AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

ACTA NÚM. 16/2014 ( 1213.03.016 ) DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL CELEBRAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES DE
13 D’OCTUBRE DE 2014

PRESIDEIX :

Al saló de Plens de la Casa Consistorial
essent les 20:02 hores del dia esmentat
a l’encapçalament, prèvia convocatòria a
tal efecte, es reuneixen, als efectes de
celebrar sessió extraordinària de
l’Ajuntament , els senyors/es regidors/es
al marge ressenyats, sota la presidència
del Sr. Alcalde- President, Sr. Joan
Carles Batanés Subirana.

Sr. Joan Carles Batanés Subirana
( GfP )
ASSISTEIXEN :
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP )
Sr. Xavier Racero Esquius (GfP)
Sr. Vicenç Llorens Concustell ( CIU )
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU )
Sra. Dolça Olga González Recacha
( CIU )
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU )
Sr. Tomás Casero García ( PSC )
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC )
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t )
Sr. Xavier Sagués i Tañà

Comprovat el quòrum d’assistència del
regidors/es,
el Sr. Alcalde-President,
declara oberta la sessió, procedint-se
acte seguit a considerar els assumptes,
conforme a l’ordre del dia inicialment
fixat.

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP )
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )

SR. SECRETARI:
Josep González Ballesteros, secretari
INTERVENTORA :
Gemma Bau Puig
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ORDRE DEL DIA

ASSUMPTES

EXPEDIENT

1. Aprovació del Compte General
del pressupost de l’exercici 1276/2014
2013.
2. Modificacions de l'ordenança
general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de
1435/2014
dret públics municipals i les
ordenances
fiscals
per
l'exercici 2015
3. Aprovació de la modificació
1437/2014
del pressupost núm. 7/2014

PÀGINA
2

LOCALITZACIÓ
TEMPORAL
00:05:40

3

00:09:15

33

01:23:49

1. Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2013.
Primer.- Atès que el compte general corresponent a l’exercici 2013, rendit per l’Alcalde
i format per la Intervenció, ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes en sessió de data 9 de setembre de 2014.
Segon.- Atès que d’acord amb l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, s’ha exposat al
públic juntament amb els seus justificants i l’informe de l’esmentada Comissió,
mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Atès que durant el període d’exposició no s’ha presentat cap reclamació,
objecció o observació.
Quart.- Atès que per la formació del compte general s’han tingut en compte els articles
208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de les hisendes locals; les regles 97 a 104 de l’Ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
Cinquè.- Atesa que la competència per a aprovar el compte general de l’ajuntament
és del Ple de la Corporació i que requereix el vot favorable de la majoria simple dels
membres presents, d’acord amb el què disposen els articles 22.2.e) i 47.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 52.2 f) i 114.1
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del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost de l’exercici 2013, integrada pels
comptes, estats anuals i documentació que estableix la Instrucció de comptabilitat per
a l’administració local.
Segon.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització dels òrgans de control externs ( Tribunal de Comptes i Sindicatura de
Comptes de Catalunya ), segons preveuen els articles 212.5 i 223 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.
( VEURE ANNEX )
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents
2. Modificacions de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públics municipals i les ordenances fiscals per
l'exercici 2015

Primer.- Vistes les Ordenances fiscals vigents.
Segon.- Vista la memòria / proposta de la Regidoria de data 6 d’octubre de 2014 que
recull el contingut de les modificacions proposades.
Tercer.- Atès allò establert en els articles 15 a 17 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals.
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Quart.- Atès que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord es el Ple de la corporació,
d’acord amb allò establert en l’article 123.1g) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les
Bases del Règim Local i que requereix el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels seus membres d’acord amb el que disposen els articles 22.2 lletra d) i 47.1 del
mateix text legal.
Cinquè.- Vist l’informe de la intervenció.
Es proposa al Ple previ dictamen favorable de la Comissió Informativa l’adopció dels
següents Acords:
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que es
modifiquen a continuació per a la seva vigència a partir de l’1 de gener del 2015:
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret
públic municipals
Es modifiquen els articles 2; 5.1; 5.5; 10.7; 12.2; 19.4; 20.6; 21.3; 25.7; 27.4; 29.5;
30.2d); 30.3., es suprimeix la referència al Capítol I. PREUS PÚBLICS, es
suprimeix la referència al Capítol II. MULTES DE CIRCULACIÓ, es suprimeixen els
articles 32 a 38 i es dona una nova numeració als articles següents; 40(33);
46(39).5b); 48(41).1; 48(41).2b); 48(41).2g); 49(42).3; 51(44).1c); 51(44).2;
51(44).4; 52(45).8, s’afegeix la subsecció I.- DISPOSICIONS GENERALS,
54(47).2; 55(48).3; 55(48).8; s’afegeix la subsecció II. CLASSIFICACIÓ DE LES
INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES, 61(54).3; 63(56); 64(56).3, s’afegeix
la secció VII.- INTERESSOS DE DEMORA, 58;
Les modificacions introduïdes en els articles ressenyats tenen com objecte
adequar-se al model tipus d’Ordenança aprovat per la de la Diputació de Barcelona
Botlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014 i que s’aprova.

Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI).

Article 6.- Base imposable i base liquidable.
Es modifica l’apartat 8 per la incorporació de dos nous apartats c) i e) que
passen a tenir el següent redactat i es dona una nova correlació a la resta
d’apartats:
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c) Per a aquells immobles on l’actualització del valor cadastral per aplicació dels
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat determini
un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base
liquidable de l’exercici immediatament anterior a dita actualització.
e) El component individual, en el cas d’actualització de valors cadastrals per
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de
l’Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en
cada any, la diferència positiva entre el valor cadastral resultant de dita
actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient
reductor aplicat.

Disposició final.
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM).
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
Es modifica l’apartat primer lletra g) que passa a tenir el següent redactat:
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús
exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquest efectes,
tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o
superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o
gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o
inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes
d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les
persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat
de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.
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Article 12.- Data d’aprovació i vigència.
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
Article 3.- Subjectes passius.
Es suprimeix el redactat íntegre de l’apartat 3er

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
Es modifica l’article 5é per la incorporació d’un nou apartat 2on que passa a tenir
el següent redactat i es dona una nova numeració a la resta d’apartats:
2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com
a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en
pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a
la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix,
contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual del
deutor hipotecari realitzades en procediment d’execució hipotecària notarial o
judicial, per a la cancel·lació de deutes garantís amb hipoteca que recaigui sobre
el mateix, concretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs hipotecaris.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos
inferior als dos anys.
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No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets en
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la
transmissió de l’habitatge.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa a la llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda
de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni
amb la parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel subjecte
passiu davant l’Ajuntament, mitjançant la presentació dels següents documents:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Certificat de rendes expedit per l’AEAT corresponent a l’exercici anterior
a la transmissió.
Certificat negatiu de la presentació de l’Impost sobre Patrimoni expedit
per l’Agència tributaria de Catalunya amb relació als últims quatre
exercicis tributaris.
Certificat de titularitats expedit pel Registre de la Propietat.
Últimes tres nòmines percebudes.
Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el cas que
figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o
subsidis per l’atur.
Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’ inserció o
ajudes anàlogues s’ assistència social concedides per la Comunitat
Autònoma i Entitat Local.
En cas de treballador per compte pròpia, si estigués percebent la
prestació per cessament d’activitat, el certificat expedit pel òrgan gestor
en el que figuri la quantia mensual percebuda.
Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com parella de
fet.
En el seu cas, declaració judicial de discapacitat dels fills majors d’edat
subjectes a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
Certificat d’empadronament amb referència al moment de la transmissió
i als dos anys anteriors.
Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits
per a gaudir de la present exempció.

No caldrà que l’interessat aporti aquella documentació acreditativa d’aquest
benefici fiscal, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat
perquè es realitzi l’esmentada consulta.
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Disposició final.
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO).
Article 2.- Actes subjectes.
Es modifiquen les lletres a) i o) de l’article 2on que passen a tenir el següent
redactat:
a) Les obres d’edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les
d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i
instal·lacions ja existents.
(.../...)
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la normativa
urbanística vigent a Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances
municipals subjectin a llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o
a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o
d’obres.

Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés.
Es modifica l’article 9è per la incorporació d’un nou apartat 11è que passa a tenir
el següent redactat:
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de
l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o
obra per la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un
informe emès pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci
constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la
construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els
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termes previstos a l’article 103.1 b) del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals
Annex (Citat a l’article 9).
Es modifica l’Annex que passa a tenir el següent redactat:
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta ordenança, la base
imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà per a les
obres menors d’acord al Pla general d’ordenació a partir dels següents mòduls
per a l’any 2014:
1. OBRES EN FAÇANES
1,1 Repicat de revestiment existent i arrebossat amb morter o
monocapa, inclou la part proporcional de muntatge i desmuntatge de
bastida o plataforma elevadora
1,2 Arrebossat per a revestiment exterior amb morter de ciment o
monocapa, inclou la part proporcional de muntatge i desmuntatge
de bastides i plataforma elevadora
1.3 Pintat de façana sobre arrebossat previ , incloent el muntatge i
desmuntatge de bastides o plataforma elevadora
1.4 Substitució fusteria exterior a finestres i balconeres amb alumini o
fusta de mitjana qualitat (inclou bastiments)
1.5 Reparació/substitució de sortints i vols, inclou canalons, baixants,
cornises, sotabalcons)
1.6 Aplacats
1.7 Protecció de mitgeres amb plaques llises o similars. Altres
tractaments
1.8 Col·locació de rètols o tendals: - Rètols - Tendals (al valor
resultant s’hi afegirà el pressupost del rètol o tendal)

-Rètols
- Tendals
(al valor resultant s’hi afegirà el pressupost del rètol o tendal)
2. OBRES EN COBERTES
2.1 Repàs de la coberta, consistent en la substitució puntual d’alguna
teula i neteja de les canaleres
2.2 Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera
d’emmatxat ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de teula
2.3 Substitució o reparació de canalera i baixants existents de
cobertes o terrasses
2.4 Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, inclou
aïllament, formació de pendents i material d’acabat

33,00 €/m²
17,00 €/ m²
16,00 €/m²
150,00 €/m²
40,00 €/m²
38,00 €/m²
18,00 €/m²

31,50 €/m²
21,00 €/ml

23,00 €/m²
157,00 €/m²
35,00 €/ml
79,00 €/m²
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2.5 Enrajolats de terrasses o voladius
3. OBRES INTERIORS
3.1 Substitució de paviment al terra del pis o local, inclou arrencada.
3.2 Enrajolat de paviment al terra del pis o local
3.3 Col·locació parquet
3.4 Rehabilitació d’habitatge, consistent en modificació d’envans,
paviments, cuina i banys, sense modificar l’habitabilitat.
3.5 Pintat d’espais comunitaris
3.6 Enguixats
3.7 Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, inclou repicat
i adreçat.
3.8 Substitució de fusteria interior amb fusta o vidre de qualitat
mitjana
3.9 Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les
peces de sanitari incloses. Inclou enrajolat de parets
3.10 Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i
baixos, pica-rentaplats i alicatat de parets.
3.11 Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes,
endolls o interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil d’habitatge o
local
3.12 Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates,
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de superfície
útil d’habitatge o local.
3.13 Substitució o col·locació calefacció per aigua calenta, incloent
xarxa d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de
superfície útil d’habitatge o local
3.14 Formació d’estintolament en rehabilitació o reforma, per la
formació d’obertura en façana o paret de càrrega
3.15 Subministrament i col·locació de perfil de làmines de ferro per
reforç d’estructura d’habitatges o locals
4. LOCALS
4.1 Redistribució, modernització i condicionament de locals

20,00 €/ m²
65,00 €/m²
25,00 €/m²
18,00 €/m²
220,00 €/m²
16,00 €/m²
20,50 €/m²
45,00 €/m²
240,00 €/m²
500,00 €/m²
600,00 €/m²
15,00 €/m²
19,00 €/m²
25,00 €/m²
700,00 €/ml
1,10 €/Kg

Industrial
Aparcament
Oficines
Comerç
Hostalatge

146,00 €/m²
88,00 €/m²
365,00 €/m²
438,00 €/m²
402,00 €/m²

Recreatiu

475,00 €/m²

Altres

329,00 €/m²
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5. URBANITZACIÓ
5.1 Obertura i tancament de rasa en vorera per pas d’instal·lacions
5.2 Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a la xarxa
general de clavegueres, inclou l’obertura i tapat de la rasa.
5.3 Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual
5.4 Connexió de diferents instal·lacions a la via pública (aigua,
telèfon, gas, ...) mitjançant cata < 2 m2.
5.5 Formació de vorera sobre solera existent, inclou el repicat de la
vorera
5.6 Formació de vorera, inclou la formació de la solera de formigó
5.7 Neteja de solar (superficial). Inclou neteja i transport de runes
5.8 Tala d’arbre de diàmetre superior a 20 cm, inclou el transport a
l’abocador
5.9 Tancament de solar mitjançant paret de totxana remolinada
o esquerdejada de 1,80 m. Inclou muntants necessaris
5.10 Moviments de terres < 1m

60,00 €/ml
120,00 €/ml
142,00 €/ml
150,00 €/ut
57,00 €/m²
85,00 €/m²
5,00 €/m²
42,00 €/ut
90,00 €/ml
5,00 €/m²

Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base
imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà per a les
obres no considerades menors a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial
per a l’any 2014, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es
detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la
base imposable susdita.
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el
paràmetre de partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses
les parts comunes, expressada en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat
usos diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial
afectada per cada mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els
mòduls de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests
mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera
següent:
Mr = Mb × Ct × Cu
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 487,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o
obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Página 11 de 45
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents:
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)
1.1. En edificacions de nova planta i addicions
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
- Edifici aïllat (4 façanes).
- Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis.
- Edifici en testera (3 façanes).
- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis.

Ct

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes).

1,00

1,20
1,10

1.2. En obres de reforma i rehabilitació
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
Ct
- Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament les
façanes.
0,90
- Reformes que afectin elements estructurals.
0,70
- Reformes que no afectin elements estructurals.
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments (aplicat a la superfície de façana).
0,50
- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals
ni instal·lacions.
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments
(aplicat a la superfície de façana).
0,30
NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors
dels de nova planta.
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

Ct

- Moviments de terres i infraestructura.

1,10

- Superficials complementàries.

1,00

- Piscines i obres sota-rasant.

1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)
USOS

Cu

- Ascensor

10,00
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- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres,
auditoris.
3,00
- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris
- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres
d’investigació i laboratoris universitaris. Centres penitenciaris.
Estacions, aeroports i terminals de transports. Facultats i
escoles universitàries.
- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i
congressos.
- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs
socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis
públics. Hotels de 3 estrelles.
- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments.
Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris
industrials. Locals bancaris. Oficines. Pavellons i complexos
esportius i d’oci. Restaurants i cafeteries.
- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i
Pensions. Hotels d’1estrella. Llars d’infants i parvularis.
Piscines cobertes.
- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i
escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales
d’usos múltiples.

2,80

2,60
2,40

2,20

2,00

1,80

1,60

- Habitatge col·lectiu. Vestidors.
1,40
- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense
ús. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici
industrial.
1,20
- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i
fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines
descobertes. Quadres estables.
1,00
- Magatzems i naus industrials.

0,70

- Coberts.

0,60

- Piscines (sense cobrir).

1,00

- Parcs i jardins.
0,40
- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes.
Graderies. Obres d’urbanització.
0,30
- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i
murs.
0,20
- Paviments amb drenatge.

0,10

- Condicionament de terreny.

0,05
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Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les
quantitats parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per
la superfície parcial a la qual s’ha d’aplicar.
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:
Pr = V × Mb × Ct × Cu
Definicions:
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta
superiors a 4 metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 487,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o
obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ

Ct

- Edificacions en zones de casc antic.

