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En la Sala d'Actes de la Casa Consistorial de l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Abrera, a les 
21.59 hores es reuneixen en primera convocatòria sota la presidència de l'alcaldessa, els 
membres del Ple Municipal amb l'assistència del secretari de la Corporació Municipal. 
 
L'objecte d'aquesta reunió és dur a terme una sessió extraordinària i urgent, per a l'estudi 
dels temes inclosos en l'ordre del dia de la convocatòria. 
 
Un cop comprovat el quòrum d'assistència necessari per a  la vàlida celebració de la sessió, 
la presidenta obra la sessió i es procedeix a l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del 
dia. Aquest quòrum es manté durant tota la sessió. 
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ORDRE DEL DIA                                                          Sessió de data 22 de desembre de 2011 

 

- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals que es proposa que 

vigeixin a partir del dia 1 de gener de 2012  i sobre l’aprovació provisional d’una 

modificació de l’ordenança fiscal 2.06 

 
 

ÍNDEX DE L’ACTA DEL PLE                                     Sessió de data 22 de desembre de 2011 
 

 
NÚM. ASSUMPTE 

- ORDRE DEL DIA 
34 Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària urgent. 
35 Ordenances Fiscals. Aprovació definitiva de l'establiment i de la modificació-actualització de les  

Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2012. 
 
 
 

NOTES i OBSERVACIONS                                            Sessió de data 22 de desembre de 2011 
 

 
D’assistència i permanència en la Sala:  Cap 
 
De retirada de proposicions d’acord (ordinàries i mocions) o precs i preguntes: Cap 
 
Altres incidències de funcionament: Cap 
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A) PROPOSICIONS D’ACORDS / RESOLUCIONS 
S’aproven les que es transcriuen en els apartats següents. 

 
A1)  ACORDS INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA (PART RESOLUTIVA) 
 
ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                         NÚM.  34   DE DATA 22.12.2011 
 
EXPEDIENT: De sessió de l'acta. ASSUMPTE: Ratificació de la urgència de la convocatòria 
extraordinària urgent. 
 
Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent 
d’aquest ple municipal per tractar el tema que s’especifica a l’ordre del dia. 
 
Atès que aquest Consistori considera justificats els motius de la urgència de la convocatòria 
tramesa. 
 
Vist tot l’anterior, i a iniciativa de l’Alcaldia, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor del 
grup municipal socialista, 2 vots a favor del grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a 
favor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, 3 vots a favor del grup municipal 
del Partit Popular, 3 abstencions del grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 vot a favor del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya, 1 abstenció del grup municipal d’Esquerra 
Unida, ha adoptat el següent: 
 
                                                             ACORD                             
 
Primer. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària que ha estat 
convocada pel dia d’avui a les 22.00 hores. 
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ACORD DEL PLE MUNICIPAL                                         NÚM.  35   DE DATA 22.12.2011 
 
El Ple Municipal aprova la proposta d’acord transcrita a continuació com a núm. 1 
modificada per la que es transcriu després d’aquesta com a núm. 2: 
 
Proposta núm. 1 
 
“EXPEDIENT: C:4.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:07 ASSUMPTE: Ordenances Fiscals. 
Aprovació definitiva de l'establiment i de la modificació-actualització de les  Ordenances 
Fiscals per a l’exercici de 2012. 
 
Vist que per sessió plenària, acord núm. 18 de data 26.10.11, fou aprovat provisionalment 
l'establiment i la modificació-actualització de les Ordenances Fiscals de l’any 2012. 
 
Vist que l'acord d'aprovació provisional ha estat publicat en el Tauler d'Anuncis, en el Butlletí 
Oficial de la Província (BOP) de Barcelona (núm. 02249  de data 28.10.2011) i a La 
Vanguardia (de data 30.10.2011). 
 
Vist que durant el termini d'informació pública s'han formulat al·legacions i reclamacions per 
part del Grup Municipal del Partit Popular d'Abrera, en data 30.11.2011 i amb núm. de 
registre d’entrada 010558. 
 

