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Ajuntament de Torrelles de Foix

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2020/7

El ple

Extraordinària urgent
Motiu: «Resolució al.legacions i aprovació definitiva de les
ordenances que han de regir a l'any 2021 i següents a
l'Ajuntament de Torrelles de Foix»

Data

18 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 13:30 fins a les 13:42 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Sergi Vallès Domingo

Secretari

Irene Bolet Jiménez

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

Tipus de
convocatòria

ACTA DEL PLE

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77103976H

Albert Parellada Guxens

SÍ

37726899E

Esther Tutusaus Pérez

SÍ

36520282P

Ferran Carbó Rodríguez

NO

36520283D

Gerard Carbó Rodríguez

SÍ

77310692X

Joan Navarro Puertas

SÍ

35012168G

Jordi Torné Solé

SÍ

47327170R

Laura Morató Torrents

SÍ

47632284C

Lidia Doblas Que

SÍ

77103968X

Manel Arévalo Pérez

NO
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Irene Bolet Jiménez (2 de 2)
Secretària-Interventora Accidental
Data Signatura: 18/03/2021
HASH: e0657dec5b45d5ce02d83c7d927b14f8

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Ajuntament de Torrelles de Foix

38485869S

Martin Orive Romero

SÍ

77121883P

Sergi Vallès Domingo

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Ferran Carbó Rodríguez:
«Motius laborals»
1. Manel Arévalo Pérez:
«Motius laborals»

Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
A favor

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

Es ratifica la urgència de la sessió, amb el vot favorable dels regidors presents a la
sessió.

Expedient 1087/2020. Resolució al.legacions i aprovació definitiva de les
ordenances que han de regir a l'any 2021 i següents a l'Ajuntament de Torrelles
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Ratificació de la urgència de la sessió

ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Ajuntament de Torrelles de Foix

de Foix

Albert Parellada Guxens
Esther Tutusaus Pérez
Gerard Carbó Rodríguez
Joan Navarro Puertas
Jordi Torné Solé
Laura Morató Torrents
Lidia Doblas Que
Martin Orive Romero
Sergi Vallès Domingo

En contra

---

Abstencions

---

Absents

---

ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

ACORD DEFINITIU
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació
de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de
gener de 2021, s’han presentat al·legacions per persones legítimament interessades.
Examinades aquestes al·legacions es resol:
Estimar l’al·legació presentada per la Senyora Romina Compareti .
Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en
les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de
gener de 2021, resulta el text definitiu que es conté en document annex.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta
l’acord definitiu següent:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós, amb el següent
detall de modificació:
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A favor

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

Tipus de votació: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents:
0

ACTA DEL PLE

Favorable

Ajuntament de Torrelles de Foix

-

Substituir l’article 4 pel següent:

Article 4.- Comunicacions informatives i consultes tributàries
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin
dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària.

5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les
Ordenances, o en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la
resposta de la qual es dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei
receptor de la consulta podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de
la Secretaria de l’Ajuntament.
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la
seva deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de
compareixença personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans
telemàtics, podrà identificar-se utilitzant sistemes d’identificació que determini
l’Ajuntament.
7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de
tal, en els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es
presumirà concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit.
-

Substituir l’article 5 pel següent:

Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.
-

1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en
el desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden
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4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a
l’Ajuntament llevat que plantegin qüestions relacionades amb l’objecte o la tramitació
d’un procediment, recurs o reclamació iniciat abans de formular-les. Els criteris
expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats
tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies objecte de
consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita.

ACTA DEL PLE

3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment
d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de
la presentació. Si es considera necessari per a formar-se criteri, es podrà demanar als
interessats que ampliïn els antecedents o les circumstàncies del cas plantejat.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos
en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi
amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li
susciti la normativa tributària aplicable.

Ajuntament de Torrelles de Foix

-

Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades,
informes o antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a
aquesta documentació. Amb independència de les responsabilitats penals o civils
que puguin derivar-se, la infracció d’aquest particular deure de sigil es
considerarà falta disciplinària molt greu.

