25,00 € 
26 Cuina de Nicaragua  Trimestral 35,00 € 
27 Tir amb Arc Trimestral 50,00 € 
28 Reflexologia podal Trimestral 22,00 € 
29 Teatre adults Trimestral 43,00 € 
30 Escultura amb pedra Trimestral 40,00 € 
31 Pintura i Dibuix infantil (grup 1 i 2) Trimestral 33,00 € 
32 Pintura i Dibuix infantil (grup 3) Trimestral 66,00 € 
33 Manualitats amb fang i ceràmica infantil Trimestral 40,00 € 
34 Teatre infantil (4-7 anys) Trimestral 43,00 € 
35 Tir amb Arc infantil Trimestral 50,00 € 

 
 
TARIFA III 
VENDA DE PUBLICACIONS I MATERIAL DIVERS 
 
1 Compact disc Amfi Rock  6,00 € 
  
2 Publicació de la col·lecció d’estudis locals 
 Aproximació a la història de les dones de Parets   6,00 € 
 Josep Seguer. El primer comodí del Barça   9,00 € 
  
3 Babot, Capella, Colomer. Tres artistes Locals   6,00 €  
  
4 Recull Onomàstic de Parets del Vallès   9,00 €  
  
5 a. Samarreta Milcentenari   1,00 €  
 b. Samarreta Festa Major 

c. Buff Festa Major 
  4,00 € 

2,00 € 
           
6 Llibre “Lluís Piquer, 75 anys” 

 
En cas d’adquisició d’exemplars per les llibreries del municipi, 
s’aplicarà la reducció del 25% sobre el preu de venda al públic fixat 
en aquest apartat 6è. 

  6,00 €  
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7 Preu públic llibre “Sant Esteve de Parets del Vallès. Fa mil cent 
anys”” 
 

  3,00 €  

  
8 Preu públic llibre “Parets 904-2004. Un poble, una parròquia”   15,00 € 

 
  
9 a. DVD Obra Teatre La Memòria de Parets 

b. DVD Festa Pedra del Diable 
  3,00 € 

 3,00 € 
  
10 Llibre “Biblia i Art  a Parets   6,00 € 
  
11 
 
 
 
 
 
12     
 
 
 
13     
        

Campanya “Parets creix en civisme” 
a. Samarretes 
b. Bosses 
c. Parasol 

 
 
Preu públic llibre “Segona República, Guerra Civil i primer  
Franquismo a Parets del Vallés” 
 
 

Materials reciclats 
a. Bandolera Gran 
b. Bandolera Petita 
c. Llibreta 
d. Moneder 

 

  
 4,00 € 
 3,00 € 
 2,00 € 

 
 

15,00 € 
 
 

 
 

12,00 € 
10,00 € 
8,00 € 
6,00 € 

 
 
 

14 Llibre El bosc de la Torre de Malla. Situació actual i propostes de 
futur 

  3,00 € 
 

15 
 
 
 
16 

Llibre El temps viscut. Recull fotogràfic de Parets del Vallès  
1900-1970 
 
 
Jaume Carreras. Obra Poètica  
 
 

 6,00 € 
 
 
 

3,00 € 

 

 
TARIFA IV 
ACTIVITATS ESCOLA DE LA NATURA 
 
Cursos d’Especialització  Preus 

  
Curs d’Horticultura Ecològica  150 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o residents al 
municipi 75 € 
 
Curs d’Educador Ambiental  150 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o residents al 
municipi 75 € 
 
Curs de Jardineria Mediterrànea 100 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o residents al 
municipi 50 € 
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Curs el fascinant món dels bolets  

 
 

50 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o  
residents al municipi 25 € 
 
Curs instal·lació de sistemes d’energia solar tèrmica  100 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o residents al 
municipi 50 € 
 
Curs iniciació a l’ornitologia 100 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o residents al 
municipi 50 € 
 

Cursets monogràfics pels amants de la natura   Preus 
  

Cursets sobre Bolets, Vertebrats, Arbres, Fòssils, etc..  20 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o residents al 
municipi 10 € 
 

Activitats escolars ( Curs escolar 2007 – 2008) Preus 
  

Activitats per a escoles de Parets   Gratuït 
Per a escoles de fora del municipi amb grups de menys de 25 alumnes 
Excepte les activitats ofertes pel Consorci per a la Gestió de Residus que 
seran gratuïtes per a les escoles del Vallès Oriental)  150 € 
  
 
Activitats extraescolars (Curs escolar 2007 – 2008) Preus 

  
Activitats extraescolars de natura i medi ambient per alumnes residents al 
municipi.   50 € 
Activitats extraescolars de natura i medi ambient per alumnes no residents al 
municipi.   100 € 
  
 
TARIFA V 
ACTIVITATS I SERVEIS DE LA BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL DE “CAN 
BUTJOSA” 
 
1 Visites  
 Visites de Formació:  60,00 € 
 Visites didàctiques (un grup):  30,00 € 
 Visites didàctiques doble (dos grups):  43,00 € 
   
2 Escola d’estiu  
 Escola d’Estiu    50,00 € 
   
3 Tallers (1)  
 Taller d’escriptura “El meu llibre”  120,00 € 
 Espai “Creixem amb els contes”  90,00 € 
 Taller jocs de falda  50,00 € 
 Curs de Voluntariat 

Taller d’arteràpia 
 20,00 € 
45,00 € 
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TARIFA VI 
SERVEI DE MENJADOR SOCIAL 
 
ANY 2008 Per cada dia d’utilització del menjador  2,50 € 

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

 
Imports dels catxets 2008 Preu 

entrada 
Preu (1) 

Amfiteatre 
Preu (2) 
reduït 

Preu (3) 

Carnet Jove 
Preu en (4) 

abonament  

Teatre professional (catxet a partir de 9.001 €) 18,00 16,00 15,00 13,00 13,00 

Teatre professional (catxet de 4.501 € a 9.000 €) 15,00 13,00 12,00 11,00 11,00 

Teatre professional (catxet de 2.501 a 4.500 €) 12,00 12,00 10,00 9,00 9,00 

Teatre professional (catxet fins a 2.500 €) 9,00 9,00 7,00 6,00 6,00 

Concerts de música (catxet a partir de 9.001 €) 18,00 16,00 15,00 13,00 13,00 

Concerts de música (catxet de 4.501 € a 9.000 €) 12,00 12,00 10,00 9,00 9,00 

Concerts de música (catxet fins a 4.500 €) 9,00 9,00 7,00 6,00 6,00 

Representacions de dansa 9,00 9,00 7,00 6,00 6,00 

Representacions de teatre amater 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 

Projeccions de cinema 3,00 3,00 3,00 2,00 0,00 
      
(1) És el preu de les entrades a l'amfiteatre de Can Rajoler  
(2) És el preu per a persones menors de 18 anys o majors de 65 anys 
(3) És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor 
(4) El preu en abonament s'aplica al comprar l'entrada a tots els espectacles del període que correspongui 

      
Promocions especials Preu o promoció 

Carnet d'AMIC dels teatres de Parets 

Inclou l'entrada a tots els espectacles del programa de Can 

Rajoler i del Cafè Teatre a Can Butjosa per a tot l'any 2007 

145,00 € 

 
 

TARIFA VIII 
JORNADES ELS NOSTRES AVIS 

 
Dinar cloenda Jornades 
  Avis del poble .....................................  10€ 
  Avis de fora del municipi .....................  15€ 
  Acompanyants .................................... 23€ 
 
 
Altres activitats 
  Transport ball ......................................  1€ 
  Transport dinar cloenda ......................  1€ 
 
 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

135 

TARIFA IX 
SERVEI DE MENJADOR GENT GRAN 
 

Any 
2008 

Per cada dia d’utilizació del menjador 4,20 € 

Any 
2008 

Per cada dia d’utilització del menjador per usuaris abonats 4,00 € 

 
Previ informe dels Serveis Socials es podrà obtenir una reducció en la quota de fins al 100% 
en aplicació dels criteris socioeconòmics aprovats per l’Ajuntament. 
 
 
TARIFA X 
ACTIVITATS DELS CASALS DE GENT GRAN 
 

Núm. Curs / Taller 
Tipus 

Pagament 
Import 

1 Boixets -- Gratuït 
2 Brodat a mà -- Gratuït 
3 Cistelleria -- Gratuït 
4 Coral -- Gratuït 
5 Country -- Gratuït 
6 Ganxet -- Gratuït 
7 Gimnàstica -- Gratuït 
8 Informàtica -- Gratuït 
9 Ioga Trimestral 10€ 
10 Labors -- Gratuït 
11 Manualitats Trimestral 10€ 
12 Massatges -- Gratuït 
13 Música Instrumental (corda) -- Gratuït 

14 Patchwork Trimestral 10€ jubilats 
30€ adults 

15 Pintura -- Gratuït 
16 Pintura (iniciació) -- Gratuït 
17 Pintura (Perfeccionament) -- Gratuït 
18 Presa de tensió -- Gratuït 
19 Punt de Creu -- Gratuït 
20 Reflexoteràpia -- Gratuït 
21 Sardanes -- Gratuït 
22 Tall i Confecció -- Gratuït 
23 Ball de Saló -- Gratuït 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 
 

TAXA PER AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ  
 
45.Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.1 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 al 
servei de transport urbà, que es regirà per la present Ordenança. 
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46.Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport urbà. 
 
47.Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen el transport públic a què es refereix 
l’article anterior. 
48. 
49.Article 4t. Responsables 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
50.Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6è d’aquesta Ordenanza es contenen 
tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
 
51.Article 6è. Quota tributària 

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

6.1 Bitllet senzill    1,25 € Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  
6.2 P-10 ( multiviatge 

blau)  
10 viatges  5,10 € Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  

6.3 P-10  10 viatges  0,00 € Jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys i 
persones amb certificat de disminució igual o 
superior al 33% 

�

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. 

 
Article 7. Acreditament i període impositiu  

La taxa s'acreditarà en el moment de l'ús del transport públic.  

 Article 8. Règim de declaració i d'ingrés  

•  La quota corresponent a aquesta taxa es farà efectiva en el moment d'iniciar-se el viatge.  

•  L'import de la recaptació de la taxa en període voluntari serà ingressat per part del gestor del 
servei, constituint un dels elements integrants de la retribució d'aquest.  