ES PROPOSA 
 

Primer.- Resoldre la reclamació plantejada per la regidora del grup municipal del Partit 
Popular, senyora Isabel Ruiz Bautista, en el sentit següent: 
 
1. Estimar l’al·legació relativa a la manca d’informes tècnic econòmics que justifiquin els 
elements quantitatius de les taxes de nou establiment a les ordenances fiscals 2.09, en 
matèria del servei de grua, i 2.12, en matèria de préstec d’instruments i del projecte “Apropa’t 
a la música”, i esmenar-ho incorporant els informes corresponents, els quals acrediten el 
compliment de l’article 24 del TRLRHL, en relació a aquestes mateixes taxes. 
 
2. Desestimar l’al·legació relativa a l’actualització de tarifes per recollir l’efecte de la variació 
de l’IPC, atès que l’increment proposat és inferior de les taxes a aquest índex oficial, segons 
s’acredita a l’informe de la interventora emès amb motiu de l’aprovació provisional, i tractant-
se d’una actualització de tarifes no és preceptiva la formulació de nous informes econòmics 
financers. 
 
3. Estimar l’al·legació relativa a la supressió de l’apartat 4 de l’article cinquè de l’ordenança 
fiscal 2.06, atenent a l’informe de la interventora, emès amb motiu de l’aprovació provisional, 
i, per tant, suprimir  aquest article. 
 
4. Estimar, en coherència amb l’estimació que figura a l’apartat anterior, l’al·legació relativa a 
la supressió a l’epígraf 2.02 de la taxa 2.08, de la menció “Quan, als efectes de l’article 5.4 
de l’Ordenança 2.06, sigui aplicable el tipus del 0% s’aplicarà també en el càlcul de la 
llicència aquest tipus”, i, per tant, suprimir aquesta menció. 
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5. Desestimar l’al·legació relativa a la bonificació prevista a l’Impost sobre béns Immobles de 
naturalesa urbana per a famílies nombroses i famílies nombroses de caràcter general, per 
considerar que l’import de bonificació previst s’ajusta a la llei i es considera adequat a les 
necessistats del municipi. 
 
Segon.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals, ordenar la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva i del text dels preceptes modificats de les ordenances i disposar la seva 
vigència amb efectes del dia 1 de gener de 2012, amb el contingut que presentava 
l’aprovació provisional, modificada només amb els canvis que resulten de la resolució de 
reclamacions que s’ha practicat a l’apartat anterior d’aquest acord. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 2.06 següent: 
 
1. L’apartat 5 de l’article cinquè passarà a numerar-se com l’apartat 4. 
 
2. Es deroga l’apartat 6 de l’article 5, atès que passarà a formar part del nou article sisè. 
 
3. S’introdueix un nou article sisè amb la redacció següent: 
 
“Article sisè. Bonificacions 
1. Es concedirà una bonificació de fins el 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques i artístiques o de foment 
de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres, fixant en el mateix acord, l’import a bonificar, que no serà inferior 
al 25 per cent ni superior al 95 per cent.  
 
En tot cas, gaudiran de la bonificació anterior en un 95 per cent  les obres que consisteixin 
en: 
a) Rehabilitació de façanes, balcons i terrats d’edificis plurifamiliars i unifamiliars. 
b) Rehabilitació de l’habitatge en ús per tal d’assolir el nivell mínim d’habitabilitat objectiva, 
sempre i quan no tinguin la finalitat de crear nous habitatges. 
c) Reparació de patologies estructurals dels edificis i habitatges, habitats total o parcialment. 
d) Instal·lació de plaques solars, fotovoltaiques i receptors d’energies eòliques i, en general, 
qualsevol altra instal·lació d’aquest tipus captadora d’energies alternatives sempre que no 
sigui en compliment de la legislació aplicable. 
 
Quan l’òrgan atorgant del permís qualifiqui les obres de forma parcial en algun/s dels 
supòsits anteriors, determinarà a quines unitats de l’obra li serà d’aplicació la bonificació del 
95 per cent abans esmentada.  
 