0,30

- Edificacions entre mitgeres.

0,20

- Edificacions aïllades.

0,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu)
USOS

Cu

- Altures de menys de 10 metres.

0,10

- Altures de més de 10 metres.

0,15

Disposició final.
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el
sòl i la volada de la via pública.
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Article 2.- Fet imposable.
Es modifica la lletra h) que passa a tenir el següent redactat:
h) Esteses, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua,
gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes
d’amarre, de distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, aparells
per a venda automàtica i altres anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques o
altres terrenys de domini públic local o volin sobre els mateixos, a l’empara del
previst a l’article 20.3. k) del TRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a les
tarifes primera, segona i tercera de l’article 6 d’aquesta Ordenança.
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.
Article 6.- Quota tributària.
Es modifica l’apartat 1er que passa a tenir el següent redactat:
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als
apartats següents:

1. Femelles d'orelles per sostenir cables per cada 50 metres o fracció
1,51 €
2
2. Transformadors col·locats en quioscos. Per cada m o fracció
6,38 €
3. Caixes d'amarratge, de distribució i de registre, per unitat
3,76 €
4. Cables de treball col·locats en la via pública o terrenys d'ús públic. Per cada 50 75,50 €
metres o fracció
5. Cables aeris d'alimentació d'energia elèctrica, col·locats en la via pública o terrenys 75,50 €
d'ús públic. Per cada 50 metres lineals o fracció
6. Cables de conducció elèctrica subterrània. Per cada 50 metres lineals o fracció.
38,00 €
7. Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana. Per cada 50 metres lineals o 75,50 €
fracció de canonada telefònica
8. Ocupació telefònica subterrània. Per cada 50 metres lineals o fracció de canalització 38,00 €
9. Ocupació del subsòll de la via pública o terrenys d'ús públic amb cables subterranis 38,00 €
no especificats en altres epígrafs. Per cada 50 metres lineals o fracció
9.1. Ocupació del sòl o la volada de la via pública o terrenys d’ús públic amb cables 75,50 €
aeris no especificats en altres epígrafs. Per cada 50 metres lineals o fracció.
10. Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d'aigua o gas. Per 38,00 €
cada 50 metres lineals o fracció
11.Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol mena. Quan l'ample no passi 38,00 €
de 50 cm. Per cada 50 metres lineals o fracció
12. Ocupació del vol, mitjançant antenes i elements anàlegs, que sobresurtin del terrat 3,76 €
de l’immoble. Per unitat
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Tarifa segona. Pals
1. Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres. Per cada 50 pals, o fracció, i
semestre:
En els carrers de 1a. Categoria
402,50
€
En els carrers d’altra Categoria
402,50
€
2. Pals amb diàmetre inferior a 50 centímetres. Per cada 50 pals, o fracció, i semestre:
En els carrers de 1a. Categoria
402,50
€
En els carrers d’altra categoria
402,50
€
Tarifa tercera. Bàscules, aparells o màquines automàtiques
1. Per cada bàscula, al semestre
5,64 €
2
2. Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m o fracció, per any
11,28 €
3. Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica de qualsevol producte o 11,28 €
servei no especificat en altres epígrafs. Per cada m2 o fracció, a l’any
Tarifa quarta. Assortidors de gasolina i anàlegs
Ocupació de la via pública o terrenys municipals amb assortidors i dipòsits de gasolina. 22,46 €
Per cada m2 o fracció

Disposició final.
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministrament d’interès general.
Article 5.- Base imposable.
Es modifica la lletra d) de l’apartat 3er que passa a tenir el següent redactat:
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
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Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés.
Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 4rt que passa a tenir el següent
redactat:
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import
s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent.
Article 9.- Gestió per delegació.
Es modifica l’apartat 3er de l’article 9è que passa a tenir el següent redactat:
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 final.
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 12 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Article 6.- Quota tributària.
Es modifica i passa a tenir la següent redactat:
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:
EUR
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Temporada
Ocupació temporal
(temporada alta)

(maig

–

octubre)

per

metre2/temporada
17,54 €
21,93 €
3,23 €
4,02 €

Zona vorera
Zona calçada
Preu mensual – zona vorera
Preu mensual – zona calçada
Ocupació temporal (novembre – abril) per metre2/temporada
(temporada baixa)

8,77 €
13,16 €
1,62 €
2,41 €

Zona vorera
Zona calçada
Preu mensual – zona vorera
Preu mensual – zona calçada

Disposició final.
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 13 reguladora dels preus públics.
Art. 9.- Gestió dels preus públics.
Es modifica l’apartat 2on que passa a tenir el següent redactat:
2) Quan per la prestació d'un servei o la realització d'una activitat s'exigeixi el
pagament d'un preu públic de caràcter periòdic, es pot confeccionar un padró i
efectuar-ne el cobrament per rebut anual, d'acord amb el calendari que prevegi
l'Ajuntament. En aquests supòsits, les quotes s’hauran de fer efectives de forma
anticipada respecte a la seva meritació abans de l’inici de l’activitat que
constitueix el fet imposable del preu públic. L’acreditament coincidirà amb l’inici
de l’activitat.

Disposició final.
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Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 21 reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Article 9.- Declaració.
Es modifica l’article 9è per la incorporació d’un nou apartat 5è amb el següent
redactat:
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels
edificis i les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística (RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop
executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat
pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost
de construccions, instal·lacions i obres.

Disposició final
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable,
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així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les
revisions periòdiques.

Article 5.- Beneficis fiscals.
Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 que passen a tenir el següent redactat:
2. Bonificació del 30% en els punts 2, 5, 6, 7.1., 10, 11 i 12 de l’article 6, relatiu a
la quota tributària, quan ja es disposés d’una altra llicència en vigor, per realitzar
la mateixa activitat dins del municipi.
3. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat: Bonificació del
30 % aquelles activitats de nova instauració dels punts 2, 5, 6, 7.1., 10, 11 i 12.
4. Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat, no existent
prèviament al municipi: Bonificació del 50 % aquelles activitats de nova
instauració dels punts 2, 5, 6, 7.1., 10, 11 i 12.

Article 6.- Quota tributària.
Es modifica aquest article que passa a tenir el següent redactat:
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat
projectada amb el planejament urbanístic.
2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal
d’activitats exercides en locals tancats o recintes, o de llur
modificació substancial amb un mínim de 150 EUR en cas que la
modificació substancial no estigui subjecte a la dimensió (m2) de
l’activitat.
3. Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics
municipals.
4. Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics
municipals.
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
prèvia ambiental municipal d’activitats exercides en locals tancats o
recintes, o de llur modificació substancial amb un mínim de 80 EUR
en cas que la modificació substancial no estigui subjecte a la
dimensió (m2) de l’activitat.
6. Tramitació del procediment de llicència municipal d’establiments

40,00 eur
1,60 eur/m2

89,00 eur
208,00 eur
1,60 eur/m2

1,60 eur/m2
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fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives
ordinàries o de llur modificació substancial, amb un mínim de 150
EUR en cas que la modificació substancial no estigui subjecte a la
dimensió (m2) de l’activitat.
7. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions
prèvies previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a
l'Ordenança Municipal:
7.1. Comunicació prèvia municipal d’establiments fixos oberts al
públics d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
7.2. Modificació no substancial dels establiments, amb un mínim de 80
EUR en cas que la modificació substancial no estigui subjecte a la
dimensió (m2) de l’activitat.
7.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen
a terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats
recreatives que no estan sotmesos a requeriments addicionals als
exigits per a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la
presentació de la comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament). Amb un
mínim de 80 EUR en cas que la modificació substancial no estigui
subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat.
7.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a
l’annex I del Reglament.
7.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles
públics i activitats recreatives extraordinàries.
7.6. Procediment de comprovació de la comunicació prèvia
municipal d’establiments no permanents desmuntables, amb un
mínim de 80 EUR.
8. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment
obert al públic per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives (art. 31.3 Llei 11/2009, del 6 de juliol, i art. 122 Decret
112/2010, de 31 d’agost)
9. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats
mòbils de caràcter temporal, amb un mínim de 30 EUR.
10. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
prèvia d’obertura d'establiments quan la comprovació d'incendis la
realitza una entitat col·laboradora de l’Administració, i llurs
modificacions substancials o no substancials amb un mínim de 30
EUR en cas que la modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2)
de l’activitat.
11. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
prèvia d’obertura d'establiments quan la comprovació d'incendis la
realitzen els serveis tècnics municipals, i llurs modificacions
substancials o no substancials amb un mínim de 30 EUR en cas que
la modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat.
12. Tramitació del procediment de declaració responsable per