 Article 9. Infraccions i sancions  

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.  
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, 8 de 
novembre de 2007 començarà a regir el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. Les 
tarifes s’actualitzaran anualment de conformitat amb els increments aprovats pel Departament 
competent de la Generalitat de Catalunya per al servei regular de transport de viatgers per 
carretera i s’incorporaran automàticament al text de la present Ordenança.  
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 
 

TAXA PER L’ENSENYAMENT A LA BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL CAN 
BUTJOSA 

 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) 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 
l’ensenyament a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa, que es regirà per la present 
Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis d’ensenyaments diversos a la 
Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels 
serveis o activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus 
pares o tutors. 
 
Article 4t. Responsables 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5è. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Ensenyament CEBEI (Certificat d’Especialització en 
Biblioteques Escolars i Infantils)  

 

1.1. Curs de 10 hores 52,10 € 

1.2. Curs de 20 hores 104,20 € 

1.3. Curs de 30 hores 156,30 € 

 
Les tarifes detallades en aquest article tenen caràcter irreductible. 

 
Article 7è. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir: 
 

a) Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa. 
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà 

sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 
Les persones interessades en realitzar estudis a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa 
hauran de formular la sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines d’aquest centre. 
 
 
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés  
 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 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. 

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o 
l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució total o 
parcial del seu import. 

Els imports recaptats s’ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i 
es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l’Ajuntament. 
 

Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, a 8 de 
novembre de 2007 començarà a regir el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
Quart.- Aprovar els criteris socioeconòmics del barem d’ajuts socials, que quedaran 
redactats com següeix: 
 
ANNEX 
 
 
SERVEIS SOCIALS 
 
 
BAREM D'AJUTS ECONÒMICS 
 
 
Davant la necessitat de valorar de manera homogènia la demanda d'ajuts socials que 
plantegen les persones que s'apropen a l'Àrea de Serveis Socials, el seu equip tècnic ha 
consensuat els criteris d'accés als ajuts econòmics i la seva quantitat, les condicions d'accés, 
les prioritats, la periodicitat, els tipus d'ajut i el procediment a seguir per al seu atorgament. 
 
Condicions d'accés 
 
Per poder accedir als ajuts, cal reunir els següents requisits: 
 
1. Estar empadronat en el municipi (es valora les situacions excepcionals que impossibilitin 

l'empadronament). 
2. L'esgotament d'altres recursos. 
3. Aportar la documentació sol·licitada des de la UBASP. 
 
 
Prioritats 
 
En la concessió dels ajuts econòmics es prioritzaran els casos en què: 
  

a) Es prevegi un bon pronòstic de millora. 
b) Hi hagi la implicació per part de la família en la resolució de la seva problemàtica. 
c) Existeixin situacions de desemparament. 
d) Siguin greus de marginació social. 

 
 
Periodicitat 
 
La concessió dels ajuts podrà ser puntual o periòdica. 
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En ambdós casos es valorarà la devolució o no de l'ajut, sobretot en els que l'ajuda vingui 
donada per altra institució posteriorment. En el cas de les ajudes periòdiques també es 
valorarà la seva prorrogabilitat en funció de l'avaluació que faci el tècnic/a. 
 
Tipus d'ajuts 
 
Els ajuts econòmics poden ser dels tipus següents: 
 

Productes bàsics 
Aliments, higiene. 

 
Salut 
Medicaments, aparells ortopèdics, tractaments, altres. 

 
Habitatges 
Allotjament temporal, subministraments, reparacions imprescindibles, ajuda domèstica 
a la llar, altres. 

 
Suport a la família 
Menjador escolar, escolarització i menjador en escoles bressol, desplaçaments, casal 
d'estiu, cangurs, altres. 

 
Altres 
Transeünts. 
 
Ajuts d’alimentació 

 
En el cas dels ajuts d’alimentació, l’import màxim serà de 180 € per a una unitat 
familiar de 5 membres, quantitat que podrà variar en funció de les oscil·lacions del cost 
de la vida. 

 
Serveis Solidaris  
 
Poden ser beneficiàries dels serveis solidaris (odontologia solidària, farmàcia 
gratuïta,...) les persones que havent-ho sol·licitat obtinguin com a resultat del barem 
socioeconòmic d’ajuts socials un percentatge superior al 100%. 

 
 
 Procediment a seguir 
 
El procediment a seguir per a l'atorgament dels ajuts econòmics serà el següent: 
 

A partir de la recollida de la demanda, el tècnic/a farà l'estudi a nivell familiar, el diagnòstic, 
la proposta i informarà del cas en la reunió d'equip amb el coordinador/a de l'Àrea. En 
aquesta reunió es consensuarà l'atorgament o no de l'ajut i la seva periodicitat. En cas que 
sigui un ajut amb periodicitat, transcorregut el temps estipulat s'avaluarà la seva 
continuïtat. 
 
Presa la decisió de l'atorgament de l'ajut, es redactarà la resolució pertinent i el 
coordinador/a informarà del cas al/a la responsable polític de l’Àrea qui, en cas de 
conformitat, signarà la resolució de l’ajut social; document que es traspassarà al personal 
administratiu perquè l’adjunti a la proposta de despesa que haurà de tramitar. El 
coordinador/a informarà al Cap de Serveis Personals dels ajuts socials concedits. 
 
A la proposta de despesa hi haurà de constar la conformitat del/de la coordinador/a, abans 
de passar-la a la signatura del Cap de Serveis Personals i el responsable polític. 
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Un cop signada, el personal administratiu la trametrà a Intervenció perquè facin els tràmits 
oportuns per al pagament de l'ajut. 
 
En funció dels tipus d'ajut, el seu pagament s'abonarà a la persona directament o al seu 
creditor. 
 
Si la persona que sol·licita l'ajut econòmic no compleix amb els requisits, el tècnic/a 
referent del cas li traspassarà el motiu de la denegació de l'ajut. 
 
En situacions excepcionals no regulades en aquest barem l’Àrea de Serveis Socials 
municipal resoldrà motivadament. 

 
 
CRITERIS SOCIOECONÒMICS  
 
 
• Criteris econòmics 
 
Primer es valoraran els criteris econòmics, que es farà comparant la renda personal amb 
l’IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples), el resultat indicarà el percentatge de 
reducció a aplicar. 
 
Els criteris econòmics es valoraran en funció de la renda personal dels membres de la unitat 
familiar. 
 
 
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzaran els ingressos existents en el nucli 
familiar, demostrables o no, i s'aplicarà la fórmula següent: 
 

renda de la unitat familiar - despeses d’habitatge 

X = renda personal = 

nombre de persones de la unitat familiar 
 
Les despeses d’habitatge fan referència al lloguer o hipoteca del pis, l'import del qual no pot 
superar els 550,00 € quantitat que podrà variar en funció de les oscil·lacions del cost de la 
vida. 
 
Els percentatges d'aplicació en funció de la renda personal són els següents: 
 

Renda Personal Percentatge d'aplicació 

X ≥  IPREM 0% 

X ≥  75% IPREM 25% 

X ≥  50% IPREM 50% 

X ≥  25% IPREM 75% 
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X <  25 % IPREM 100% 

 
 
• Criteris socials 
 
En segon lloc, es valoraran els criteris socials que poden ser agregats positius o negatius 
depenent si incrementen o redueixen el percentatge obtingut en la valoració dels criteris 
econòmics. 
 

a) Situació familiar 
b) Maltractaments 
c) Salut 
d) Economia 
e) Situació escolar 
f) Cas de seguiment 
g) Rebre una prestació assistencial 
h) Dificultats d'integració en el mercat laboral 
i) Família nombrosa 

 
 
• Agregats positius 
 
Cadascun dels agregats positius que es relacionen a continuació augmenten en un 10% el 
percentatge d'aplicació llevat del 1r i 2n que ho farà en 20%: 
 
1. Situació familiar. 

a) Infància que viu en context de negligències, abandonament o violència 
b) Mare o pare sol sense pensió alimentària 
c) persones majors de 60 anys amb menors al seu càrrec o majors d'edat discapacitats o 

presumptes discapacitats 
d) procés de separació 
e) dificultats en les relacions familiars 
f) manca d'autonomia personal 
 
g) sense suport familiar. 
h) infància en acolliment (regulat o no) 
i) activitats marginals dels cuidadors: prostitució, mendicitat i delinqüència 
 

 
2. Maltractaments físics i/o psíquics. 
 
3. Salut. 

a) toxicomania 
b) malalties orgàniques cròniques 
c) malalties físiques transitòries 
d) disminucions psíquiques o sensorials 
e) malalties mentals. 
f) desnutrició i/o trastorns alimentaris 
 

4. Economia. 
a) economia submergida o inestable 
b) deutes 
c) despeses originades per tenir a càrrec persones discapacitades o presumptes 

discapacitades. 
 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

143 

5. Situació escolar. 
a) absentisme escolar 
b) dificultats en els aprenentatges escolars / inadaptació a l'entorn escolar. 

 
6. Habitatge. 

a) males condicions de l'habitatge 
b) aïllament de l'habitatge 
c) amuntegament. 

 
7. Cas de seguiment. 
 
8. Rebre una prestació assistencial. 
 
9. Dificultats d'integració en el mercat laboral. 
 
10. Família nombrosa. 
 
11. Manifestació de conducta de risc en què intervé un servei especialitzat. 
 
 

• Agregats negatius 
 
Els agregats negatius redueixen en un 10% el percentatge d'aplicació, llevat del 5è al  9è 
que ho fan en un 20%. 
 
• Tenir més d'un cotxe 
• Ser propietari d'una segona residència 
• Administració deficient 
• No acceptar de les condicions d'accés 
• Quan el personal tècnic ha aplicat diversos recursos, econòmics i humans, a la família i 

no s'han assolit els objectius ni de forma parcial. 
• Incompliment dels acords establerts amb el personal tècnic. 
• Quan hi hagi elements externs que manifestin una renda personal dels membres de la 

unitat familiar superior a la declarada. 
• Manca de motivació en la recerca d’un lloc de treball. 
• Manca de motivació de la família per millorar la situació. 
 
 
Cinquè. 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 
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, qui tingui un interès 
directe o resulti afectat, 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. 
 
Sisè. Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2008, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris 
següents: 
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1) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona 
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2007, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades a 
l’acord segon. 
 
Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament – beneficis fiscals de concessió potestativa, tipus de 
gravamen, tarifes, coeficients -, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
2) Es publicarà el text íntegre de la resta d’Ordenances que es modifiquen 
relacionades en els acords precedents. 