Aquesta previsió suposa que el ple declara amb caràcter general que en els quatre supòsits 
anteriors és d’aplicació la bonificació prevista a l’article 103.2.a del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i per tant no caldrà una declaració específica del  ple 
prèvia a les liquidacions. 
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2. Es concedirà una bonificació de fins el 90 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
Aquesta bonificació serà compatible amb el gaudi de la prevista a l’apartat 1 d’aquest article i 
s’aplicarà sobre la quota resultant d’aplicació aquesta altra bonificació. 
 
3. Als actes de liquidació, s’aplicaran d’ofici les bonificacions previstes en aquest article.” 
 
4. Els articles sisè, setè i vuitè de la redacció vigent passaran a numerar-se com els articles 
setè, vuitè i novè, respectivament. 
 
Quart.- Obrir un termini d’informació pública de trenta dies comptats des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions que tindrà lloc al BOP i a un diari dels de més difusió a la 
província de Barcelona, i durant tot aquest termini, al tauler d’edictes municipal, als efectes 
que es puguin presentar les reclamacions que siguin adients. 
 
Cinquè.- Disposar que l’aprovació provisional prevista a l’apartat tercer esdevindrà definitiva 
si durant la informació pública prevista a l’apartat quart no es formula cap al·legació, per 
ministeri de llei. 
 
Sisè.- Practicar en relació a l'exteriorització i difusió interna d'aquest acte els tràmits 
següents: 
COMUNICACIONS INTERNES: A tots el regidors i Departaments de l'Ajuntament d'Abrera. 
NOTIFICACIONS: Al grup municipal del Partit Popular d'Abrera. 
ACTUALITZACIÓ  WEB: a la pàgina www.ajuntamentabrera.cat per actualitzar la informació 
afectada. 
PUBLICACIONS:  al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè.- Establir l’oferiment de recursos següent: 
 
“L’aprovació definitiva d’ordenances fiscal és la resolució d’un procediment d’aprovació de 
disposicions administratives generals, posa fi a la via administrativa, i pot ser objecte de 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
L’aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació de l’ordenança 2.06 
és un acte de 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 podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.” 
 

 
 
Proposta núm. 2 
 
“EXPEDIENT: C:4.1 N:2011/01 T:01 V:00 S:07 ASSUMPTE: Modificar la proposta d’acord 
sobre l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals.  
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El dia 16 de desembre de 2011, l’Alcaldessa va emetre la proposta d’acord de l’assumpte 
de referència.  
 
A la llum d’aquella proposta, del text resultant de les Ordenances Fiscals i de l’expedient 
administratiu, el Secretari ha emès l’informe preceptiu 19/2011, de 20 de desembre, que 
va ser sol·licitat per 6 regidors el dia 24 de novembre de 2011, segons resulta de l’entrada 
10345 del registre general municipal.  
 
En aquest informe, s’indica la necessitat d’adequar a la legalitat determinats preceptes de 
la proposta d’acord.  
 
Aquesta modificació de la proposat d’acord s’adreça a corregir la formulada el dia 16 de 
desembre i incorporant aquelles observacions de l’informe del Secretari que es considera 
convenient seguir. També motiva, conforme a l’art. 54.1. c) de la Llei 30/92 de 26 de 
novembre, aquells punts en els quals la proposta d’acord no segueix l’informe del 
Secretari.  

 
ES PROPOSA 

 
Primer. Modificar la proposta d’acord de 16.12.2011 sobre l’aprovació definitiva de les 
ordenances fiscals que es proposa que vigeixi a partir del dia 01.01.2012 i que proposa 
una aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 2.06, en els termes 
següents:  
 
1.  Suprimir l’exempció prevista a l’article 5 de l’ordenança fiscal 2.17 i introduir a l’art. 6 
després del quadre de tarifes la menció següent: “Els estudiants de batxillerat dels barris 
de Vilalba i Ca n’Amat matriculats a l’IES Voltrera d’Abrera, als trajectes compresos entre 
dilluns i divendres, dins el període lectiu, satisfaran una tarifa de 0 euros. ”    
 
2. Incorporar a l’expedient administratiu còpia de les autoritzacions vigents de les taxes 
corresponents al servei de subministrament d’aigua i de transport col·lectiu de viatgers. 
 