1,60 eur/m2
1,60 eur/m2
1,60 eur/m2

100 eur/dia
1,60 eur/m2
1,60 eur/m2
1,60 eur/m2

1,60 eur/m2
1,60 eur/m2

1,60 eur/m2

1,60 eur/m2
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d’obertura d’establiments i llurs modificacions substancials o no
substancials amb un mínim de 30 EUR en cas que la modificació no
estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat.
13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental
municipal
14. Tramitació del procediment de revisió de llicència municipal
d’establiments fixos oberts al públics d’espectacle públics i activitats
recreatives ordinàries
15. Tramitació del procediment de control inicial ambiental
d’establiments sotmesos a llicència municipal d’establiments fixos
oberts al públics d’espectacle públics i activitats recreatives
ordinàries, quan el control el duen a terme tècnics municipals.
16. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a
terme tècnics municipals.
17. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control és realitzat
per una Entitat col·laboradora de l’Administració.
18. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no
permanents desmuntables i espectacles públics o activitats
recreatives de caràcter extraordinari realitzat per una Entitat
col·laboradora de l’Administració.
19. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics
municipals.
20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i
activitats recreatives, quan el control és realitzat per una Entitat
col·laboradora de l’Administració.
21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a
terme tècnics municipals.
22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal, quan el control és realitzat
per una Entitat col·laboradora de l’Administració.
23. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives quan el control el duen a
terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament)
24. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i
instal·lacions subjectes a llicència ambiental, amb un mínim de 150
EUR en cas que la modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2)
de l’activitat.

1,56 eur/m2
1,56 eur/m2

208,00 eur

208,00 eur

125,00 eur

125,00 eur

208,00 eur

125,00 eur

208,00 eur

125,00 eur

125,00 eur

1,60 eur/m2
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25. Tramitació del procediment de comprovació de les modificacions
no substancials amb incidència ambiental d’activitats sotmeses al
règim de comunicació prèvia ambiental municipal, amb un mínim de
80 EUR en cas que la modificació no estigui subjecte a la dimensió
(m2) de l’activitat.
26. Tramitació del procediment de comprovació de la transmissió de
la llicència o dels efectes de la comunicació.
26.1. Tarifa reduïda: Transmissió de la titularitat d'una autorització,
llicència o comunicació sempre que sigui dins del nucli urbà.
El nucli urbà del municipi es consideren les urbanitzacions de La
Rosaleda, Les Brucardes, Torroella de Baix i Pineda de Bages; i
només s’entén dins el nucli urbà la zona industrial La Bòbila.
27. Tramitació del procediment de llicència municipal per als
espectacles de circ i altres activitats dutes a terme en establiments
oberts al públics de caràcter no permanent desmuntable, amb un
mínim de 80 EUR.
28. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles
públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de
la Llei 11/2009, de 6 de juliol).
29. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim
especial de la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives.
30. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o
activitats específiques regulades per normativa sectorial distinta de
l’esmentada en els apartats anteriors, o llurs modificacions
substancials o no substancials amb un mínim de 150 EUR en cas
que la modificació no estigui subjecte a la dimensió (m2) de
l’activitat.
31. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats
regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els
apartats anteriors, o llurs modificacions substancials o no
substancials amb un mínim de 80 EUR en cas que la modificació no
estigui subjecte a la dimensió (m2) de l’activitat.
32. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura
d’activitats amb incidència ambiental.
33. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
de l’activitat de venda d’articles de pirotècnia.
34. Procediment de tramitació de llicència ambiental municipal
d’explotacions ramaderes, o llurs modificacions substancials o no
substancials amb un mínim de 150 EUR en cas que la modificació
no estigui subjecte a URP.

1,60 eur/m2

192,00 eur
130,00 eur

1,60 eur/m2

100 eur/dia
1,60 eur/m2
1,60 eur/m2

1,60 eur/m2

125,00 eur
289,00
eur
/instal·lació
1,56 eur /URP
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35. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació
prèvia ambiental municipal, o llurs modificacions substancials o no
substancials amb un mínim de 80 EUR en cas que la modificació no
estigui subjecte a URP.
36. Procediment d’inspecció de comunicacions o llicències
ambientals, i llicències o comunicacions d’ espectacles públics i
activitats recreatives.
37. Informe emès pels serveis tècnics municipals a petició de
l’interessat i/o informe ambiental emès per tècnics municipals previ a
la sol•licitud del procediment administratiu corresponent.
38. Increment per cada visita de control desfavorable dels
procediments de comunicacions o llicències ambientals, i llicències o
comunicacions d’espectacles públics i activitats recreatives.
39. La publicació al BOP en un procediment de llicència, autorització
o comunicació quan legalment procedeixi

1,56 eur /URP

208,00 eur

50,00 eur

70,00 eur
€: Cost anunci
al BOP

Disposició final
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 26 reguladora de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial d'instal·lacions municipals.

Article 2.- Fet imposable
Es modifica l’article 2 per la incorporació d’una nova lletra h) amb la següent
redacció:
h. Sala polivalent biblioteca.
Article 5.- Quantia
Es modifica l’apartat 1er que passa a tenir el següent redactat:
1. La tarifa a aplicar serà la següent
EPIGRAF CONCEPTE

TARIFA
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1

2

3

4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2

Teatre Casal Cultural (Per acte o sessió)
Tarifa normal
Tarifa especial per iniciatives culturals excepcionals
Tarifa reduïda per entitats sense ànim de lucre
Tarifa especial per celebració de Matrimonis Civils
Tarifa per sessions d’assaig sense públic
Tarifa especial, per entitats locals sense ànim de lucre
Aula de formació
Tarifa normal per sessió (cada hora o fracció )
Tarifa especial per entitats sense ànim de lucre
Sala d’actes biblioteca pública
En horari habitual de funcionament, per sessió (cada dues
hores o fracció)
Tarifa reduïda: per a entitats sense ànim de lucre, per sessió
(cada 2 hores o fracció)
En horari extraordinari: fora de l’horari habitual (cada 2 hores
o fracció)
Tarifa Normal: per a entitats sense ànim de lucre, per sessió
(cada 2 hores o fracció)
Tarifa Reduïda: per a entitats sense ànim de lucre, per
sessió (cada 2 hores o fracció), en el cas d’activitats culturals
excepcionals.
Sala de reunions NEXE
AULES 1-2-3-4
Dins de l’horari habitual de funcionament de l’equipament
Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció).
Tarifa reduïda per sessió i aula: per a entitats locals (**)
sense ànim de lucre, per sessió (cada 2 hores o fracció)
Fora de l’horari habitual de l’equipament
Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció).
Tarifa reduïda per a entitats locals sense ànim de lucre, per
sessió (cada 2 hores o fracció)
Tarifa Reduïda: per a entitats locals sense ànim de lucre, per
sessió (cada 2 hores o fracció), en el cas d’activitats culturals
d’interès excepcional.
Descompte del 20 % afegint una aula- 40 % afegint dos
aules
SALA POLIVALENT
Dins de l’horari habitual de funcionament de l’equipament.
Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció).
Tarifa reduïda per sessió i aula: per a entitats locals sense
ànim de lucre, per sessió (cada 2 hores o fracció)