 

6. Acordar, si escau, aprovació inicial de la modificació 3/2007 del 
Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2007 

Prèvia la vènia, pren la paraula el coordinador de l’Àrea de Serveis Econòmic, el 
senyor Torio, i proposa aprovar inicialment la modificació 3/2007 del Pressupost de 
l’Ajuntament de l’exercici de 2007, mitjançant suplement de crèdit finançat amb 
baixes de crèdits d’altres partides, romanent líquid de tresoreria i majors ingressos, 
per un import de 190.000 € destinat a la partida de Seguretat Social, del capítol I, i 
una partida de 30.000 € que es destina despeses de telèfon del capítol II. 

En el cas de la necessitat de suplementar el capítol I de l’Ajuntament amb 90.000 
€, indica és un percentatge força petit del global que l’entitat dedica a despeses de 
personal. En part es minora la consignació de l’apartat de la Seguretat Social de la 
plantilla per un superàvit de 25.000 € del capítol I del Patronat d’Ensenyament, que 
ve determinada per diversos motius. Un d’aquests és l’augment de les baixes per 
malaltia de la plantilla de l’Ajuntament, que cada vegada és més gran. Per raons de 
conveni col·lectiu s’ha de suplementar i pagar el 100% de les baixes quan la 
Seguretat Social només abona el 80%, és a dir que s’ha de suplementar en alguns 
dels casos el 20% de les malalties de llarga durada. 

D’altra banda, s’han d’abonar els triennis endarrerits dels treballadors, que han 
guanyat la plaça de l’oferta pública, un nombre elevat, per complir els compromisos 
del darrer conveni col·lectiu que estableix la regulació de places. 

Hi ha un augment de les despeses per jubilació parcial, atesa la possibilitat que els 
treballadors a partir dels 60 anys facin un contracte de relleu, en què el treballador 
treballa el 15% i es contracta una persona que realitza el 85%, i que després per 
motius de necessitat es complementa la partida fins al 100% del sou del  nou 
treballador. 

En aquest cas són 190.000 € que minoren els 25.000 € de la partida de capítol I del 
Patronat Municipal són 165.000 €. Aquesta partida no és de les més elevades dels 
darrers anys, perquè en fa dos es va suplementar en 201.000 €. 

Respecte als 30.000 € de telèfon, la partida de 2005 i 2006 de telèfon era de 
120.000 €, i al 2007 es van pressupostar 90.000 € en previsió de realitzar una sèrie 
de millores tècniques, de renovació de contractes en condicions més favorables. 
No va ser possible fins després de l’estiu. Ara es comencen a aplicar les mesures 
estimades, que representen un estalvi de 2.500 € mensuals, però que no pal·lien el 
dèficit de 2007. A més s’ha augmentat el nombre de línies telefòniques, perquè 
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s’ha incrementat el nombre de serveis i equipaments sobretot educatius, amb la 
incorporació de noves tecnologies com l’ADSL. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que quan arriben 
aquestes dates hi ha modificacions en el pressupost. 

El tema del personal és preocupant i important, ja que o no hi ha hagut una previsió 
o no s’ha ajustat bé el pressupost, tot i que hi ha elements sorpresius, però una 
part important es poden tenir en compte. 

El tema del telèfon és més preocupant perquè tot i que entenen que l’Ajuntament 
ha ampliat serveis, i que hi ha més personal, el fet que no s’hagin pogut posar en 
marxa mesures de reducció com s’havia anunciat, ha fet que la partida sigui 
deficitària. 

CiU entén que aquesta modificació puntual del pressupost té un component 
important en què no s’ha estat a sobre en el tema de personal, però creuen que les 
despeses es podien haver previst. 

El tema del telèfon com ja ha dit és més preocupant, per l’exposat CiU no pot votar 
a favor, tot i que entenen que és un suplement de crèdit de partides amb més 
ingressos, que no afecten al muntant, però ja que habitualment hi ha la possibilitat 
d’obtenir més ingressos, perquè Parets és un municipi viu, que creix, es podria 
utilitzar per aplicar-los a d’altres partides que no han tingut cabuda i que podien 
haver estat beneficiades si s’hagués ajustat més l’engranatge. Per l’exposat el seu 
grup s’absté. 

Intervé la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que la modificació del 
pressupost afecta només a dues partides molt concretes. Respecte al tema de la 
Seguretat Social entenen les explicacions, perquè en una plantilla tan important se 
suposa que hi ha d’haver modificacions, però s’ha de dir també que una part del 
suplement de la Seguretat Social es correspon al canvi dels diferents valors i 
imports de la Seguretat Social dels regidors amb dedicació exclusiva, que va patir 
un canvi important en el sou i se suposa que en la base de la Seguretat Social 
també, respecte a l’any passat. És a dir els increments i les assignacions van 
superar molt l’IPC. 

Pel que fa al telèfon, inicialment la partida era de 90.000 € i ara es proposa un 
increment de 30.000 €, que dóna un muntant total de 120.000 €. És evident que el 
consum és desproporcionat. És increïble gastar-se 120.000 € en telèfon. Està molt 
clar que aquesta és una de les partides en què s’ha d’aplicar el pla de contenció, ja 
que no és raonable. 

El NOPP ja va fer una pregunta per escrit i l’ha sorprès la resposta, ja que hi ha 
111 mòbils a l’Ajuntament. Aquest apartat s’ha d’estudiar de cara al pressupost de 
l’any que ve. No comparteix en absolut l’increment de 30.000 € en la partida i el 
NOPP vota en contra de la modificació, ja que s’ha de fer un pla de contenció amb 
urgència. 

El senyor Torio respon que la mesura en el telèfon ja s’ha pres i es nota en un 
estalvi de 2.500 €. D’altra banda, no s’ha produït un increment des de l’any passat, 
cosa que no vol dir que la despesa telefònica de l’Ajuntament no sigui una partida 
elevada. Per aquest motiu s’ha estudiat el tema i s’han adoptat les mesures 
necessàries. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

146 

Respecte a la Seguretat Social, ha de dir que en una comissió van explicar als 
regidors i regidores, que en el cas dels sous dels regidors, s’ha passat de tres a 
dos regidors amb dedicació exclusiva i la partida ha baixat. 

La presidència explica que la modificació representa un 1% del pressupost. En 
aquestes alçades és correcte que la modificació representi un 1% de 20.000.000 €. 

D’altra banda, coincideix en el fet que s’han d’aplicar mesures amb un pla de 
contenció en el telèfon, però com molt bé ha explicat el regidor és un dels temes 
previstos. 

La presidència està totalment en desacord que l’increment de personal del capítol I 
sigui a causa de la Seguretat Social dels regidors, al contrari, ja que en la 
legislatura passada hi havia tres regidors amb dedicació exclusiva i en aquesta 
només hi ha dos. És cert que l’increment del sou dels regidors ha estat superior al 
que tenien, però la suma dels sous dels dos regidors no arriba al percentatge de 
sou dels tres regidors. En cap moment l’increment del capítol I de la Seguretat 
Social depèn del tema dels regidors, sinó que es tracta d’un reajustament de la 
Seguretat Social a causa de situacions concretes del personal. 

Intervé el regidor de Comunicació, el senyor Mingote, i explica que respecte als 
telèfons, no és que existeixin un centenar de mòbils, sinó que amb el pla de 
contenció s’ha arribat a un acord amb diferents companyies telefòniques i totes les 
trucades realitzades des de números fixes de l’Ajuntament són amb format de 
número mòbil, amb nou dígits. Totes les trucades realitzades d’exterior a interior de 
l’ajuntament, com d’interior a exterior es realitzen amb format de número mòbil, 
cosa que no vol dir que hi hagin tants terminals. 

La representant del NOPP, la senyora Martí, indica que han dit que el muntant de 
la modificació representa un 1% del pressupost, 220.000 €, és una xifra que està al 
voltant del que s’ha inclòs en el pressupost participatiu, és a dir que quan interessa 
es diu que és una xifra insignificant i quan no interessa es diu que és un import alt. 
O sigui, que en el pressupost participatiu es decideixen en 300.000 € i avui es 
modifica el pressupost en 220.000 €. Sembla que per al pressupost participatiu és 
una quantitat important, però per una modificació del pressupost no és gaire, per 
tant les valoracions no són iguals en ambdós casos. 

És increïble que la despesa de telèfon sigui de 120.000 € l’any, encara que 
expliquin el tema dels formats, que no ha entès res. Es van aprovar 90.000 € i ara 
30.000 € més, que sumen un total de 120.000 €, en format blanc o negre. 

El regidor de Comunicació, el senyor Mingote, indica que com la senyora Martí no 
ha entès res, ho tornarà a explicar. En format blanc o negre, no ha discutit res dels 
números ni de les quantitats, únicament ha dit que la senyora Martí ha dit un 
número de mòbils i que com ell coneix el sistema que s’utilitza, i succeeix que els 
números que existien abans a l’Ajuntament eren números 93 562 o 573 i ara no és 
així, i es poden trucar des de fora a aquests números, i la rebuda de la trucada és 
en número de format mòbil, per això surt una llista tan gran de números mòbils. 

La presidència vol que quedi clar que el pressupost participatiu tracta sobre les 
inversions i no sobre el pressupost total. Les inversions d’enguany són al voltant de 
3.000.000 €, i el pressupost participatiu té una assignació de 300.000 €, o sigui un 
10% del pressupost. Dels 3.000.000 € hi ha un 1.200.000 € que es destinen a la 
residència. Si es treu aquest import queda 1.800.000 €, la qual cosa representa 
que es gestiona del pressupost participatiu d’inversions un 20%. 
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Els números poden tenir moltes lectures, però es tracta d’un 10% de les inversions 
i si es treu el que s’inverteix en la residència representa que els ciutadans 
decideixen en un 20% de les inversions del pressupost de l’Ajuntament, que és 
prou important. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 9 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 2 (CiU) 

Per tant i, 

Atesa l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins de 
l’exercici que no disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent. 

Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la 
secció segona del capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
l’esmentat Reial Decret, en matèria de pressupostos. 

Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del 
pressupost vigent. 