-

3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord
amb allò disposat al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i resta de normativa vigent sobre
protecció de dades personals.

-

4. L´accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels
documents que integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar en els
termes previstos a la normativa tributària vigent.

-

Substituir l’article 9 pel següent:

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

Registre general o electrònic de l’Ajuntament
Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el
sector públic
c) Oficines de Correus.
d)
Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a
Ajuntament de Torrelles de Foix
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2. L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures necessàries per
garantir la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.
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-

ACTA DEL PLE

ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals
tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin, sense
que puguin ser cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tingui per
objecte les qüestions a què es refereix l’article 95 de la Llei general tributària.

Ajuntament de Torrelles de Foix

l’estranger.
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb
transcendència tributària per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics
per contribuents que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la
possible comissió de la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la
possible obertura del corresponent expedient sancionador.

7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se
certificacions autoritzades pel/per la Secretari/a municipal.
-

Substituir l’article 13 pel següent:

Article 13.- Impostos de venciment periòdic
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i
sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplicaran les prescripcions contingudes a les
seves Ordenances fiscals específiques.
2. En l’Impost sobre béns immobles, quan el bé immoble o dret sobre aquest pertany
a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent
indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al
pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció, sempre i
quan l’import de la quota sigui superior a 10 euros.
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús
de l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes
passius per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús.
3. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a
terme l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva
Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de
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6. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de
presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal.

ACTA DEL PLE

5. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa
amb motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota
corresponent es podrà fer efectiva a les oficines municipals, en el moment de
presentació d’aquells.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat
el tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius
destinataris i/o unitats administratives per a la seva tramitació.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Dret Públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es
realitza mitjançant col·laboració interadministrativa.
-

Substituir l’article 17 pel següent:

Article 17.- Pràctica de liquidacions
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, es practicaran
liquidacions dels ingressos municipals de dret públic, la gestió dels quals no hagi estat
delegada a la Diputació de Barcelona.

Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional.
5. Per raons de cost i eficàcia, en els casos en que resultin quotes líquides inferiors a
10 euros, tan sols es practicarà liquidació pels conceptes de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.
-

Substituir l’article 19 pel següent:

Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas,
quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran
decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat de
rebre les notificacions en format electrònic.
3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei general tributària i
la normativa de desenvolupament; i amb les especificitats de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es
farà constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va
intentar la notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora
diferent dins dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi
realitzat abans de les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar després de les
Ajuntament de Torrelles de Foix
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4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de
l’Administració siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita
proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret.

ACTA DEL PLE

3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona,
les liquidacions seran practicades i aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència
de l’Alcalde.

Ajuntament de Torrelles de Foix

quinze hores i a l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores
entre ambdós intents.

7. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als
apartats 4, 5 i 6.
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva
Ordenança General.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

6. Quan la notificació es practiqui en paper, i no hagi estat rebuda personalment es
citarà a l’interessat o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per
compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per
cadascún dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà la
relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i
lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es
produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués
comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini per comparèixer.

ACTA DEL PLE

5. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en
que es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan
hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació
sense que s'hagi accedit al seu contingut.

10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants
dels tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances
Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants,
excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.
-

Substituir l’article 20 pel següent:

Article 20.- Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals és competència de l’Alcalde/ssa.
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT
resoldre sobre la seva concessió.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té
Ajuntament de Torrelles de Foix
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9. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendre’s notificada.

Ajuntament de Torrelles de Foix

caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les
ordenances fiscals.

-

Modificar la numeració de l’article 32 que en resulta la següent:

Article 32.- Òrgans de recaptació i obligats al pagament
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que
hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis
centrals i perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit
l'exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament
orgànic i funcional.
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà
segons el que preveu la seva Ordenança General.
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes següents:
a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
4. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració
Ajuntament de Torrelles de Foix
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6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit
del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.