400,00 €
250,00 €
125,00 €
90,00 €
60,00 €
(*)
10,00 €
(*)
30,00 €
(*)
90,00 €
30,00 €
(*)

30,00 €
(*)
60,00 €
30,00 €
(*)

50,00 €
(*)
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4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3

4
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5
5.1

Fora de l’horari habitual de l’equipament.
Tarifa normal per sessió i aula (cada 2 hores o fracció).
Tarifa reduïda per a entitats locals sense ànim de lucre, per
sessió (cada 2 hores o fracció)
Tarifa Reduïda: per a entitats locals sense ànim de lucre, per
sessió (cada 2 hores o fracció), en el cas d’activitats culturals
d’interès excepcional.
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
Tarifa normal, per hora (activitats puntuals)
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum:
Sense llum:
Tarifa reduïda, entitats sense ànim de lucre, per hora:
Tota la pista:
Amb llum
Sense llum
1/3 de la pista:
Amb llum
Sense llum
Tarifa especial. Entitats esportives inscrites al Registre
Oficial d'Entitats Locals
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats
esportives lucratives
Utilització del tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats
esportives no lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats no
esportives lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats no
esportives no lucratives
Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Oficial
d'Entitats Locals per actes amb entrada gratuïta
Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
Camp de Futbol de Gespa Artificial, per partit (1,5 hores):
Tarifa normal. Amb llum i amb utilització dels vestidors
Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels vestidors
Tarifa normal. Amb llum i sense utilització dels vestidors
Tarifa normal. Sense llum i sense utilització de vestidors

100,00 €
50,00 €
(*)

46,76 €
35,00 €
25,98 €
20,00 €

24,94 €
18,00 €
12,47 €
9,00 €
(*)
1.558,50 €
311,70 €
2.078,00 €
623,40 €
2.078,00 €
623,40 €
(*)

145,46 €
135,07 €
129,88 €
115,00 €
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5.2

5.3

6

Tarifa especial. Entitats esportives inscrites al Registre
Oficial d'Entitats Locals
Camp de Futbol-7 de Gespa Artificial, per partit (1,5 hores):
Tarifa normal. Amb llum i amb utilització dels vestidors
Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels vestidors
Tarifa normal. Amb llum i sense utilització dels vestidors
Tarifa normal. Sense llum i sense utilització de vestidors
Tarifa especial. Entitats esportives inscrites al Registre
Oficial d'Entitats Locals
Utilització de tot l'estadi, per concert o espectacle cultural
Tarifa normal
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Oficial
d'Entitats Locals per actes amb entrada gratuïta
Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l'Ajuntament
SALÓ DE PLENS MUNICIPAL / SALA POLIVALENT
BIBLIOTECA
Tarifa per celebració de matrimonis civils

(*)
103,90 €
93,51 €
88,32 €
75,00 €
(*)
3.117,00 €
623,40 €
(*)
90,00 €

(*) Bonificació del 100%
(**) S’entenen per entitats locals aquelles que tenen la seva raó social al municipi de
Sant Fruitós de Bages i estan registrades al Registre municipal d’entitats i
associacions de Sant Fruitós de Bages.

Disposició final
Es modifica i passa a tenir la següent redacció:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Ordenança fiscal número 29 reguladora de la taxa per la prestació del servei de
gestió de residus municipals.
Article 5.- Beneficis fiscals.
Es modifica l’apartat 7 que passa a tenir el següent redactat:
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7. Gaudiran d’una bonificació de com a màxim el 25% en la quota de la taxa els
subjectes passius de la taxa que facin ús de la deixalleria amb material no
reciclable als contenidors municipals i de recollida selectiva i que considerant el
total de vegades que s’hi hagi anat, s’hi ha d’haver dipositat almenys un producte
de cadascun dels diferents tipus de blocs de residus, essent les dues condicions
acumulatives. El percentatge de bonificació resultarà de l’aplicació del següent
quadre d’aportacions:
Es suprimeix l’apartat 8 donant una nova numeració a l’apartat 9 que passa a ser
el 8 amb el mateix redactat.

Article 6.- Quota tributària.
Es modifica l’apartat 2 per la inclusió de dos noves tarifes que passa a tenir el
següent redactat:
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf – Habitatges
Habitatge de caràcter familiar de més d'un component en la unitat familiar
97,00 €
Habitatge de caràcter familiar amb un únic component en la unitat familiar 63,05 €
quan el subjecte passiu sigui major de 65 anys
Habitatges unifamiliars aïllats
128,50
€
Habitatges unifamiliars aïllats amb un únic component en la unitat familiar 83,52 €
quan el subjecte passiu sigui major de 65 anys

Article 7.- Acreditament.
Es dona una nova redacció a l’apartat 2 que passa a tenir el següent redactat:
2. Les tarifes per Habitatge de caràcter familiar i Habitatges unifamiliars aïllats
amb un únic component en la unitat familiar s’aplicaran d’ofici per part de
l’ajuntament en el supòsit en que el subjecte passiu sigui major de 65 anys, sens
perjudici d’aquelles rectificacions que es puguin sol·licitar fins el dia 2 de febrer
de l’exercici d’entrada en vigor de la present ordenança.
Aquestes tarifes de la taxa s’aplicaran sempre que aquesta es pagui pel domicili
on es tingui la residència habitual, segons les dades del padró d’habitants.
Es dona una nova numeració a l’apartat 2 que amb la mateixa redacció vigent
passa a ser el número 3.
Es dona una nova numeració a l’apartat 3 que amb la mateixa redacció vigent
passa a ser el número 4.
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Disposició final
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.
Ordenança fiscal número 38 reguladora del preu públic per la prestació del
servei de llar d’infants de 0 a 3 anys en centres de titularitat municipal.
Article 7.- Tarifes.
Es modifica l’apartat 1 que passen a tenir el següent redactat:
1.S’estableixen les tarifes següents amb les especificacions que consten als
apartats posteriors d’aquest article:

Epígraf Concepte

Tarifes

1
2
3
4

60 €
170 €
185 €

5
6
7
8

9

10

Matrícula
Mensualitat ordinària alumne cursos 2n o 3r
Mensualitat ordinària alumne curs 1r
Mensualitat alumne cursos 2n o 3r quan un altre germà ja sigui
alumne del centre (aplicable al segon matriculat)
Mensualitat alumne curs 1r quan un altre germà ja sigui
alumne del centre (aplicable al segon matriculat)
Mensualitat alumne 2n o 3r de família nombrosa/monoparental
Mensualitat alumnes 1r de família nombrosa o monoparental
Mensualitat alumne cursos 2n o 3r quan dos germans o més ja
siguin alumnes del centre (aplicables al tercer i següents
matriculats)
Mensualitat alumnes curs 1r quan dos germans o més ja
siguin alumnes del centre (aplicable al tercer i següents
matriculats)
Mensualitat alumnes cursos 2n o 3r en situació de dificultat
econòmica familiar
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11

14
15
16
17

Mensualitat alumnes curs 1r en situació de dificultat
econòmica familiar
Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, a
la tarda, de 18 a 19 hores, per mes
Ampliació de la quota mensual per perllongament d'horaris, al
matí, de 8 a 9 hores, per mes
Ampliació d'horari esporàdica, per cada hora d'ampliació
Material curs 1r
Material curs 2n
Material curs 3r

18

Serveis de menjador

12
13

139 €
42 €
42 €
5€
45 €
51 €
69 €
6,20 €/dia

Es modifica l’apartat 5segunda que passa a tenir el següent redactat:
Segona. Es trobaran en situació de dificultat econòmica familiar aquelles
famílies, la renda agregada de les quals, calculada segons la regla primera, sigui
igual o inferior al resultat d’aplicar aquesta fórmula:
SEF= 1,3 x IRSC x [ 0,5 x (A-1) + 0,3 x M + 1 ]
On:
- SEF és la situació econòmica familiar.
- IRSC és l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per la
Generalitat de Catalunya.
- A és el número d’adults membres de la família.
- M és el número de menors membres de la família.
7.1.- Formalització de la inscripció.
Es dona una nova numeració com article 8 que passa a tenir el següent redactat:
Article 8.- Formalització de la inscripció.
La formalització de la inscripció per a l’assistència es realitza amb l’antelació
necessària durant el període fixat per la Generalitat de Catalunya per a cada curs
escolar (el curs escolar de la Llar d’Infants Municipal s’inicia el 12 de setembre
de cada any i acaba el 22 de juliol de l’any següent.
Un cop confirmada la formalització de la inscripció i per tal que aquesta sigui
efectiva serà requisit necessari el pagament de l’import de la matrícula.
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Aquest pagament es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària.
Si amb anterioritat a la data 1 de setembre es fes renúncia a la inscripció
efectuada, l’interessat tindrà dret al retorn de la quota de l’esmentat mes, que es
farà efectiu dins del mes de setembre.