Atès l’informe d’Intervenció. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/3/2007) mitjançant 
suplements de crèdit finançats amb baixa de crèdits d’altres partides, romanent 
líquid de tresoreria i amb majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals 
previstos, i augmentar les partides que tot seguit es relacionen:    

Despeses a finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

1290.314.16000 Seguretat Social 190.000,00 

 CAPÍTOL I 190.000,00 

2213.432.22200 Telèfon 30.000,00 

 CAPÍTOL II 30.000,00 

 TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 220.000,00 

Finançament: 

- BAIXA DE CRÈDITS Partida 4534.422.41000 Aportació despesa corrent 
Patronat (per a despeses de personal –capítol 1-): 25.000,00 € 

- BAIXA DE CRÈDITS Partida 1393.721.22612 Jornada Pla de Qualitat Industrial:      
9.000,00 € 
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- MAJORS INGRESSOS Partida 3180.52000 Interessos de dipòsits i c/c: 
70.000,00 € 

- MAJORS INGRESSOS Partida 3180.45500 Participació en el Fons de 
Cooperació de Catalunya: 58.000,00 € 

- ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87001: 58.000,00 € 

2. Iniciar el tràmit d’informació pública (MCPle/3/2007 Ajuntament) de conformitat 
amb allò que disposa l’article 169 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 
20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en què es disposa que l’expedient 
romandrà exposat al públic per un termini de 15 dies hàbils, comptats des del 
següent a la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
presentació de reclamacions, i s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de 
no presentar-se’n cap. 

 

7. Ratificar, si correspon, l’acord de l’Assemblea General de 
l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), relatiu a la 
modificació dels Estatuts de l’Agrupació 

La presidència explica que l’AMTU és una associació de municipis de transports 
urbans, que recull les associacions de municipis de l’Àrea Metropolitana, que es 
coneix com Arc Metropolità. Els ajuntaments que no estan dins de l’ATM van crear 
una associació per defensar els seus interessos i demanar a l’Administració més 
recursos per al transport urbà. 

La llei marca que els municipis amb més de 50.000 habitants tenen l’obligació de 
prestar el servei de transport urbà. Parets tot i que la llei no obliga, per donar un 
millor servei a la població va ser un dels primers municipis, conjuntament amb 
algun altre a la comarca, que va apostar pel servei de transport urbà. Afegeix que 
cada vegada s’hi afegeixen més poblacions. 

La presidència proposa ratificar l’acord de l’Assemblea General de l’Agrupació de 
Municipis amb Transport Urbà (AMTU), de 5 d’octubre de 2007, de modificació dels 
estatuts de la referida Agrupació, d’acord amb el text estatutari resultant que 
s’annexa. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que l’Assemblea General de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU), celebrada el dia 5 d’octubre de 2007, va acordar per unanimitat la 
modificació del Estatuts de l’Agrupació en els termes que s’annexen. 

Atès que l’esmentat acord s’ha adoptat d’acord amb l’establert en els estatuts de 
l’entitat i de conformitat amb el que disposa l’article 7.2.c). 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Ratificar l’acord de l’Assemblea General de l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU), de 5 d’octubre de 2007, de modificació dels estatuts de la 
referida Agrupació, d’acord amb el text estatutari resultant que s’annexa. 

2. Comunicar el present acord l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà. 
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Annex 

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ 

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI  DE TRANSPORT URBÀ DE LA 
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 

- AMTU - 

 

TÍTOL PRELIMINAR 

Atès que els ens locals es poden associar en organitzacions per a protegir i promoure llurs 
interessos comuns, d'acord amb el que preveu la Llei municipal i del règim local de 
Catalunya en els seus articles 118 a 121, així com el Decret 110/1996, que regula el règim 
de les organitzacions associatives d'ens locals de Catalunya, i, supletòriament, la Llei 
7/1997, de 18 de juny, d'associacions. 

Atès que des de la seva creació el 1997, l’ Autoritat del Transport Metropolità (ATM) -
consorci creat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat 
Metropolitana del Transport i l’Administració General de l’Estat- promou polítiques de 
foment, racionalització i inversió del transport públic en general; que les seves activitats 
interessen a les ciutats que tenen transport urbà i que són a la Regió Metropolitana de 
Barcelona (RMB);  i que, per tant, és del tot convenient que aquestes ciutats s’organitzin per 
poder participar en tot allò que els afecti prop de les institucions i les entitats que tenen a 
veure amb l’organització i la gestió del transport públic de la RMB en general, i en especial 
l’ATM. 

D'acord amb aquests antecedents, els ajuntaments de Granollers, Mataró, Rubí, Sabadell, 
Terrassa i Vilanova i la Geltrú, situats a la 2a corona metropolitana, constituïts en comissió 
gestora, han propiciat la creació d'una futura associació, l’Agrupació de Municipis Titulars 
del Servei  de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona -AMTU-, que es 
regeix per aquests Estatuts. 

 

TÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1 . Denominació i naturalesa social 

L'associació s'anomena: AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA i les seves sigles 
són AMTU. Es constitueix sense afany de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, i es regirà 
pels presents Estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i per les disposicions 
reguladores del dret de les associacions i en tot allò no regulat expressament per 
l'esmentada normativa, s'aplicaran les normes del Dret Administratiu. 

 

Article 2. Administracions participants i àmbit territorial d'actuació. 

Els membres de l'AMTU són els municipis que la constitueixen, que figuren identificats a la 
Disposició Addicional Primera, i aquells altres municipis que siguin també titulars de serveis 
públics de transport col·lectius i que pertanyin a les comarques de la Regió Metropolitana 
de Barcelona o del Sistema d’Integració Tarifària de l’ATM,  i s'hi associïn en el futur. 
També podran ser membres de l’AMTU les Diputacions, els Consells Comarcals, altres ens 
locals i les Autoritats Territorials de Mobilitat que ho desitgin, i exerceixin les seves 
competències en l’àmbit de l’AMTU. 

L'àmbit territorial de l'Associació és el territori dels seus membres. 
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Article 3. Fins de l'associació 

L'AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics de transport 
col·lectiu que són titularitat dels ens associats, per a la qual cosa articularà les eines de 
cooperació i col·laboració entre les administracions que en formen part, i amb altres 
institucions i organismes que també intervinguin en el transport públic, mitjançant 
l'establiment dels oportuns convenis en representació dels municipis associats, que 
requeriran en tot cas que siguin ratificats per aquests per a la seva efectivitat. 

L'AMTU té també la finalitat de defensar els interessos dels municipis associats, en especial 
els relacionats amb el transport públic i la mobilitat. 

 

Article 4. Durada de L'associació 

La durada de l'AMTU és per temps indefinit. 

 

Article 5. Domicili de l'Associació 

La seu social de l'AMTU serà l’Ajuntament de Granollers (Plaça de la Porxada, 6), podent-
se traslladar aquesta seu a altres domicilis per acord del mateix òrgan.  

 

TÍTOL SEGON 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 

Article 6. Òrgans de l'associació 

L'AMTU s'estructura en els òrgans següents: 

a)  L'Assemblea General 
b)  La presidència i la vice-presidència 
c)  El Comitè Executiu 

 

Article 7. L'Assemblea General 

1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació, ostenta la seva màxima 
representació i està integrada per la totalitat dels representants de les administracions 
associades. A aquests efectes, s'entendrà que són representants de les 
administracions associades els respectius càrrecs electes que actuïn per mandat 
d'aquelles. Les administracions associades podran tenir a l’Assemblea General fins a 
dos representants; no obstant això, tindran només un vot. 

2. Els Membres de l'Associació, reunits en Assemblea legalment constituïda, decideixen 
els assumptes de la seva competència. 

3.     L'Assemblea General té les competències següents: 

a) L'elecció i cessament del president, del vicepresident, i de la resta de membres que 
integraran el Comitè Executiu, d'entre els representants que formen part 
l'Assemblea General, en ambdós casos. 

b) Aprovar el pressupost anyal i la liquidació dels comptes anyals, així com adoptar els 
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les 
despeses de l'associació per part dels seus membres; i aprovar la gestió realitzada 
pel Comitè Executiu. 
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c) Modificar, si escau, els presents Estatuts, donant-ne compte posteriorment als ens 
associats.  

d) Acordar l'establiment de conveni d'adhesió i col·laboració amb altres entitats 
públiques i privades, així com elegir-ne els representants. 

e) Elaborar recomanacions i suggeriments de millora dels serveis públics de transport 
col·lectiu. 

f) Aprovar, si escau, el reglament de règim intern. 

g) Ratificar o no els acords del Comitè Executiu pel que fa a l'acceptació de noves 
altes de socis, i la pèrdua de la condició de soci. 

h) Acordar la dissolució de l'Associació. 
3. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, després de la convocatòria prèvia 

de la seva presidència, almenys un cop l'any, i en sessió extraordinària sempre que 
sigui convocat per la presidència, a petició del Comitè Executiu o a petició del 20% 
dels socis. En tots els casos la reunió de l'Assemblea és convocada pel President, i la 
convocatòria, ha de contenir com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la 
reunió. 

4. Presideix l'Assemblea General el president de l'AMTU. En cas d'impossibilitat d'aquest, 
la presidirà el vice-president. 

5. Actuarà de secretari el que ho sigui del Consell Executiu, o en cas d'impossibilitat 
d'aquest, qui designi la Presidència. 

6. L'Assemblea General requerirà per constituir-se en primera convocatòria l'assistència 
de la majoria dels membres. En cas què no s'arribi a aquest quòrum, es reunirà mitja 
hora més tard en segona convocatòria i quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre 
de socis presents. 

7. En sessió ordinària o extraordinària, podrà adoptar qualsevol classe d'acords que no 
siguin contraris a la Llei, als Estatuts o als fins de l'AMTU. Els acords s'adoptaran per 
majoria simple de vots dels seus membres presents o representats. 

8. Sense perjudici del paràgraf anterior, serà necessari el vot favorable de la majoria 
absoluta dels socis per adoptar acords relatius a: 

a) Modificar, si escau, els presents Estatuts.  
b) Acordar l'establiment de conveni d'adhesió amb altres institucions públiques i 

privades. 
c) Designar i revocar els representants de l’AMTU en altres organismes. 
d) Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern. 

 

Article 8. La Presidència i la Vicepresidència de l'associació. 