ACTA DEL PLE

No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sol·licitats, quan l'Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades. Es presumirà que la consulta o obtenció és
autoritzada pels interessats excepte que consti en el procediment la seva oposició
expressa, havent-se d'informar a l'interessat prèviament dels seus drets en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l'Administració gestora
del tribut no pot obtenir els esmentats documents, podrà sol·licitar a l'interessat la
seva aportació.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si
no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà
desestimada.

Ajuntament de Torrelles de Foix

Tributària i/o de l’Agència Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva dels
ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer
l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la província de Barcelona.
Segon.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós, amb el
següent detall de modificación.
ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT NÚM. 3
ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Substituir l’article 5 pel següent:

a) S’estableix una bonificació del 50 per cent als vehicles històrics a què es refereix
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a
tal per l’òrgan competent de la Generalitat.
b)Gaudiran d’una bonificació del 75 per 100 de la quota de l’impost :
Els vehicles que utilitzin al 100% gas combustible/GLP/bicombustible.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

-

Els vehicles amb distintiu ambiental Zero emissions (etiqueta blava) d’acord
amb la classificació del parc de vehicles de la Direcció General de Trànsit.
Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres a) i b) d’aquest
article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels
vehicles, la matrícula i la causa del benefici
-

Substituir l’article 6 pel següent:

Article 6.- Quota tributària.
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en 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, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del l'1,886. Aquest coeficient
s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
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Els vehicles híbrids amb motor elèctric-gasolina, elèctric-gasoil o elèctric-gas i
elèctrics.

Ajuntament de Torrelles de Foix

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
Euros

82,93
163,38
232,71
290,88
34,66
54,46
163,38

34,66
54,46
163,38
8,67
8,67
14,85
29,71
59,42
118,82

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 2822/1998, de 23 de
desembre.
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163,38
232,71
290,88

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

24,75
66,84
141,11
175,76
219,68

ACTA DEL PLE

Potència i classes de vehicles
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 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) 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

Ajuntament de Torrelles de Foix

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes
de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
-

Substituir l’article 7 pel següent:
Article 7.- Període impositiu i acreditament de l’impost

El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu comença el dia en què es
produeix aquesta adquisició.

4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del
vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts
des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al
Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles
retirats de la via pública per al seu posterior desballestament per l’ajuntament de la
imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle
per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa,
la de la recepció per part de l’ajuntament.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la quota, el
subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el
punt 4, li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix
abans que finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb
efectes a l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda, no
caldrà que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició. Si
s’adquireix en un exercici posterior, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de
l’impost sense que sigui d’aplicació el prorrateig que es preveu al punt 3 d’aquest
article.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
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3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres
que restin per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

ACTA DEL PLE

1.

Ajuntament de Torrelles de Foix

TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
-

Substituir l’article 8 pel següent:

Article 8è.- Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral.

3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i
a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous
valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del (del 0 fins al 60%).
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als
vigents fins aleshores.
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
4.La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel
subjecte passiu.

ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT NÚM. 7
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,
AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS
CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES
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2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 30 per cent.
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a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i
cinc anys 3,7.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys
3,5.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys
3,2.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 3.

ACTA DEL PLE

1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment del meritament el percentatge que resulti del quadre següent:

Ajuntament de Torrelles de Foix

-

Substituir l’article 6 pel següent:

Article 6.- Quota tributària.
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EUR
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 245,00
projectada amb el planejament urbanístic.
2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 820,00
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície
de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal 1.020,00
d’activitats exercides en locals tancats o recintes amb una superfície
de més de 500 m2, o de llur modificació substancial.
4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la 245,00
presentació de la comunicació ambiental.
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 320,00
d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació
substancial.
6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 420,00
d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de llur modificació
substancial.
7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o 820,00
de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície
de fins a 500 m2.
8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o 1.020,00
de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície
de més de 500 m2.
9. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 245,00
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:
9.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats
recreatives:
Locals o recintes de fins a 500 m2.
820,00
Locals o recintes de més de 500 m2.
1.020,00