7.1.2.- Baixes.
Es dona una nova numeració com article 9 que passa a tenir el següent redactat:
Articulo 9.- Baixes.
La baixa d’un alumne serà efectiva a partir del mes següent al de la data de
recepció de la seva comunicació.
Un cop iniciat el curs les baixes es comunicaran al centre per escrit abans del
dia 25 del mes anterior al que hagi de tenir efectes.
La data límit per donar-se de baixa del curs serà el dia 25 de maig.

Article 8.- Acreditació, declaració i recaptació.
Es dona una nova numeració que passa a ser el número 10 i es modifica el
primer paràgraf que passa a tenir el següent redactat:
Als efectes del pagament dels imports corresponents segons les liquidacions
emeses conforme al moment de la seva exigibilitat conforme a l’establert als
articles 2 i 7 de la present ordenança s’estableix que l’import dels rebuts serà
carregat en compte dins el termini comprès entre els dies u i deu de cada mes.
La recaptació dels imports liquidats en fase d’ingrés voluntari es durà a terme
durant aquest termini per mitjà de càrrec en compte bancari conforme les dades
de domiciliació bancària facilitada pels obligats tributaris (com a requisit
indispensable per formalitzar la inscripció de l’alumne). Tanmateix s’acceptarà el
pagament de qualsevol import establert en aquesta ordenança mitjançant els
“Xecs guardería”. En aquest supòsit, serà requisit indispensable formalitzar la
sol·licitud, prèviament a la utilització del servei de la Llar d’infants, mitjançant el
document designat a tal efecte.

Article 9.- Infraccions i sancions.
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Es dona una nova numeració que, amb el mateix redactat vigent passa a ser el
número 11.

Disposició final
Es modifica i passa a tenir el següent redactat:
Aquesta Ordenança fiscal conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple de 13
d’octubre de 2014, entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i tindrà una vigència
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.

Segon.- Aprovar provisionalment la derogació, amb efectes 1 de gener de 2015 de
l’Ordenança fiscal número 39 reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor de empresa transportista energia elèctrica, passant a
incloure’s la tributació per l’ocupació o aprofitament del domini públic local efectuada
per l’empresa transportista d’energia elèctrica al model d’Ordenança fiscal número 6
reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
Aquesta derogació ve motivada per la necessitat d’adequació de la taxa derivada dels
pronunciaments del Tribunal Suprem, continguts en les sentències dictades en els
procediments seguits com a conseqüència de la impugnació de les ordenances
municipals efectuades per REDESA.
Tercer. Aprovar provisionalment la derogació, amb efectes 1 de gener de 2015 de
l’Ordenança fiscal número 40 reguladora de la taxa sobre l’atorgament de llicències de
primera utilització o ocupació d’edificis conforme la modificació introduïda per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovada
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
El motiu d’aquesta derogació es justifica per raons sistemàtiques d’evitar duplicitats,
vist que la regulació corresponent a la quota tributària corresponent a la primera
utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions, continguda a l’article 11 de l’ordenança
fiscal número 40, consta incorporat a la lletra i) de l’article 6 de l’ordenança fiscal
número 21, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme.
Quart.- Exposar al públic aquest acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la Web
Municipal i en el Butlletí Oficial de la Província durant un termini de 30 dies, dins els
quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
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Cinquè.- Entendre definitivament adoptats els acords provisionals en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició al públic, i publicar en el Butlletí
Oficial de la Província els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de les
Ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2015 i tindran
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Sisè.- Declarar que:
-

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions
administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat
separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Setè .- Declarar que, un cop l’aprovació provisional esdevingui definitiva :
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : Abstencions : 4 CIU

3. Aprovació de la modificació del pressupost núm. 7/2014
Primer.- En el pressupost de l’exercici 2014, aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 28 de gener de 2014 i definitivament en data 6 de març
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de 2014, hi ha aplicacions pressupostàries que s’han de dotar de més consignació ja
que no hi ha crèdit suficient per atendre l’augment de la despesa fins a fi d’exercici.
D’altra banda, han sorgit necessitats noves com l’obligatorietat de gestionar
determinats plans d’ocupació a través del Consell Comarcal, fet que comporta unes
despeses de gestió que no estaven inicialment previstes al pressupost. És necessari
també l’adquisició de mobiliari d’arxiu per suports especials no previstos en el projecte
de mobiliari de la nova biblioteca municipal. Finalment la previsió de transferència a la
Generalitat de Catalunya per l’execució d’unes de rotondes previstes a la C16c es
executarà directament per l’Ajuntament i per tant cal transferir de Capítol 7 a Capítol 6
aquesta les quantitats corresponents aquesta actuació i dotar-la de major crèdit atès
que ara, amb el projecte redactat, es coneix ja l’import de l’actuació. Es contempla que
hi haurà durant la licitació una baixa i per aquest motiu es genera crèdit per menor
import. El mateix es preveu per l’obra anticipada del Camí del Cementiri.
Cap de les modificacions indicades pot demorar-se a l’exercici vinent.
Aquests increments de despesa es veuran finançats amb disminució de diferents
aplicacions dels capítols 1, 2, 4, 6 i 7 de despeses per tenir sobrants de crèdit.
El finançament d’aquestes modificacions es portarà a terme mitjançant transferències
de crèdit i baixes i altes de diverses aplicacions pressupostàries, per tant no afectarà a
l’import total del pressupost de l’exercici 2014.
Segon.- Consta al present expedient la memòria i l’annex a la memòria justificativa de
la modificació del pressupost presentada pel Regidor d’Hisenda.
Tercer.- Ateses les providències de les Regidories informant de la disponibilitat de
crèdits sobrants a les diferents aplicacions pressupostàries i el destí dels mateixos.
Quart.-Vist l’informe emès la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
Cinquè.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades
en les bases d’execució del pressupost.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de pressupost núm. 007/2014 en la
modalitat de suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari, que es finançarà
amb transferències de crèdit i baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries del
pressupost de 2014. El resum de la modificació és el següent:
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ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros
APLICACIÓ

DENOMINACIO

21 453 65000
21 453 75001

ROTONDA C16c (pk 2+900)
200.000,00
APORT. A LA CONTRUCCIÓ DE DUES ROTONDES A LA
CTRA. C16c
-200.000,00

21 453 65000

ROTONDA C16c (pk 2+900)

356.212,43

21 151 60903

ADQUISICIÓ DE FINQUES MÀQUINA DEL BATRE

-356.212,43

11 151 61910

CAMÍ DEL CEMENTIRI

264.842,78

21 151 60903

33 232 48921

ADQUISICIÓ DE FINQUES MÀQUINA DEL BATRE
-264.842,78
CONVENI CONSELL COMARCAL BAGES PER GESTIÓ
PPOO
1.996,00
SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA
OBRES
CENTRE
PARROQUIAL
-971,24