1. Són atribucions de la presidència de l'AMTU: 

a) Exercir l'alta direcció de l'AMTU. 

b) Exercir la Presidència de l'Assemblea General i del Comitè Executiu i, 
conseqüentment, decidir l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les 
sessions d'aquests òrgans. 

c) Executar els acords adoptats per l'Assemblea General i el Comitè Executiu i vetllar 
pel seu acompliment. 

d) Subscriure en nom de l'AMTU els contractes i els convenis per a l'acompliment de 
les seves finalitats. 

e) Qualsevol altra que li sigui assignada per l'Assemblea General o el Comitè 
Executiu. 
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2. El vicepresident actuarà en substitució del president en cas de delegació, vacant, 
absència o malaltia d'aquest, i podrà exercir a més a més les atribucions que li hagi 
assignat l'Assemblea General o el Comitè Executiu. 

 

Article 9. El Comitè Executiu 

1. El Comitè Executiu és l'òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de 
l'AMTU, d'acord amb les disposicions i les directrius de l'Assemblea General. 

a- El Comitè Executiu estarà format pel president, el vicepresident i un nombre màxim 
14 vocals designats per l'Assemblea General d'entre els seus membres, i procurant 
garantir la representació següent: Un representant per cada municipi de població 
superior a 100.000 habitants; fins a sis representants entre els municipis de 50.000 a 
100.000 habitants; i fins a set representants pels de població inferior als 50.000 
habitants.  
b- Els municipis que resultin designats com a vocals hauran de nomenar un 
representant titular i un de suplent. 
c- L’Assemblea podrà establir rotacions bianuals en la representació dels municipis de 
cada segment, per a donar una major participació als seus membres.  
d- Per a optar a ser membre del Comitè Executiu caldrà presentar la corresponent 
candidatura a l’Assemblea. 
e- Assistirà també al Comitè Executiu el Director General, amb veu però sense vot. 

 
2. És competència del Comitè Executiu: 

a) Impulsar tot el procés de promoció, desenvolupament i participació. 

b) Portar l'administració de la manera més àmplia que reconeguin les lleis. 

c) Elaborar el pressupostos, els plans d'actuació i el programes d’activitats anyals; 
endegar estudis i projectes, i atendre les propostes i aportacions dels membres. 

d) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l'AMTU, i la 
despesa en general, dins les previsions pressupostàries. 

e) Nomenar i rellevar el Director General de l’Associació, qui serà el responsable 
executiu del funcionament ordinari i del compliment dels objectius i del programa 
anual; així mateix, ostentarà la representació de l’associació que el Comitè 
Executiu li delegui, i podrà acordar i signar tot allò que el Comitè Executiu li 
autoritzi.  

f) Sol·licitar i acceptar subvencions de les diferents administracions públiques, i 
acceptar donacions de qualsevol tipus. 

g) Acordar en primera instància l'acceptació de noves altes de socis, i la pèrdua de la 
condició de soci, que en tot cas necessitaran la ratificació definitiva de l’Assemblea 
General. 

h) Qualsevol altra que li sigui assignada per l'Assemblea General. 

 

3. El Comitè Executiu requerirà per constituir-se la meitat més un dels seus membres, en 
primera convocatòria; i en segona convocatòria, n’hi haurà suficient amb la presència 
d’un terç dels seus vocals. En qualsevol cas serà necessària la presència del President 
i del Secretari, o de les persones que legalment els substitueixin. 

4. El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, amb la convocatòria prèvia de la 
presidència, almenys un cop cada quatre mesos, i en sessió extraordinària sempre que 
sigui convocat per la presidència o a petició d'un terç del nombre de membres d'aquell 
òrgan. En tots els casos caldrà efectuar la convocatòria per escrit amb una antelació 
mínima de 5 dies. El president, per als casos que ho requereixin, podrà invitar altres 
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persones no consellers a les reunions, per tal que aportin informació relacionada amb 
els temes de l’ordre del dia.  

5. En cas d’impossibilitat d’assistir a la reunió els membres del Comitè podran delegar en 
el President, o altre membre, el seu vot; la presència física no es delegable. L’absència 
no justificada a 4 reunions del Comitè Executiu comportarà la pèrdua de la condició de 
membre del mateix.  

6. Els acords del Comitè Executiu s'adoptaran per majoria simple dels membres que 
assisteixin a la reunió. En cas d’empat, el vot del president serà resolutori. 

 

Article 10. Els càrrecs de secretari i tresorer. 

1. El Comitè Executiu designarà, a proposta del President, un Secretari de l’ AMTU que 
s'encarregarà d'aixecar les actes de les reunions dels òrgans col·legiats i dels acords 
adoptats, així com de custodiar la documentació, de lliurar, quan escaigui, certificacions 
dels acords i també de portar els llibres de registre dels socis i dels acords de 
l'associació. 

2. El secretari podrà ésser escollit entre els secretaris dels ens membres de l’Associació. 

3. El Comitè Executiu designarà un tresorer, qui exercirà les tasques de control i 
fiscalització de la gestió econòmica, i de control pressupostari i de la comptabilitat. 

 

TÍTOL TERCER 

ELS MEMBRES DE L'AMTU 

 

Article 11. Admissió de nous associats 

1. Els membres de l'AMTU són els socis ordinaris, segons expressa l'article segon 
d'aquests estatuts. 

2. Per a l'admissió de nous socis caldrà l'acord del Comitè Executiu; del qual 
posteriorment en donarà compte a l'Assemblea General. 

3. Tant per a l'admissió de nous associats com per a la pèrdua de la condició d'associat 
s'haurà d'estar al que estableix l'article 15 del Decret 110/1996. 

 

Article 12. Drets dels socis 

1. Són drets dels socis: 

a) Assistir a l’Assemblea  General i exercir el dret a vot en la forma que preveuen 
aquests Estatuts. 

b) Presentar-se a elecció i ser elegit President, Vice-president, o membre del Comitè 
Executiu, així com representar l’AMTU en altres institucions. 

c) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida 
associativa. 

d) Presentar propostes a l'Assemblea General. 

e) Examinar l'estat de comptes i els llibres d'actes del Comitè Executiu i de 
l'Assemblea General. 
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Article 13. Obligacions dels socis 

Tots els socis tindran les obligacions següents: 

a) Observar les normes establertes en aquests Estatuts i col·laborar en la consecució de 
les finalitats de I'AMTU. 

b) Acatar i acomplir els acords que adoptin, dins l'àmbit de la seva capacitat i 
competència, els òrgans de l'associació. 

c) Contribuir al millor acompliment dels objectius de l'AMTU, amb l'esperit de 
col·laboració i participació necessari. 

d) El socis hauran de contribuir econòmicament en el funcionament de l'AMTU, així com 
en aquelles obligacions derivades dels convenis o acords aprovats per l’Assemblea 
General amb altres institucions. Si no es compleix aquesta obligació, la condició de 
soci amb tots els seus drets resta suspesa fins que no es posi al corrent en els 
pagaments que corresponguin. 

 

Article 14. Pèrdua de la condició de soci 

La condició de soci es perd: 

a) Per baixa voluntària. 

b) Per acord del Comitè Executiu en exercici de la potestat disciplinària, que serà ratificat 
pel Assemblea General. 

 

TÍTOL QUART 

RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 15. Patrimoni fundacional 

L'associació no disposa de patrimoni en constituir-se. 

 

Article 16 . Pressupost 

1. El pressupost anyal de l’AMTU serà confeccionat pel Comitè Executiu i serà sotmès a 
aprovació de l'Assemblea General. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, 
llevat del primer que començarà el dia de l'acte de constitució i finirà el 31 de desembre 
següent. 

2. Anualment, dins dels quatre primers mesos de cada any, el president de l'AMTU, 
juntament amb el tresorer, elaborarà els documents comptables corresponents, amb 
l'objectiu que puguin estar a la disposició dels membres. 

 

Article 17. Recursos econòmics 

1. L'AMTU comptarà amb els recursos econòmics següents: 

a) Aportacions ordinàries o de funcionament de l'associació, que seran aprovades 
per l’Assemblea General i que atendran al doble criteri d’una quantitat fixa per 
ciutat i una quantitat variable en funció del seu nombre d’habitants. 

b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes. 

c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau. 
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2. L'Assemblea General, en aprovar el pressupost anyal, podrà fixar les aportacions dels 
socis. Les aportacions extraordinàries o vinculades a projectes s'aprovaran en cada 
cas. 

3. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi que puguin ser obertes han de figurar les 
signatures del president, del director general, del secretari i del tresorer. Per disposar 
de fons n'hi haurà suficient amb la signatura del president o la del director general, i la 
del tresorer. 

 

Article 18. Retribucions 

Les persones que ostentin la representació dels associats exerciran els càrrecs a 
l'Assemblea General i al Comitè Executiu gratuïtament; sense perjudici que se’ls pugui 
reemborsar un import que, en concepte de dietes per desplaçaments, assistència i 
indemnitzacions, acordi el Comitè Executiu. 

 

TÍTOL CINQUÈ 

DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 

 

Article 19. Dissolució de l'associació 

L'associació es podrà dissoldre per acord de l'Assemblea General, i per les altres causes 
que preveu la llei, en reunió convocada amb caràcter extraordinari amb aquesta finalitat. 
L'acord de dissolució requerirà la majoria de tres quartes parts dels membres presents, que 
representin la majoria de socis de l'AMTU. 

 

Article 20. Destí del patrimoni social 

Un cop acordada la dissolució, el Comitè Executiu adoptarà les mesures adients, tant pel 
que fa a la destinació dels béns i els drets de l'AMTU com a l'extinció i la liquidació de 
qualsevol operació pendent, i tindran preferència en l’execució d’aquestes accions les 
institucions amb les mateixes finalitats que l’AMTU i amb les quals existissin convenis o 
acords. Els membres del Comitè Executiu esdevindran els liquidadors de l’associació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 

Són municipis membres constituents de l'Associació: 

Ajuntament de Sabadell 
Ajuntament de Terrassa 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Manresa 
Ajuntament de Rubí 
Ajuntament de Granollers 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament de Vic 
Ajuntament d'Igualada 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Ajuntament de Sitges 
Ajuntament de Parets del Vallès 
Ajuntament de Caldes de Montbui 
Ajuntament de Cardedeu 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
Ajuntament d'Abrera. 
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Són també municipis membres de l’Associació: 

Ajuntament de Vallirana 
Ajuntament de Castellbisbal 
Ajuntament de Molins de Rei 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Ajuntament de La Roca del Vallès 
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
Ajuntament d’Esparreguera 
Ajuntament de Mollet del Vallès 
EMD de Valldoreix 
Ajuntament de Sant Celoni 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
Ajuntament de Vilassar de Mar 
Ajuntament de Pineda de Mar 
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 
Ajuntament de Vacarisses 
Ajuntament de Viladecavalls 
Ajuntament de La Pobla de Claramunt 
Ajuntament de Martorell 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Ajuntament de Matadepera 
Ajuntament de Blanes 
Ajuntament de Calella 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Ajuntament de Corbera de Llobregat 
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
Ajuntament del Papiol 
Ajuntament de Cabrera de Mar 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
Ajuntament de Lliçà de Vall 
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
Ajuntament del Masnou 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
Ajuntament de Bigues i Riells 
Ajuntament de Teià 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

En tot allò que no resti expressament previst en aquests Estatuts, s'aplicarà la normativa 
sobre règim local. 