3. A l’ordenança 2.08, i a l’art. 7:      
 
a)  La redacció de l’epígraf 1.08 passa a ser:  “Certificats d’aprofitament urbanístic”.   
 
b) La redacció de l’epígraf 1.12 passa a ser: “Informes de tècnics i consultes tècniques” 
 
c) Se suprimeix l’epígraf 1.11.  
 
4. Suprimir l’epígraf número 99 de l’art. 5 de l’ordenança fiscal 2.11. 
 
5. A l’art. 5 de l’ordenança fiscal 2.13, s’introdueixen els canvis següents:  
 
a) De l’epígraf 1.06 se suprimeix la menció: “L’import anterior inclou els tributs derivats de 
l’obertura de l’establiment, excepte l’IAE. “  
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b)  L’epígraf 3.04 passa a ser:  “sacs de runa “ i resta idèntic el termini màxim i la quota 
complementària.  
 
c) L’epígraf 3.05 passa a ser:  “contenidors de runa” i resta idèntic el termini màxim i la 
quota complementària.  
 
d)  Se suprimeix la referència “per mòdul”.  
  
6. A l’epígraf “suplement per motius especials objectius” de l’art. 6 de l’ordenança fiscal 
2.18, se suprimeix “Preu mensual pel tipus d’IVA d’acord amb la normativa vigent.”    
 
7. S’afegeix un paràgraf addicional al final de l’aparat 4 de l’art. 5 de l’ordenança fiscal 
2.02 amb la redacció següent: “Aquesta bonificació tindrà durada indefinida mentre es 
mantingui la condició de família nombrosa.”         
 
8. L’apartat 2 del nou article 6 de l’ordenança fiscal 2.06 s’esmena perquè digui  
“persones amb discapacitat”, enlloc de “discapacitats”.  
 
Segon. Afegir a l’apartat sisè de la proposta d’acord de 16 de novembre de 2011, a 
l’apartat de notificacions la que es practicarà, en la forma prevista en la reglamentació 
específica, a la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les taxes sobre 
subministrament d’aigua i per transport col·lectiu de viatgers.  
 
Tercer. Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de les 
ordenances fiscals aprovada definitivament.    
 
Quart. Declarar que l’acte és la resolució d’un procediment d’aprovació de disposicions 
administratives generals, que posa fi a la via administrativa, i que pot ser impugnat per 
recurs contenciós administratiu, davant de la sala contenciós administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, sense perjudici que els 
legitimats activament puguin interposar qualsevol recurs ajustat en dret. “ 
 
El Ple de la Corporació per 6 vots a favor del grup municipal socialista, 2 vots a favor del 
grup municipal de Convergència i Unió, 1 vot a favor del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, 3 vots en contra del grup municipal del Partit Popular, 3 vots en contra del 
grup municipal d’Alternativa d’Abrera, 1 abstenció del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya, 1 vot en contra del grup municipal d’Esquerra Unida aprova l’acord que ha estat 
transcrit integrat per la proposta núm. 1 i modificada per la proposta núm. 2. 
 
El text refós de la modificació de les ordenances fiscals aprovat definitivament és el següent: 
 
“ 
2.02 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
L’article segon, apartat tercer, queda redactat com segueix: 
 
“3.  L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret 
constitutiu del fet imposable. 
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Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es 
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta 
circumstància impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi 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 en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble. En aquest cas, 
caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera el pagament de les 
quotes individuals resultants. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió 
resultin quotes d’import inferior als mínims establerts als apartat 1. de l’article 5. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 d’aquesta 
ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic 
matrimonial de societat legal de guanys. 
 
Una vegada acceptada per l' Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran en 
el padró de l’impost de l’exercici immediatament  posterior i es mantindran en els successius 
mentre no  se'n sol·liciti la modificació. 
 
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per aquesta 
Administració.” 
 
A l’article cinquè, al final de l’apartat quatre, s’afegeix la menció següent: 
 
“Aquesta bonificació tindrà durada indefinida mentre es mantingui la condició de família 
nombrosa.” 
 
L’article setè queda redactat al seu apartat 2 com segueix: 
 
“2. Tipus de gravamen.  