13 912 10000

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

-1.024,76

23 332 62506

MOBILIARI D'ARXIU PER SUPORTS ESPECIALS

3.565,00

11 334 22799

REDACCIÓ DEL LLIBRE SANT BENET FASE I

-3.565,00

21 151 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

14.500,56

21 151 62223

ADQUISICIONS PROPIETATS SANT MARTÍ

-13.500,00

31 338 62901

COMPRA WC QUÍMICS PER ESDEVENIMENTS

-650,20

22 151 63501
12 920 21400

MOBILIARI URBÀ
REPARACIÓ I MANTENIMENT
TRANSPORT

22 920 21200

R, M, I EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

9.000,00

12 920 20400

LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

-11.000,00

13 241 48900

IMPORT

-350,36
DE

MATERIAL

DE
2.000,00

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de quinze dies
comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí
Oficial de la Província.
Tercer.- Entendre definitivament aprovada la modificació de crèdit en cas que no es
presentin reclamacions en el període d’informació pública i publicar el resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor una vegada publicada.
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Que l’expedient es formalitza segons detall de l’annex I.
Quart.- “Declarar que:
-

-

Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a
dret.”
INFORME D’INTERVENCIÓ

ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 7/2014.
Expedient núm. 1437/2014
Informe de fiscalització: 114/2014

Gemma Bau Puig, Interventora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
en compliment de les funcions reservades del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i l’article 92 bis de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,

LEGISLACIO APLICABLE:
-

-

Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (RDL2/2004 de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals)
Articles 34 i següents del reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004 de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.
LLO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2014.

Vistes providències de les diferents regidories en les que es justifica la necessitat
d’una modificació pressupostària i la memòria justificativa signada pel Regidor
d’Hisenda,
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INFORMA:
PRIMER.- En l’expedient 1437/2014 es proposa una modificació del pressupost per
dotar de més consignació determinades aplicacions pressupostàries ja que es
considera que no hi ha crèdit suficient per atendre l’augment de la despesa fins a fi
d’exercici. D’altra banda, han sorgit necessitats noves com l’obligatorietat de gestionar
determinats plans d’ocupació a través del Consell Comarcal, fet que comporta unes
despeses de gestió que no estaven inicialment previstes al pressupost. És necessari
també l’adquisició de mobiliari d’arxiu per suports especials no previstos en el projecte
de mobiliari de la nova biblioteca municipal. Finalment la previsió de transferència a la
Generalitat de Catalunya per l’execució d’unes de rotondes previstes a la C16c es
executarà directament per l’Ajuntament i per tant cal transferir de Capítol 7 a Capítol 6
aquesta les quantitats corresponents aquesta actuació i dotar-la de major crèdit atès
que ara, amb el projecte redactat, es coneix ja l’import de l’actuació. També cal dotar
de major import l’aplicació pressupostària corresponent al projecte d’obres anticipades
del Camí del Cementiri atès que en la mateixa només hi ha consignació pressupostària
per la redacció del projecte però no per l’execució de les obres en ell contingudes. La
proposta d’acord proposa la generació de crèdit per imports inferiors al projecte
aprovat per entendre que pot licitar-se per un import un 20% inferior atenent a les
licitacions d’obra pública actuals.
SEGON.- Aquesta intervenció no entra a valorar si el preu licitar les obres del Camí del
Cementiri i la construcció de la rotonda a la Ctra. C16c) (pk 2+900) estan ajustades a
preu de mercat o no atès que no es assumpte de la seva competència per tractar-se
d’un tema estrictament tècnic la valoració del cost d’unes obres.
Informar que d’acord amb el conveni aprovat per la Junta de Govern l’Ajuntament, a
banda de les obres de la rotonda de la Ctra. C16c), pk 2+900, l’Ajuntament haurà de
disposar del finançament dels terrenys que calgui per l’execució de les calçades
laterals, en cas que aquestes també s’executin. Les expropiacions corresponent a
les obres de la rotonda aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb el pressupost per l’exercici 2014 aprovat pel Ple de la Corporacio i les
seves modificacions posteriors, el finançament previst per la construcció de la rotonda
a la Ctra. C16c) i el projecte d’obres avançades del camí del Cementiri serà via
endeutament, que caldrà formalitzar en el moment de la licitació de cada una de les
obres. La ratio d’endeutament de l’entitat està situada per sota del 75% dels recursos
ordinaris liquidats l’exercici anterior i per tant es permet la concertació de noves
operacions d’endeutament, amb l’únic requisit de comunicació a l’òrgan de tutela
financera de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Que els articles 179 i 180 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 40 i
següents del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol
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primer del Títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a les
transferències de crèdit, indiquen que la tramitació dels expedients de transferències
de crèdit es poden regular a través de les bases d’execució del pressupost. Dites
bases pel pressupost 2014 estableixen en els seus articles 5 i 7 que l’òrgan competent
per aprovar les transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa o dins dels
crèdits de personal (capítol 1), correspon a la Junta de Govern Local i el Ple en els
casos restants. Les transferències de crèdit proposades a l’expedient són conformes al
TRLHL i al Decret 500/1990, que el desenvolupa parcialment.
QUART.- L'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que
afecten a les despeses o ingressos de les Entitats Locals s’han de realitzar sota el
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de conformitat amb el que
preveuen els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2 / 2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La Intervenció haurà de realitzar informes
trimestrals durant l’execució del pressupost que avaluïn el compliment o no d’aquest
objectiu i de la Regla de la Despesa. Segons resposta de la Subdirecció General
competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, “A través de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, se determina el procedimiento, contenido y frecuencia de remisión de
la información económico-financiera a suministrar por las entidades locales,
disponiendo en el artículo 16 que, entre otra información, debe remitirse
trimestralmente la actualización del informe de intervención sobre el cumplimiento del
objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda. Considerando lo
anterior sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación
presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su
aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento
de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo
necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización
trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran
adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley
Orgánica 2/2012 citada.” D’aquí es desprèn que l’anàlisi del compliment de l’estabilitat
pressupostària es farà en motiu de les execucions trimestrals que han de remetre’s al
Ministeri d’Economia i Hisenda. En qualsevol cas aquesta intervenció anticipa que les
dues actuacions de major import (rotonda Ctra. C16c) i obres anticipades del Camí del
Cementiri) que han de finançar-se exclusivament amb endeutament comportaran el
trencament de l’estabilitat pressupostària. En el supòsit que aquestes obres s’executin
dins l’exercici 2014 no tindria uns efectes importants atès que l’Ajuntament ja ha
incomplert la LLOEPSF i es troba actualment en fase de redacció i aprovació d’un Pla
Econòmic Financer. En el supòsit que aquestes actuacions s’executessin durant l’any
2015 si que comportaria un incompliment de l’esmentada llei orgànica en l’exercici en
què s’hauria de donar-hi compliment. Aquest aspecte ja va ser informat per aquesta
intervenció en el seu informe núm. 98/2014 (expedient núm. 1248/2014)
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RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ :
Informe favorable:
S’informa favorablement l’aprovació de la modificació del pressupost
continguda en l’expedient 1437/2014 i a les transferències de crèdit x
que en aquest hi consten, si bé respecte a les actuacions “rotonda
Ctra. C16c)” i “Obres anticipades Camí del Cementiri” es condiciona
a que aquestes es licitin i s’executin dins l’exercici 2014, en cas
contrari (que és el més previsible) caldrà estar a les observacions
contingudes en aquest informe i en l’informe de fiscalització núm.
98/2014
Informe amb objeccions:

OBSERVACIONS:
-Aquesta intervenció adverteix que l’execució de les obres “rotonda
Ctra. C16c)” i “Obres anticipades Camí del Cementiri” l’any 2015 (en
cas que les obres no finalitzin l’any 2014) comportarà l’incompliment
de la capacitat de finançament any en que ha de donar-se
compliment a la capacitat/necessitat de finançament prevista en la
LOEPSF. Això pot comportar l’aplicació de les penalitzacions
X
previstes en aquesta norma.
-D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres l’administració titular i
l’obligada a l’executar i finançar les obres de construcció de les
rotondes de la Ctra. C16 és la Generalitat de Catalunya, titular de la
carretera.