 

SERVEIS TERRITORIALS 

8. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del Pla general d'ordenació urbana a l'àmbit del Sector UP-5 
Circuit 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general 
d'ordenació urbana a l'àmbit del Sector UP-5 Circuit. Explica que es va aprovar 
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inicialment el 19 de desembre de 2006, i es va sotmetre a informació pública, 
sense que hi hagi hagut cap suggeriment ni al·legació. 

A l’expedient consta l’informe favorable del Departament de Medi Ambient i la 
Memòria Ambiental reconeguda pel mateix departament. 

El motiu que justifica la modificació, com ja es va explicar en l’aprovació inicial i en 
la comissió informativa, és la modificació del terme municipal. Sòls que provenen 
del terme municipal de Montmeló que aporten una superfície de 22.428 m2, dels 
quals 12.775 m2 formen part dels terrenys expropiats per la carretera C-135 i la 
resta s’incorporen al Sector Circuit, que actualment es troba en fase de 
desenvolupament. 

L’ampliació de la superfície de l’àmbit esmentat passa de 177.892 m2 a 187.542 
m2, però no augmenta la capacitat d’edificabilitat bruta màxima del sector, que se 
situa en el 0,52 m2 de sostre per m2 de sòl. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que la nova fitxa urbanística que es desprèn 
de la modificació estableix unes cessions mínimes d’un 20% de vial, d’un 14,22% 
de zona verda i un 8,95% d’equipaments. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i indica que en l’aprovació inicial 
es van recollir una sèrie de suggeriments, sense que cap particulars ni cap 
Administració hagi presentat cap al·legació. 

Es bo que hi hagi la memòria del Departament de Medi Ambient, que corrobora el 
que s’ha plantejat. El motiu de la modificació és a causa d’un ajustament dels 
territoris entre dos municipis per obtenir la màxima eficàcia possible. 

En el seu dia CiU no estava d’acord amb la gestió del sector, però ja que s’han 
recollit els aspectes tècnics que mancaven, avui hi estan d’acord amb l’aprovació 
provisional. 

La representant de NOPP, la senyora Martí, exposa que el NOPP va fer una 
intervenció molt extensa en el Ple de 19 de desembre de 2006 a l’entorn de 
l’aprovació inicial, la qual mantenen en la seva integritat i ara només manifestarà 
alguna qüestió molt puntual. 

Indica que precisament el seu grup és qui va insistir reiteradament en el fet que 
mancava la memòria ambiental en la documentació, que no és el mateix que 
l’informe de sostenibilitat, ja que el document tenia un petit informe de sostenibilitat, 
però no recollia la memòria ambiental que és d’obligat compliment incorporar-la. 

La senyora Martí explica que el Departament de Medi Ambient i Habitatge va 
reclamar la memòria ambiental el 20 de juny de 2007, una vegada que l’Ajuntament 
va trametre la documentació. 

El NOPP en el seu dia va manifestar que no estava d’acord amb l’actuació en el 
polígon pel sistema que s’aplicava, la tramitació i el desenvolupament previst de la 
zona, quan hi ha d’altres polígons que s’han d’acabar abans com el de Can Volart. 
Tampoc estan d’acord amb la proposta de l’emplaçament de la zona verda, que és 
residual, al voltant de la via de servei. 

La senyora Martí reitera totes les manifestacions realitzades en el seu dia, les quals 
no repetirà, només les pinzellades exposades. Si la proposta d’aprovació tira 
endavant votaran en contra igual que en l’aprovació inicial. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

158 

El NOPP entén que el fet d’incorporar la memòria ambiental amb posterioritat a 
l’aprovació inicial del Pla requereix un nou termini d’informació pública. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, exposa que amb l’aprovació provisional es 
dóna un pas més en la regularització del sector. És un debat en què hi ha posicions 
diferents, que ja va tenir lloc en el seu moment, i va ser intens i de gran calat. 

S’augmenta la superfície d’una manera potent, amb l’informe favorable del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Es manté l’edificabilitat i per tant 
l’oportunitat d’endreçar un sector de desplegament important per a la població en 
un context, en què es poden endreçar algunes franges i espais verds del 15% del 
paquet del territori, és una bona oportunitat, i aquesta aprovació provisional és un 
pas més i confia que la Generalitat aprovi definitivament la modificació i que es tiri 
endavant al més aviat possible. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que ara no és el moment de 
discutir el desenvolupament del sector. En una de les comissions informatives s’ha 
tingut ocasió d’explicar cap a on van els treballs que s’efectuen en el 
desenvolupament del sector. Afegeix que és un dels polígons industrials que 
donarà major identitat al municipi. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EA, CiU) 

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 0 

Per tant i, 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de desembre de 2006 va acordar 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en 
l’àmbit del sector UP-5 Circuit, redactada per l’arquitecte Carles Doñate, que 
incorporava l’informe de sostenibilitat ambiental. 

Atès que l’esmentat acord es va sotmetre a informació pública per un termini de 45 
dies mitjançant la  publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
30 de desembre de 2006, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 4 de 
gener de 2007, i en el Periodico de Catalunya, de 22 de desembre de 2005, i  s’ha 
sol·licitat informe als organismes amb competències sectorials, sense que s’hagin 
formulat suggeriments o al·legacions. 

Vist que en data 20 d’abril de 2007 els Serveis Territorial de Barcelona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge van traslladar a l’Ajuntament l’informe 
favorable sobre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit 
del sector UP-5 Circuit. 

Atès que en data 20 de juny de 2007 es va trametre als Serveis Territorial de 
Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Memòria ambiental 
sobre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del 
sector UP-5 Circuit, als efectes del que disposa l’article 115 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Vist que en data 13 d’agost de 2007 els Serveis Territorial de Barcelona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge van traslladar a l’Ajuntament la resolució 
dictada per la directora dels Serveis Territorials per la qual es dóna conformitat a la 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

159 

proposta de memòria ambiental de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana en l’àmbit del sector UP-5 Circuit. 

Vist l’informe favorable a la proposta presentada emès per l’arquitecte municipal, 
que atén a l’ajust dels límits del Sector Urbanitzable ja delimitat en el Pla general 
d’ordenació urbana respecte a la modificació dels límits dels termes municipals. 

Vist el que disposa l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 28 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme en relació amb el 83 de l’esmentat text 
legal, i l’article 117. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana en l’àmbit del sector UP-5 Circuit, redactada per l’arquitecte Carles Doñate, 
que incorpora la Memòria Ambiental del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme. 

2. Trametre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del 
sector UP-5 Circuit, redactada per l’arquitecte Carles Doñate, que incorpora 
l’informe de sostenibilitat ambiental i  la Memòria Ambiental del Pla a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona , als efectes que procedeixi a la seva 
aprovació definitiva. 

 

SERVEIS PERSONALS 

9. Aprovar, si procedeix, anomenar CEIP VILA PARIETES el nou Centre 
d’Educació Infantil i de Primària, ubicat al carrer d’Ernest Lluch, 
número 4, de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que 
en el curs 2006-2007 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya va crear un nou centre educatiu d’infantil i primària al municipi, ubicat 
provisionalment en un solar municipal al carrer Mercè Rodoreda. En el mes de 
setembre de 2007 es va traslladar el parvulari construït pel Departament al carrer 
Ernest Lluch, número 4. 

Des del seu inici la comunitat educativa del centre ha treballat per posar una 
denominació, i va manifestar la seva predisposició que fos un nom relacionat amb 
la història o toponímia del poble. 

El sistema per triar el nom correspon al Consell Escolar de l’escola, i ha sortit el de 
Vila Parietes, mitjançant una elecció en el Consell Escolar i per majoria qualificada 
de sis vots d’un total de vuit. 

Quan es va traslladar l’acord, el Departament d’Ensenyament va informar que el 
col·legi ja funcionava des de feia un any, amb el nom provisional de CEIP Parets, i 
que el canvi de nom té un altre tractament, mitjançant un acord del Ple municipal.  

El regidor de CiU, el senyor Martorell, explica que sempre s’ha seguit el sistema de 
recollir noms de personatges importants del municipi i de Catalunya, o de reflectir 
una zona a l’hora d’anomenar edificis significatius i importants del municipi com les 
escoles, els carrers i les avingudes. El fet d’anomenar el centre CEIP Vila Parietes 
té la seva originalitat, però trenca els motlles que fins ara s’havien seguit. 
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Encara que correspongui a la comunitat educativa i al Consell Escolar escollir un 
nom, a CiU li hagués agradat participar-hi. Sap que s’havien proposat d’altres noms 
singulars per a l’escola com Can Berenguer i Torre de Malla, però definitivament el 
Consell Escolar s’ha decantat per Vila Parietes. 

El document que es proposa avui és un requisit del Departament, perquè l’acord 
representa un canvi de nom per una escola que ja funciona. Teòricament el seu 
nom era CEIP Parets, però el Departament d’Ensenyament obliga a què el Ple 
aprovi la proposta, cosa que té la seva part positiva, ja que la decisió de triar els 
noms per als edificis singulars de la població és prou important per al municipi. 

El senyor Martorell indica que el seu grup no té res en contra del nom triat, perquè 
reflecteix una mica la història del municipi, ja que és el primer nom que va tenir la 
vila de Parets. 

El regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que els noms que s’havien proposat, 
a través d’un procés participatiu de tots els pares del col·legi són Vila Parietes, 
Ribera del Tenes, Torre Malla, Vinyes del Tenes, Nou Parets, Segle XXI i Central 
Parets. Va haver-hi una manifestació expressa de la comunitat educativa que no 
fos el nom de cap personatge il·lustre, sinó un nom relacionat amb el poble de 
Parets, ja fos un nom que formés part de la seva història o de l’entorn on està 
ubicat l’edifici. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup no tenia 
coneixement que el centre en algun moment s’anomenés Parets, ja que ni la 
corporació ni els consells escolars no han pres cap mena d’acord perquè es digui 
així. La documentació que es tramita és com si fos un canvi de nom. 