2.1 El tipus de gravamen serà el 0,72 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa. 

2.2 El tipus de gravamen serà el 0,884 per cent quan es tracti de béns rústics. 
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició. 

A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord 
amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de 
béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir 
del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a 
cada ús, tingui major valor cadastral.  
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TAULA ANNEXA 
ÚS  CODI TIPUS VALOR C. 

MÍNIM 
Residencial V - - 
Oficines O - - 
Comercial C - - 
Espectacles T - - 
Oci i Hostaleria G - - 
Industrial I  0,801 1,00 € 
Magatzem o Estacionament A - - 
Sanitat y Beneficència Y - - 
Esportiu K - - 
Cultural E - - 
Religiós R - - 
Edifici singular P - - 
Sòl,obres d’urbanització i jardineria  

M 
 
1,10  

 
1,00 € 

 
L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral que anualment 
facilita la Gerència Territorial del Cadastre.” 
 
L’article vuitè experimenta les modificacions següents: 
 
a. El seu apartat 1.1 queda redactat com segueix: 
 
“1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i),1.j), es requerirà que el subjecte 
passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la 
sol·licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de 
l’exempció.” 
 
b. S’afegeix un apartat 1.3 amb el redactat següent: 

  
“Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.” 
  
c. L’apartat 2.1 queda redactat com segueix: 
 
“2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota de l’apartat 1)  es 
refereix a l’import de la quota liquida anual. 
 
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un 
mateix subjecte passiu quan es tracti de bens rústics situats en el municipi d’imposició.” 
 
d. L’apartat 2.3 queda redactat com segueix: 
 
“2.3 El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 3 comprendrà des del període    
impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes, 
sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació 
efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes impositius. 
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Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de sol·licitar-la, acompanyar la 
següent documentació i complir els següents requisits: 
 

a) La sol·licitud de la bonificació ha de presentar-se amb anterioritat a l’inici de les 
obres. Haurà d'aportar-se fotocòpia de la llicència d'obres o del document que 
acrediti la seva sol·licitud davant l'Ajuntament. L’Administració municipal 
mitjançant els seus serveis tècnics realitzarà les comprovacions oportunes en 
cas que la documentació aportada no acrediti fefaentment aquest extrem. 

b) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de 
la societat. 

c) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 
que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia 
de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats. 

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del be immoble, inclosa 
la referència cadastral. 

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

f)  Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat. 
g)  Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del 

començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig 
o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi 
professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats 
documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, 
abans que la liquidació tributaria adquireixi fermesa. 

h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà 
acreditar l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es 
realitzin obres d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat 
corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot 
cas, abans que la liquidació tributaria adquireixi fermesa.” 

 
 
A l’article onzè, s’afegeix un apartat 5 amb la redacció següent: 
“5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència de 
procediment de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant declaració, 
comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així ho estableixi la 
normativa cadastral.” 
 
 
2.03 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
L’article vuitè queda redactat en el seu apartat 3 de la forma següent: 
 
“3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 7è. 
d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent: 
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Categoria fiscal Coeficient 
1a 2,256 
2a 3,249 

“ 
A l’annex on consta l’índex de la categoria fiscal de les vies públiques, s’afegeixen les 
següents: 
 
“ 
Codi Via Nom Tram 

 

0320 travessera Can Morral  1 
0199 carrer Can Morral del Riu  1 
0321 carrer Girona  1 
0322 carrer Lleida  1 
0323 carrer Llibertat  1 
“ 
 
 
2.04 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
Els apartats 2 i 3 de l’article quart queden redactats com segueix: 
 
“2. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l’apartat 
1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les 
característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 
l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. 
 
En el cas específic de l’exempció prevista a la lletra g) de l’apartat 1 d’aquest article, els 
interessats hauran d’aportar el certificat de la discapacitat emès per l’òrgan competent, així 
com  fotocòpia de les condicions generals de l’assegurança del vehicle i justificació del destí 
del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud  una manifestació signada pel titular 
del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà  al seu 
transport. 
 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de conformitat 
amb el que preveu l’article 194 de la Llei General Tributària, raó per la qual  s’iniciarà el 
procediment sancionador . 
Les  exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en 
siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 
 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, 
produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts 
per a tenir-hi dret quan es merita l’impost. 
 