ACTA DEL PLE

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
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9.2. Modificació no substancial dels establiments.
245,00
9.3. Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen 420,00
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).
9.4. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 420,00
l’annex I del Reglament.
9.5. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles 245,00
públics o d’activitats recreatives de caràcter extraordinari.
9.6. Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no 245,00
permanents desmuntables.
10. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils 245,00
de caràcter temporal.
11. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per 245,00
l’obertura d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.
12. Tramitació del procediment de declaració responsable per 245,00
l’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.
13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 245,00
municipal
14. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 245,00
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a
terme tècnics municipals.
15. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 245,00
permanents desmuntables i espectacles públics.
16. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 245,00
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.
17. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 245,00
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a
terme tècnics municipals.
18. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 245,00
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)
19. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de 245,00
canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i
instal·lacions subjectes a llicència ambiental.
20. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 245,00

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Torrelles de Foix

-

Substituir l’article 5 pel següent:

Article 5.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del
lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:
Euros
Per cada habitatge/ any
147,87
Tarifes reduïdes:
a)Per habitatges ocupats per jubilats i pensionistes que visquin 79,26
sols/ any
b)Contribuents que acreditin que els ingressos familiars no 79,26
superen l'import del salari mínim interprofessional/ any
c)Famílies nombroses/any
79,26
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ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT NÚM. 9
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
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d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental.
21. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat 70,00
de la llicència o dels efectes de la comunicació.
22. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no 820,00
permanents desmuntables.
23. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics 820,00
i les activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei
11/2009, de 6 de juliol).
24. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 820,00
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada
en els apartats anteriors.
25. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 320,00
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats
regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els
apartats anteriors.
26. Tramitació del procediment de la comunicació del cessament 245,00
d’activitats amb incidència ambiental.

ACTA DEL PLE

Ajuntament de Torrelles de Foix

Ajuntament de Torrelles de Foix

Les reduccions anteriors es concediran a petició del subjecte passiu, el qual haurà de
justificar documentalment el motiu de la petició. Per tenir dret a una reducció
d'aquesta taxa el subjecte passiu ha d'estar empadronat al domicili fiscal; amb tots els
membres de la unitat familiar, en el seu cas.
NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
Per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu i la seva
família en el padró d'habitants.

Substituir l’article 12 pel següent:

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles 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, s'aplicarà la tarifa següent:

Locals comercials no definits
Carnisseries, peixateries, drogueries, queviures i tallers
Bars, pastisseries i residències d’avis o similar fins a 20 places
Restaurants i residències d’avis o similar de més de 20 places
Indústries
Establiments mercantils i entitats bancàries
Allotjaments turístics o similars fins a 10 places
Allotjaments turístics o similars a partir d’11 places

-

Euros/any
136,49
336,59
461,61
557,91
658,79
782,27
163,82
163,82 + 11,79
per plaça addicional

Substituir l’article 20 pel següent:

Article 20.- Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recepció voluntària en el
local de la deixalleria, del dipòsit d'escombraires, andròmines i tota mena de residus
municipals especials i valoritzables especificats al Reglament de la Deixalleria,

Ajuntament de Torrelles de Foix
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Article 12.- Quota tributària
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-
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El termini per sol·licitar aquestes tarifes reduïdes serà fins el 28 de febrer de l’any en
curs.

Ajuntament de Torrelles de Foix

consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí
dels residus municipals dipositats pels subjectes passius a la deixalleria municipal

Runes.- 37,13 €/m3

2.

Fustes.- 19,66 €/m3

3.

Vidres.- 54,60 €/m3

4.

Poda.- 32,76 €/camió petit
Estaran exempts de totes les taxes previstes en aquest article els
particulars dels municipis de Pontons, Sant Martí Sarroca i Torrelles de
Foix.

ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT NÚM. 13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS
-

Substituir l’article 6 pel següent:

Article 6è.- Quota tributària.
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
Euros
Casal d'estiu
Cost de matriculació de cada nen/nena
Per 5 setmanes
Per dos setmanes
Per una setmana
Activitats esportives i ball
De 10 a 12 anys
De 13 a 17 anys
Al mes (1 hora setmanal)
Al mes (2 hores setmanals)

215,00
120,00
70,00
gratuït
8,00
10,00
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5.
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1.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

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

Ajuntament de Torrelles de Foix

ACTA DEL PLE

Al mes (3 hores setmanals)
Al mes (4 hores setmanals)
De 18 a 64 anys
Al mes (1 hora setmanal)
12,00
Al mes (2 hores setmanals)
17,00
Al mes (3 hores setmanals)
20,00
Al mes (4 hores setmanals)
22,00
A partir de 65 anys, perceptors de pensions de jubilació o
invalidesa
Al mes (1 hora setmanal)
10,00
Al mes (2 hores setmanals)
12,00
Al mes (3 hores setmanals)
15,00
Al mes (4 hores setmanals)
17,00
Gimnàstica per la gent gran
Al mes
15,00
Majors de 65 anys, perceptors de pensions de jubilació o 10,00
invalidesa

ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT NÚM. 19
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL
Substituir l’article 6 pel següent:

Article 6è.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
EUR
1. Abonament per temporada
Nens de 6 a 14 anys
Adults (més de 14 anys)
Jubilats i pensionistes
2. Abonament mensual
Nens de 6 a 14 anys
Adults (més de 14 anys)
Jubilats i pensionistes
3. Abonaments familiars
Abonaments de temporada:

35,00
45,00
40,00
20,00
30,00
25,00
Un

abonament

de

temporada

Ajuntament de Torrelles de Foix
Pl. Lluís Companys, 1, Torrelles de Foix. 08737 (Barcelona). Tel. 938971001. Fax: 938972125

gratuït,
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-

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

Euros
12,00
14,00

Ajuntament de Torrelles de Foix

ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT NÚM. 23
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
-

Substituir l’article 6 pel següent:

Article 6.- Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons
la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les
tarifes següents:
Euros
Diligència de confrontació de documents sol·licitada per persones
físiques o jurídiques
5,00

Ajuntament de Torrelles de Foix
Pl. Lluís Companys, 1, Torrelles de Foix. 08737 (Barcelona). Tel. 938971001. Fax: 938972125
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Per a famílies de 4 membres o més que
essent aquest el que tingui l’import més
adquireixin un abonament de temporada
econòmic.
per cada membre.
Abonaments mensuals:
Per a famílies de 4 membres o més que Un abonament mensual gratuït, essent
adquireixin un abonament mensual per aquest el que tingui l’import més econòmic.
cada membre.
4. Entrades
Laborables i Festius:
Menors de 5 anys
Entrada gratuïta
De 6 a 14 anys
3,50
De 15 a 64 anys
4,50
Jubilats i pensionistes (a partir de 65
3,50
anys)
Entrades de migdia
(d’11:00 hores a 15:00 hores)
(de 15:00 hores a 19:00 hores)
Menor de 5 anys
Entrada gratuïta
De 6 a 14 anys
2,50
De 15 a 64 anys
3,50
Jubilats i pensionistes (a partir de 65
2,50
anys)
Entrada de passeig per a totes les edats 2,00

ACTA DEL PLE

EUR

Ajuntament de Torrelles de Foix

ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT NÚM. 30
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS DE TITULARITAT MUNICIPAL
-

Substituir l’article 6

Article 6. Dipòsit de la fiança
S’haurà de dipositar una fiança de 150 € per la utilització dels locals municipals, la
qual serà retornada amb la devolució de les claus si el local queda en bones
condicions.
Per garantir els drets dels usuaris, es confeccionarà un inventari del local i
instal·lacions municipals cedits, al moment de l'entrega de les claus; inventari que es
revisarà en el moment de la devolució de les claus.
Tercer.- Derogar l'Ordenança Fiscal núm. 33, reguladora del preu públic per la
prestació dels serveis de l’emissora municipal de Torrelles de Foix.
Quart .- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí

Ajuntament de Torrelles de Foix
Pl. Lluís Companys, 1, Torrelles de Foix. 08737 (Barcelona). Tel. 938971001. Fax: 938972125
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3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.