Quan s’estava construint l’escola el NOPP va proposar que el centre s’anomenés 
Marta Mata i Garriga, que és el nom d’una important pedagoga, ja que totes les 
escoles del municipi porten el nom d’una persona, com Pau Vila, Pompeu Fabra, 
Lluís Piquer, per això és un motiu valorable que la nova escola continués portant el 
nom d’una persona, i més en aquest cas que sigui el nom d’una dona tan insigne 
com és la Marta Mata. 

El NOPP va parlar amb ella poc temps abans de morir per preguntar-li si acceptava 
que el seu grup fes la proposta i va dir que hi estava d’acord, que ho acceptava 
perquè li quedava poc temps de vida. 

El NOPP com a grup municipal continua mantenint la proposta pel fet que es manté 
una línia a les escoles i perquè és una bona proposta. 

La senyora Martí continua explicant que quan van presentar aquest nom com a 
proposta de resolució per portar al Ple, no es va presentar, però avui sí que es 
presenta la proposta de Vila Parietes. Quan la proposta la va presentar el NOPP es 
va dir que no era un tema de Ple, però avui ho és. Un escrit del senyor Torio 
indicava que la proposta que presentada pel NOPP no podia anar al Ple, i 
textualment deia: “procedirà l’acord del Consell Escolar Municipal”, per tant seria 
normal que l’acord el prengui el Consell Escolar Municipal, tant si l’escola es diu 
Vila Parietes com Marta Mata. Tot això es va dir per duplicat, tot i no prosperar la 
proposta de resolució. Si avui és bo que la proposta d’acord de Vila Parietes vagi a 
Ple, també ho devia ser el dia que el NOPP va presentar la proposta de Marta 
Mata. Reitera que el senyor Torio va respondre el mateix dos cops. 

En l’últim Consell Escolar Municipal algú va preguntar per aquest tema i es va dir 
que s’estava debatent, i que es portaria al Consell Escolar. 
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Per l’exposat, la senyora Martí demana que la proposta es deixi sobre la taula i que 
hi vagi al Consell Escolar Municipal, ja que és lògic, perquè el capítol II dels 
Estatuts del Consell Escolar Municipal de Parets del Vallès ho preveu. 

Reitera la petició i en cas que no es deixi sobre la taula i es mantingui la proposta, 
el NOPP s’absté. 

El regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que quan es va contestar la proposta 
de resolució del NOPP, és perquè l’Ajuntament havia consultat al Departament de 
la Direcció dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques i havien contestat que 
el tràmit adequat és que el Consell Escolar de l’escola anomenés el centre. En el 
moment que el Consell Escolar va anomenar el centre i va enviar la comunicació al 
Departament, aquest se n’adona que d’ofici ja havia anomenat l’escola CEIP 
Parets, i que es tracta d’un canvi de nom de l’escola, i que l’òrgan competent és el 
Ple de l’Ajuntament. 

El nom de la Marta Mata es va debatre aquí i en un Consell Escolar Municipal. El 
representant de l’Ajuntament va proposar el nom de Marta Mata a l’escola com a 
proposta, però la comunitat educativa no la va recollir, fet que es pot comprovar en 
l’acta del dia 6 de febrer de 2007. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, manifesta que al seu grup li preocupa el 
tema d’anomenar una escola i vol que hi hagi el màxim consens polític i social 
possible, perquè és un nom que queda en el municipi per a tota la història i tota la 
vida. Lamentablement el Consell Escolar del centre s’ha pronunciat amb molta 
rapidesa pel nom de Vila Parietes, un nom que el seu grup no té res en contra, 
però que no l’acaba d’agradar, ja la tradició és posar noms de persones al centres 
de primària. En concret hi ha tres centres públics de primària, dos d’ells porten el 
nom de dos il·lustres pedagogs, Pau Vila i Pompeu Fabra. En la mateixa línia de 
triar noms de persones han compartit amb altres grups noms com el de Marta 
Mata, però també poden compartir el de Lola Anglada o d’altres dones il·lustres 
pedagogues del país. 

Aquesta hagués estat una oportunitat de canviar l’estratègia i buscar un nom de 
caràcter toponímic, en la línia que ho ha fet ja el propi Consell Escolar del centre i 
la comunitat educativa. Però d’entrada quan no coneixia la decisió del Consell 
Escolar del centre, quan es parlava de la hipòtesi i la possibilitat de triar un nom 
d’origen toponímic, pensava que seria un nom toponímic propi de la zona en què 
està ubicat el centre, que hagués estat el més escaient. Can Berenguer hagués 
estat un nom prou correcte, ja que identifica el barri en què s’insereix l’escola. 

La realitat és la que és. És una escola d’una dimensió petita, integrada per una 
comunitat educativa petita encara, que creixerà en el futur. Legalment hi ha hagut 
una votació, que com molt bé ha dit el senyor Torio, amb sis vots a favor del nom. 
En el context d’un Consell Escolar integrat per quatre pares vol dir que, quatre 
pares es van manifestar a favor d’aquest nom, o sigui, quatre persones residents a 
Parets han opinat sobre el nom. Això ja està fet i el Consell Escolar ja s’ha 
pronunciat. Políticament toca respectar la decisió de la comunitat educativa, avalar-
la, creure-s’ho i intentar treure malgrat aquest origen el més positiu del nom que 
s’ha triat, ja que en el fons és el nom de la vila en el seus inicis, el nom que va 
donar origen al poble i en la mesura que s’acostumin des del punt de vista fonètic i 
del comentari de carrer, el nom s’acabarà fent nostre, s’acabarà apreciant i acabarà 
sent un nom del qual se sentiran orgullosos. 
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La regidora del NOPP, la senyora Martí, pregunta si la proposta no va al Consell 
Escolar Municipal. 

El regidor d’Educació, el senyor Torio, respon que el nom es va comentar en el 
Consell Escolar Municipal i els representants van explicar que s’havia posat aquest 
nom i era la decisió que havien adoptat. 

La senyora Martí indica que no es va dir en l’últim Consell Escolar, sinó que el tema 
s’estava acabant de discutir i que ja es portaria al Consell Escolar Municipal. Això 
és el que va dir el senyor Torio. 

La presidència explica que hi ha un tema de procediment. Temps enrera es 
plantejava un procediment i actualment el procediment per a l’elecció del nom de 
l’escola no ve determinat pel propi Consell Escolar Municipal, sinó pel Consell 
Escolar del centre, i són els Serveis Territorials de Barcelona el que manifesten que 
l’Ajuntament ha d’aprovar el nom proposat en el Consell Escolar del centre, que té 
la potestat de proposar el nom. 

És possible que a tots els hagués agradat un altre nom, cadascú té la seva opinió, 
a ell personalment no li sembla malament anomenar Vila Parietes a una escola 
nova, un dels noms origen de la població. Creu que més endavant es pot tenir 
ocasió de plantejar el nom de la pedagoga Marta Mata en futurs nous centres o 
també plantejar-se el canvi de nom d’alguns dels centres actuals. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EA, CiU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (NOPP) 

Per tant i, 

Atès que s’ha construït un nou Centre d’Educació Infantil i de Primària al carrer 
d’Ernest Lluch, número 4, de Parets del Vallès. 

Atès que per defecte el centre s’ha anomenat CEIP Parets i atesa la voluntat 
d’anomenar-lo de manera diferent. 

Atès l’escrit del Negociat de Centres dels Serveis Territorials de Comarques de la 
Generalitat de Catalunya, en què informa que per portar a terme un canvi de nom 
d’un centre cal seguir el procediment previst a l'article 6.1 de l'annex del Decret 
198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres 
docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm. 2218, de 
14/06/96). 

Vista l’Acta del Consell Escolar del CEIP Parets, de 2 d’octubre de 2007, en què, 
s’acorda per majoria anomenar-lo CEIP VILA PARIETES. 

52.Atès que no hi ha cap altre centre a Parets del Vallès amb l’esmentada 
denominació. 
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

53.1. Anomenar CEIP VILA PARIETES el nou Centre d’Educació Infantil i de 
Primària, ubicat al carrer d’Ernest Lluch, número 4, de Parets del Vallès. 
2. Notificar aquest acord al Negociat de Centres dels Serveis Territorials de 
Comarques de la Generalitat de Catalunya i al CEIP VILA PARIETES. 
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10. Precs i preguntes 

10.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica 
que van haver-hi problemes el dimecres quan es va tallar el carrer Raval per posar 
l’ornamentació de Nadal. CiU ha rebut queixes dels comerciants i veïns de la zona, 
perquè l’actuació va coincidir amb el mercat setmanal i la vigília de tots sants, cosa 
que va comportar un gran enrenou en el sector, perquè es va dificultar l’accés, el 
moviment del comerç i l’arribada dels clients. 
El senyor Martorell pregunta a la regidora de Comerç, la senyora Villa, si es podia 
haver evitat realitzar la tasca en aquest dia i si es podia haver fet en un altre 
moment. Continua preguntant si la regidora estava al corrent del tema i sinó ho 
estava demana que s’evitin aquests casos, ja que perjudica molt al sector. 
 

10.2. El senyor Martorell explica que CiU ha rebut queixes dels veïns que envolten 
la plaça de Gallecs, anomenada col·loquialment “el quesito”. És una plaça que en 
aquests moments està molt degradada i en què habitualment els joves passen el 
cap de setmana. Pràcticament munten la seva tenda de campanya i després queda 
en un estat lamentable, en què es pot trobar de tot, fins i tot es podria fer un mercat 
ambulant. La  plaça dóna una imatge degradada, i els veïns comencen a estar 
cansats de trucar cada dos per tres a la Policia Local. Els veïns CiU demanen una 
actuació contundent, que permeti que els veïns de la zona tinguin una plaça més 
digna i que els daltabaixos del cap de setmana no es produeixin. 

Pregunta per les actuacions previstes per evitar aquest problema i si hi ha una 
actuació puntual per canviar l’aspecte de la plaça perquè com ha dit actualment 
està molt degradada. 

10.3. El senyor Martorell trasllada el malestar del seu grup i dels industrials del 
Polígon Industrial de Can Volart a l’equip de govern, perquè no hi ha solucions per 
arranjar la part de viabilitat, els llums, els serveis bàsics, i els fanals, entre d’altres 
qüestions, i el polígon està molt deixat i degradat. 