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents acreditatius 
dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i 
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verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè 
es realitzi l’esmentada consulta.” 
 
 
Els apartats 1 i 2 de l’article sisè queden redactats com segueix: 

 

“1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost 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 1,912 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. 
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents 
en aquest municipi serà el següent: 
 

Codi Potència i classe de vehicle Euros 
  A) TURISMES  
1 De menys de 8 cavalls fiscals 24,13 
2 De 8 a 11,99 cavalls fiscals 65,16 
3 De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 137,55 
4 De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 171,33 
5 De més de vint cavalls fiscals 214,14 
  B) AUTOBUSOS  

11 De menys de 21 places 159,27 
12 De 21 a 50 places 226,84 
13 De més de 50 places 283,55 
  C) CAMIONS  

21 De menys de 1000 kg de càrrega útil 80,84 
22 De 1000 a 2999 kg de càrrega útil 159,27 
23 De més de 2999 a 9999 kg de càrrega útil 226,84 
24 De més de 9999 kg de càrrega útil 283,55 
  D) TRACTORS  

31 De menys de 16 cavalls fiscals 33,79 
32 De 16 a 25 cavalls fiscals 53,10 
33 De més de 25 cavalls fiscals 159,27 
  E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES 

DE TRACCIÓ MECÀNICA  
41 De més de 750 i menys de 1000 kg de càrrega útil 33,79 
42 De 1000 a 2999 kg de càrrega útil 53,10 
43 De més de 2999 kg de càrrega útil 159,27 
  F) ALTRES VEHICLES  

51 Ciclomotors 8,45 
52 Motocicletes fins a 125 cc 8,45 
53 Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 14,47 
54 Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 28,97 
55 Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000 cc 57,91 
56 Motocicletes de més de 1000 cc 115,83 
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La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa 
l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre.” 
 
 
L’apartat 3 de l’article desè queda redactat com segueix: 
 
“3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són 
procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de beneficis 
fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del tribut per 
consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar els requisits 
per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades. 
 
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ ORGT faci la consulta de l’existència dels 
requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà d’aportar per 
mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies comptats 
a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el 
benefici fiscal, per tal que, si s’escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva 
concessió.” 
 
 2.05 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 
 
 
L’apartat 8 de l’article setè queda redactat com segueix: 
 
“8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general es prendrà, a efectes de la determinació de la base 
imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous 
valors cadastrals la reducció establerta a l’article 8è. 
 Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en  què els valors cadastrals   resultants de 
la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als vigents fins aleshores. 
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans 
del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.” 
 
L’article vuitè passa a quedar redactat com segueix: 
 
"Article vuitè. Tipus de gravamen i quota 
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 de l’acreditament el 
percentatge que resulti del quadre següent: 
 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 
un i cinc anys 

3,70 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys 3,33 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a quinze 
anys  

3,20 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys 3,00 
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2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de  30 per cent. 
 
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a 
efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s’aplicarà als nous valors 
cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 40 per cent.” 
 
2.06 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
L’article primer passa a quedar redactat com segueix: 
 
“Article primer.- Fet imposable 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet 
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir 
prèviament la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagin obtingut o presentat o no les 
llicències, sempre que l’atorgament de la llicència o el control posterior de l’activitat sigui de 
competència municipal.” 
 
S’introdueix un article segon de nova redacció amb el text següent: 
 
“Article segon.- Actes subjectes 
Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents: 
 
1. Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, 

l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 
2. Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la 

disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions 
existents. 

3. Les obres de demolició o enderroc. 
4. La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 
5. Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via publica per particulars o per les 

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

6. Les obres de tancament de solars o de terrenys. 
7. Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així 

com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests 
actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització 
degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 

8. La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques 
dels serveis públics. 

9. La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
10. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, 

mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre us a que es destini el 
subsòl. 

11. Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
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12. La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les 
ordenances que estiguin subjectes a llicencia municipal o a comunicació prèvia o 
declaració responsable, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.” 