L’Interventora
Gemma Bau Puig
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DEPARTAMENT: REGIDORIA D’ECONOMIA I HISENDA
JUSTIFICACIÓ segons els Articles 40 i següents del RD 500/90:
A) Motiu:
Es fa necessària una modificació pressupostària, per tal de donar cobertura a un
augment de la despesa en determinades aplicacions dels capítols 2, 4 i 6 com a
conseqüència de major despesa de la prevista les aplicacions pressupostàries de
reparació i manteniment d’elements de transport, manteniment d’edificis, estudis i
treballs tècnics. També es fa necessària l’adquisició de mobiliari d’arxiu per suports
especials i el finançament dels treballs de gestió dels nous plans d’ocupació que per
exigència de la convocatòria aprovada per la Generalitat de Catalunya ha de fer-se a
través dels Consells Comarcals en els municipis de menor tamany. Finalment també
cal suplementar aplicacions corresponents a inversions de Capítol 6 per poder-les
licitar durant aquest exercici 2014. Aquest increment de la despesa i nova despesa es
veurà finançada amb la disminució de diferents aplicacions dels capítols 1, 2, 6 i 7 de
despeses per tenir sobrants de crèdit (mitjançant transferència de crèdit).
B) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
SI
C) La inexistència a l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a
aquesta finalitat específica, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès
a la partida corresponent (a nivell de vinculació jurídica).
SI
D) Finançament mitjançant transferència de crèdit.

Explicació del modificat:




Es realitza una transferència de crèdit per import de 200.000,00 Euros, de
l’aplicació 21 453 75001 a l’aplicació 21 453 65000.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 356.212,43 Euros, de
l’aplicació 21 151 60903 a l’aplicació 21 453 65000.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 264.842,78 Euros, de
l’aplicació 21 151 60903 a l’aplicació 11 151 61910.
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Es realitza una transferència de crèdit per import de 971,24 Euros,
l’aplicació 32 232 48921 a l’aplicació 13 241 48900.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 1.024,76 Euros,
l’aplicació 13 912 10000 a l’aplicació 13 241 48900.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 3.565,00 Euros,
l’aplicació 11 334 22799 a l’aplicació 23 332 62506.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 13.500,00 Euros,
l’aplicació 21 151 62223 a l’aplicació 21 151 22706.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 650,20 Euros,
l’aplicació 31 338 62901 a l’aplicació 21 151 22706.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 350,36 Euros,
l’aplicació 22 151 63501 a l’aplicació 21 151 22706.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 2.000,00 Euros,
l’aplicació 12 920 20400 a l’aplicació 12 920 21400.
Es realitza una transferència de crèdit per import de 9.000,00 Euros,
l’aplicació 12 920 20400 a l’aplicació 22 920 21200.

Especificació del modificat:
ESTAT DE MODIFICACIÓ DE DESPESES: 0,00 Euros

APLICACIÓ

DENOMINACIO

21 453 65000
21 453 75001

ROTONDA C16c (pk 2+900)
200.000,00
APORT. A LA CONTRUCCIÓ DE DUES ROTONDES A LA
CTRA. C16c
-200.000,00

21 453 65000

ROTONDA C16c (pk 2+900)

356.212,43

21 151 60903

ADQUISICIÓ DE FINQUES MÀQUINA DEL BATRE

-356.212,43

11 151 61910

CAMÍ DEL CEMENTIRI

264.842,78

21 151 60903

33 232 48921

ADQUISICIÓ DE FINQUES MÀQUINA DEL BATRE
-264.842,78
CONVENI CONSELL COMARCAL BAGES PER GESTIÓ
PPOO
1.996,00
SUBVENCIÓ
EXTRAORDINÀRIA
OBRES
CENTRE
PARROQUIAL
-971,24

13 912 10000

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

-1.024,76

23 332 62506

MOBILIARI D'ARXIU PER SUPORTS ESPECIALS

3.565,00

11 334 22799

REDACCIÓ DEL LLIBRE SANT BENET FASE I

-3.565,00

21 151 22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

14.500,56

21 151 62223

ADQUISICIONS PROPIETATS SANT MARTÍ

-13.500,00

31 338 62901

COMPRA WC QUÍMICS PER ESDEVENIMENTS

-650,20

22 151 63501

MOBILIARI URBÀ
REPARACIÓ I MANTENIMENT
TRANSPORT

13 241 48900

12 920 21400

IMPORT

-350,36
DE

MATERIAL

DE
2.000,00
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22 920 21200

R, M, I EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

9.000,00

12 920 20400

LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

-11.000,00

ESTAT DE MODIFICACIÓ DE D’INGRESSOS: 0,00 Euros
APLICACIO

DENOMINACIO

IMPORT (€)

Sant Fruitós de Bages, 6 d’octubre de 2014.

Xavier Racero Esquius
Regidor d’Economia i Hisenda
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151

334

338

151

11

31

22

151

21

21

453

21

912

920

22

13

920

12

232

151

21

33

332

23

920

241

13

151

151

11

12

453

21

21

453

21

ORGANIC PROGRAMES

TOTAL

63501 MOBILIARI URBÀ

32901 COMPRA WC QUÍMICS PER ESDEVENIMENTS

22799 REDACCIÓ DEL LLIBRE SANT BENET FASE I

62223 ADQUISICIONS PROPIETATS SANT MARTÍ

10000 RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

48921 SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA OBRES CENTRE PARROQUIAL

20400 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

60903 ADQUISICIÓ DE FINQUES MÀQUINA DEL BATRE

0,00
-16.500,00
0,00
0,00
0,00

222.222,84
30.000,00
22.905,00
2.562,00
23.000,00

23.000,00

2.562,00

22.905,00

13.500,00

222.222,84

6.000,00

17.204,00

631.900,00

200.000,00

59.448,70

12.644,38

39.235,00

0,00

0,00

12.584,00

0,00

0,00

ACTUAL

-23.087,92 1.263.205,92

0,00

6.000,00

1.286.293,84

0,00

17.204,00

-26.500,00

60903 ADQUISICIÓ DE FINQUES MÀQUINA DEL BATRE

21200 R, M, I EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

21400 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT

658.400,00

4.235,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

75001 APORT. A LA CONTRUCCIÓ DE DUES ROTONDES A LA CTRA. C16c
200.000,00

0,00

0,00

644,38

12.584,00

0,00

2.448,70

0,00

57.000,00

0,00

0,00

EXERCICI

0,00

INICIAL

0,00

-350,36

-650,20

-3.565,00

-13.500,00

-1.024,76

-971,24

-11.000,00

-264.842,78

-356.212,43

-200.000,00

9.000,00

2.000,00

14.500,56

3.565,00

1.996,00

264.842,78

356.212,43

200.000,00

TRANSFERÈNCIA

ALTES/BAIXES
CONSIGNACIÓ ALTES I BAIXES CONSIGNACIÓ

12.000,00

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

62506 MOBILIARI D'ARXIU PER SUPORTS ESPECIALS

48900 CONVENI CONSELL COMARCAL BAGES PER GESTIÓ PPOO

61910 CAMÍ DEL CEMENTIRI

65000 ROTONDA C16c (pk 2+900)

65000 ROTONDA C16c (pk 2+900)

ECONOMIC DENOMINACIO

ESTAT DE DESPESES

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 7/2014 - EXPEDIENT 1437/2014 (ANNEX)
PLE 13/10/2014

CONSIGNACIÓ

1.263.205,92

22.649,64

1.911,80

19.340,00

0,00

221.198,08

5.028,76

6.204,00

10.844,79

0,00

68.448,70

14.644,38

53.735,56

3.565,00

1.996,00

277.426,78

356.212,43

200.000,00

DEFINITIVA 2014

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
___ Respost/a oralment
Resultat de la votació: A favor : 7 ( 3 Gent fent Poble, 2 PSC, 2 Imagina’t-AM )
En contra : 4 ( 4 CIU )
Abstencions : Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’Alcalde-President declara finalitzada la sessió
Ple essent les 22:10 hores del dia 13 d’octubre de 2014

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau
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ANNEX AL PUNT 1 :
Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2013.
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