ACTA DEL PLE

2. 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 seva resolució final,
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021

Obtenció de cèdula de qualificació urbanística
37,00
Expedició de certificats sobre legalitat urbanística
87,00
Informes, certificats i altres documents de caràcter urbanístic
37,00
Per cada fotocòpia que s’expedeixi
0,50
Per transmissió i recepció de fax, per cada foli
1,50
Per còpia en CD del POUM i altres projectes
32,00
Per còpia en paper del POUM i altres projectes: import de la factura 17,00
de la copisteria + taxa
Per l’emissió de certificats
3,00

Ajuntament de Torrelles de Foix

VOTS A FAVOR: 9 (7 JUNTS PER TORRELLES DE FOIX, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP)
L’Alcalde, Sergi Vallès desitja a tothom molt bones festes a tothom i esperem que
ben aviat ens poguem retrobar.

Ajuntament de Torrelles de Foix
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Número: 2020-0007 Data: 18/03/2021
Codi Validació: RWTMTWXMQ5LJD65XCHZ97D9FH | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 23

L’Alcalde, Sergi Vallès explica que l’a·legació ve instada per la petició d’una veïna
que va preguntar perquè els cotxes de gas GLP no tenien la mateixa bonificació que
els cotxes elèctrics. L’equip de govern ho vam veure bé i li vam dir que presentés
l’al·legació que la votariem a favor.
La Regidora, Esther Tutusaus, exposa que ella ha estat informant-se sobre la
contaminació que genera aquest tipus de cotxe de gas GLP i exposa que ella ha
trobat un article de la OCU que diuen que contaminen fins i tot una mica més que els
cotxe de gasoil.
El Regidor, Gerard Carbó, exposa que ell ha fet una búsqueda i que contamina un
90% menys de monòxid de carboni.
L’Alcalde, Sergi Vallès torna a buscar la informació sobre la contaminació del cotxe
de gas i tota la informació que ha trobat, és que contamina molt menys i que la majoria
d’ajuntaments ho tenen bonificat.
La Regidora, Esther Tutusaus, comenta que potser si que té raó, més que res, era
una aportació, però que ara hi ha tantes coses, potser al final s’haurà de fer
reduccions en tot i que altres ajuntments també tenen reducció als cotxes de més de
25 anys i nosaltres ho vam treure…
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que bueno que per això estem aquí per exposar les
peticions dels veïns i votar a favor o en contra i que el que es va treure potse va ser la
bonificació del 100% però no es va treure del tot.
El Regidor, Gerard Carbó, exposa que ha fet una altre búsqueda i que hi ha cotxes
de GLP que porten gasolina i contaminen més que els de gasolil
La Regidora, Esther Tutusaus comenta que pel que té entès, tots cotxes amb GLP
porten gasolina, que potser si que els de GLP contaminen menys.
L’Alcalde Sergi Vallès , exposa que ha fet una altre búsqueda i amb altre informació
que la regidora Lídia li ha fet arribar sobre uns camions que estan a Barcelona i que
només porten GLP i perquè no hi hagi cap tipus de confusió, es podría mirar de
especificar aquesta esmena a les ordenances que es realitzarà la bonificació a tots
els vehicles exclusivament als que utilitzin 100% gas combustible GLP o
biocombustible.
El Regidor, Jordi Torné exposa que hi ha dos tipus de gas, els que porten gas GLP i
els GNC , els GLP porten butà i propà i els GNC que porta gas natural, s’ha
d’especificar o no?
L’Alcalde, Sergi Vallès contesta que el que parlem avui és el GLP.

ACTA DEL PLE

Oficial de la Província.

Ajuntament de Torrelles de Foix

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Ajuntament de Torrelles de Foix
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