 
Els articles segon, tercer i quart de l’ordenança fiscal 2.06 vigent passen a quedar numerats 
com articles tercer, quart i cinquè, respectivament. 
 
L’article cinquè passarà a quedar numerat com article sisè i experimenta les modificacions 
següents: 
 
a. el seu apartat tercer queda redactat com segueix: 

 
“3. El tipus de gravamen serà el  3,66%.” 

 
b. se suprimeix l’apartat 4. 
 
L’article sisè passa a denominar-se article setè i el seu apartat 1 queda redactat com segueix: 
 
“1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva, prèviament a l’expedició del seu títol  
acreditatiu,  es  practicarà una  liquidació  provisional  la base  imposable de  la  qual serà el 
major dels següents pressupostos: 

a) El presentat pels interessats, sempre que estigui visat  pel  col·legi  oficial 
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

b) El calculat en funció dels índexs i mòduls que s’estableixen a continuació (d’acord amb 
l’article 103.1,b) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març):  

 

Concepte Unitat Mòdul 

Edificació d'habitatges (de 50 a 100 m2) m2 651,70 
Edificació d'habitatges (de 100 a 150 m2) m2 744,80 
Edificació auxiliar m2 358,44 
Naus industrials (llum > 12 m) m2 325,85 
Naus industrials (llum fins a 12 m) m2 279,30 
Edificis d'oficines (edificis annexos) m2 558,60 
Edificis d'oficines (edificis singulars) m2 931,00 
Piscines m 512,05 
Tanca de façana m 106,37 
Mur de contenció m2 119,78 
Tanca perimetral interior m 26,48 
Moviment de terres necessaris per a la realització d'obres m3 12,65 
“ 
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Els articles setè i vuitè de l’ordenança fiscal 2.06 vigent passen a quedar numerats com 
articles vuitè i novè, respectivament. 
 
 
2.08 TAXA PER A EXPEDICIÓ I VISAT DE DOCUMENTS I ALTRES SERVEIS 

ADMINISTRATIUS 
 

L’apartat 3 de l’article segon queda redactat com segueix: 
 
“3. En relació a la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria 
d'urbanisme, el fet imposable el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l'activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, 
s'ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals, conforme al que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter. de la llei 
7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local i l'article 187 del TRLUC.” 
 
L’article setè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“Article setè.- Tarifa 
La tarifa referenciada en l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 

 
Codi Concepte Euros 

  EPÍGRAF 1.00 EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS  

1.01 Certificats de residència o d’empadronament 0 
1.02 Certificats relatius al cens electoral 0 
1.03 Certificats d’acreditacions de fe de vida 0 
1.04 Certificats d’acords i resolucions municipals 12,58 
1.05 Certificats tributaris,de documents municipals i altres actes administratius 

12,40 
1.06 Sense contingut 0 
1.07 Certificats d’ordenances fiscals o altres normes municipals (per cada una) 

12,58 
1.08 Certificats d’aprofitament urbanístic  18,36 
1.09 Certificats d’informes tècnics sol·licitats per Comunitats de Propietaris o 

Associacions 0,00 
 1.10 Certificats d’informes tècnics en relació a les condicions d’habitabilitat dels 

habitatges, per  problemes de seguretat d’immobles o defectes de 
construcció 

0,00 
1.12 Informes tècnics i consultes tècniques 

18,36 
1.13 Informes per a tràmits de reagrupament familiar 19,55 
1.14 Informe d’arrelament social 16,21 
1.99 Certificats no inclosos en apartats anteriors 3,25 
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  EPÍGRAF 2.00 CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS  

2.01 Llicències o  ordres  d’execució  urbanístiques d’obres menors 0,00 

Llicències o  ordres  d’execució  urbanístiques d’obres majors           
Tipus 

 

amb pressupost inferior a                        90.150 euros 0,66% 
amb pressupost entre         90.150,01 i 120.200 euros 1,33% 
amb pressupost superior a                    120.200 euros 1,99% 