CiU pregunta quan tindrà lloc una actuació immediata i en quin termini, ja que no 
volen que es condicioni el fet de posar en marxa el Sector Circuit en poder donar 
resposta a aquest polígon que és tan antic. En el sector hi ha indústries prou 
importants i alguna que s’ha instal·lat darrerament d’un gran calat, que requereix 
que el polígon industrial se li doni el canvi de cara que necessita. 

10.4. El senyor Martorell explica que la neteja de la llera del Riu Tenes està en una 
situació complicada. Pregunta quina actuació està prevista per netejar la llera i 
deixar-la en condicions. Per desgràcia aquest any l’aigua tarda en arribar, però 
segurament ho farà i tal com està ara la llera es pot tenir un disgust. Demana que 
es faci una actuació, ja que és millor preveure que lamentar desgràcies naturals 
que puguin haver-hi, perquè el seu estat en algun tram és complicat. 

10.5. El senyor Martorell explica que es van barrar els accessos al pavelló 
poliesportiu, des del pàrking que dóna a l’avinguda de Catalunya. Aquest accés 
dóna una mobilitat important a la zona, i el tancament crea un problema important 
als usuaris. Creu que no és la millor solució, però ajudava a descongestionar el 
trànsit. Pregunta per aquest tema. 

10.6. El senyor Martorell explica que el mirador de Gallecs, que és una zona 
d’esbarjo, hi havia unes porteries, que es van treure. L’explicació donada no els va 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

164 

acabar de convèncer. Pregunta quan es tornaran a instal·lar les porteries i quan es 
donarà un rentat de cara al mirador, perquè torni a tenir la funció de lleure i esbarjo. 

Demana que l’equip de govern contesti totes aquestes preguntes ara o 
posteriorment per escrit. 

Intervé la presidència i respecte a la pregunta dels industrials de Can Volart, 
explica que l’Ajuntament s’ha reunit amb els industrials i el projecte d’obres 
d’urbanització està quasi conclòs.  

A finals d’any es mantindrà una reunió amb els industrials per explicar els costos de 
l’organització del polígon i la quota que els pertoca. Reconeix que han trigat, 
perquè ja volien portar el projecte en la legislatura passada. Afegeix que hi ha una 
comissió d’industrials, que segueixen el procés d’adjudicació de les obres que 
tindran lloc posteriorment. 

Reitera que abans d’acabar l’any es mantindrà una reunió amb els industrials per 
assaberntar-los del cost d’urbanització per parcel·la. L’adjudicació de les obres 
tindrà lloc durant el primer trimestre del 2008 i passada Setmana Santa es 
procedirà a l’execució. 

Continua explicant que un dels temes que els preocupa molt als industrials és que 
les obres se solapin amb l’activitat industrial. 

La presidència indica que respecte a les porteries que es van retirar, explica que 
els caps de setmana hi jugaven diferents grups. Persones del Senegal i Uruguai, 
entre els quals es van produir conflictes, i es va creure oportú treure les porteries. 
Moltes d’aquestes persones ara juguen en el camp de rugbi, que té unes millors 
condicions. Afegeix que es pot tornar a  plantejar la instal·lació d’una porteria, 
perquè els nens del sector hi juguin i fer una actuació d’arranjament. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que s’han barrat els 
accessos al pavelló per seguretat. Alguns veïns que van en cotxe a buscar els fills 
veuen un inconvenient anar a la rotonda per aparcar, però d’altres ciutadans i 
usuaris de l’escola han manifestat la perillositat que comporta l’accés, ja que no 
està regulat en ambdós sentits de direcció i s’utilitza sovint per evitar el tram del 
semàfor i anar més ràpid, cosa que comporta un trànsit descontrolat, que no ajuda 
a la seguretat dels nens que surten del col·legi i que van al pavelló a entrenar. 

L’accés s’ha tancat mentre s’estableixen algunes mesures que evitin el perill que 
comporta un trànsit excessiu en un tram que està fet malbé. S’han d’establir sentits 
únics a fi que no hi hagin dos sentits de la marxa i evitar que els ciutadans l’utilitzin 
per estalviar-se el semàfor. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, indica que en breu, abans de finals d’any, 
tindrà lloc una actuació decidida de neteja de la llera, gràcies a l’aportació del 
Consorci del Besòs. 

10.7. Pren la paraula, la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que reben 
moltes preguntes a l’entorn dels habitatges de protecció oficial. L’equip de govern 
poc temps abans de les eleccions municipals va procedir al sorteig d’uns 
habitatges, que no existien i que no existeixen. El NOPP valora que va ser un acte 
electoralista, fora de lloc, en què no hi havia ni papers, la qual cosa va crear 
expectatives a moltes persones, que veuen que ha passat molt temps i tot segueix 
igual, i que els habitatges de protecció oficial no hi són. 
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S’ha començat la construcció d’alguns, però la gran majoria, com a Can Fradera, 
no hi ha res ni se sap quan es construiran. Per alguna de les respostes que han 
rebut, semblava que al mes de setembre s’iniciarien les actuacions, cosa que 
tampoc saben que vol dir, però no hi ha res en concret, quan un habitatge de 
protecció oficial és un tema que s’ha de resoldre en un espai de temps no gaire 
llarg. 

S’ha convocat una reunió amb les persones objecte d’aquest sorteig, però 
aquestes ciutadans a part de reunir-se amb l’Ajuntament volen saber quan tindran 
la disponibilitat de l’habitatge, perquè pot passar que la situació dels sol·licitants 
amb el temps canviï. Per l’exposat, no s’entén gaire l’antelació del sorteig. 

La senyora Martí pregunta quan està previst iniciar les actuacions en termes físics. 
Quan hi haurà un calendari de veritat que puguin conèixer els regidors, els 
interessats i afectats pel tema. 

10.8. La senyora Martí pregunta per la previsió de manteniment de l’ascensor de 
Can Roure, ja que es va inaugurar no fa gaire i el seu estat és deplorable. Pregunta 
pel sistema de manteniment de neteja, les condicions estètiques i com es pensa 
corregir la situació actual. 

10.9. La senyora Martí explica que el NOPP va consultar fa temps la documentació 
que ha donat lloc a l’actuació urbanística entre la NONTEX i la Torre de Cellers, 
que inicialment era la zona verda de Can Volart i que per diversos procediments de 
modificacions urbanístiques es va requalificar i s’estan construint unes naus 
importants. 

El seu grup va consultar la documentació i de la consulta han sorgit dos dubtes 
molt importants. Pregunta com es va fer la valoració de l’aprofitament mitjà de la 
Unitat d’actuació, dels metres de cessió que corresponen a l’Ajuntament, ja que la 
valoració de l’aprofitament mitjà està molt per sota del preu del mercat. Pregunta 
com es va fer la valoració que va convertir l’aprofitament mitjà en diners. 

Pregunta per què l’Ajuntament no va aconseguir que l’aprofitament mitjà es 
convertís en una nau destinada als serveis de l’Ajuntament, com la brigada i així 
reduir el lloguer d’alguna de les naus. 

10.10. La senyora Martí prega que el butlletí municipal “Parets al Dia” inclogui un 
resum dels punts més importants que es tracten en cada Ple, la posició i la votació 
dels diferents grups, perquè així es fa arribar directament a la població una 
informació que genera l’òrgan més important de l’Ajuntament, al marge de les altres 
informacions que es puguin considerar més oportunes per qui coordini aquest fet. 

S’ha de transcriure en el butlletí municipal un resum dels punts més importants, la 
posició i la votació dels diferents grups  del màxim òrgan de l’Ajuntament. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, i explica que el dia del sorteig, no es van sortejar els 
habitatges, sinó el dret a accedir als habitatges. És evident que els habitatges 
encara no existeixen. En el sorteig es va presentar el format i la documentació, la 
qual es va explicar molt bé en una sessió informativa als interessats. També es va 
informar que els habitatges es condicionaven al desenvolupament del Pla parcial 
de Can Fradera, cosa que en una comissió informativa es va explicar a tots els 
grups municipals. 

El Pla parcial està en tràmit d’aprovació i en aquest període s’han recollit molts 
suggeriments dels interessats. Suggeriments que s’orienten a fer una reflexió sobre 
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els habitatges i el seu format, ateses les necessitats, les aspiracions i les 
pretensions de molts ciutadans que els ha tocat l’accés. 

Hi havia més habitatges amb dues habitacions que de tres, fet que la senyora Martí 
no sap perquè no va assistir a la presentació pública. 

Es van recollir els suggeriments de moltíssims afectats pel sorteig sobre fer una 
reflexió entorn el format i els accessos als habitatges, entre d’altres qüestions. 
S’han recollit i s’han modificat alguns dels treballs realitzats, cosa que ha endarrerit 
el termini. 

El dia 20 i 21 tindrà lloc una reunió per explicar als veïns els motius de 
l’endarreriment, encara que molts ja saben que és a causa de les modificacions. 

L’Ajuntament manté converses amb l’empresa promotora que ha de construir els 
habitatges de protecció oficial per intentar establir un calendari que aporti una data 
de lliurament. 

La presidència afegeix que pel que fa als habitatges protegits ha de dir que no 
nomes hi ha els de Can Fradera, sinó que també hi ha els 15 habitatges de lloguer 
al Sector Central, les obres dels quals ja estan fetes i s’està en el procés de 
tancament. En els habitatges per a joves d’una altra promoció hi ha el fonament i 
l’inici de la construcció, i tal com ha comentat el regidor d’Urbanisme, en els 
habitatges de Can Fradera s’han recollit les peticions de molts adjudicataris sobre 
la tipologia de l’edifici, els acabats, els balcons, que hi hagin més habitatges amb 
tres habitacions, entre d’altres qüestions, i s’ha refet el projecte. 

El Sector de Can Fradera es dividirà en divisions poligonals per iniciar al més 
ràpidament possible la construcció dels habitatges. 

Respecte a l’ascensor de Can Roure, sap greu que una obra inaugurada fa poc 
estigui totalment pintada per dintre i s’ha de buscar mecanismes de control i 
seguretat perquè no tinguin llocs actuacions incíviques. Afegeix que es procedirà a 
la neteja de l’ascensor al més ràpidament possible. 

La presidència indica que la resta de preguntes es contestaran per escrit.  

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 

 