2.02 

No estaran  subjectes a aquesta taxa les obres excloses de l’àmbit  
d’aplicació  de l’impost,  assenyalades  a l’Ordenança 2.06, o que 
gaudeixin de bonificació d’aquest impost. En les obres promogudes per  
administracions o organismes públics, es prendrà com a pressupost base 
el d’adjudicació d’aquestes obres 

 

2.03 Llicències urbanístiques de parcel·lació (divisió, agrupació, regularització) 
44,37 

2.04 Llicències urbanístiques tala d’arbres no subjectes a comunicació prèvia 
(unitat) 10,90 

2.05 Llicències urbanístiques per ocupació o utilització:   
 - Per primera ocupació d’habitatges i locals situats a edificis plurifamiliars (per cada 

unitat) 40,18 
 -Per primera utilització de locals (no inclosos a l'apartat anterior), naus industrials i 

instal·lacions 177,59 
2.06 Llicències d’autotaxis (canvi vehicle) 148,30 
2.07 Llicències d’autotaxis per autorització de transmissió de la llicència a 

tercers 200,91 
2.08 Llicències d’autotaxis (concessió o modificació) 401,82 
2.09 Llicències d’autotaxis (visat  renovació anual) 72,05 
2.10 Pròrrogues llicències urbanístiques obres menors 12,58 
2.11 Pròrrogues ordinàries de llicències urbanístiques (fins a la meitat del 

termini inicial) 
 

  Tipus 0,036% 

  Aquest percentatge es calcularà sobre el pressupost inicial estimat, 
multiplicat pel nombre  de mesos de concessió de pròrroga 

 

  Mínim 75,98 
2.12 Pròrrogues extraordinàries de llicències urbanístiques (terminis 

extraordinaris discrecionals). Igual càlcul 2.11                                     
  Tipus 0,060 
  Mínim 75,98 
2.13 Per suspensió temporal de llicència urbanística a instància i per interès del 

beneficiari 
 

2.14 Per revocació de suspensió de llicència a instància i per interès del seu 
beneficiari (Gestió: mitjançant autoliquidació prèvia o liquidació d’ofici) 

88,79 
2.15 Per declaració de renúncia a llicència  d’obres majors 80,36 
2.16 Per desestiment al procediment d’atorgament  de llicència  d’obres majors 

0,00 
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  -          Abans de finalitzar la instrucció (sense informes tècnics) 
22,96 

  -          Desprès de finalitzar la instrucció (amb informes tècnics 68,88 
2.17 Llicència de reserva de gual 0,00 
2.18 Llicència per instal·lació de cartells i rètols 24,54 
2.19 Llicències urbanístiques de moviments de terres independents, rebaixos, 

terraplenats, extraccions i similars                                Per cada Tn 
moguda 0,34 

0,00 

0,00 

36,94 

2.20 Per comunicacions prèvies d’obres menors per a supressió de barreres 
arquitectòniques (amb presentació de pressupost)    
Per comunicacions prèvies per a intervencions puntuals necessàries per a 
garantir els nivells mínims d'habitabilitat (amb presentació de pressupost) 
 
Per comunicacions prèvies d'obres menors amb un pressupost ≤ a 1000 € 
(amb presentació de pressupost) 
 
Per la resta de comunicacions prèvies 

73,93 
Comunicacions prèvies de tala d'arbres (per unitat)                                                      10,90 2.21 
 
                                                             Tarifa màxima 73,93 

2.22 Llicències d'armes 61,15 
2.99 Llicències i autoritzacions no incloses en els apartats anteriors 

6,54 
  EPÍGRAF 3.00 NORMATIVA, COMPULSES I LLIBRES  

 
3.01 Per cada ordenança fiscal o municipal 3,25 
3.02 Per cada text refós d’ordenances fiscals o municipals 38,22 
3.03 Per cada fotocòpia  (entitats) 0,05 
3.04 Per cada plec de condicions generals 8,71 
3.05 Per compulsa del DNI, NIF, carnet de conduir , títols acadèmics o 

declaracions o certificacions de renda abreujades 
1,37 

3.06 Per compulsa de plecs de documents (documentació de professionals, 
declaracions de renda simplificades i ordinàries, escriptures, projectes 
etc.) i per cada deu pàgines o fracció 

6,51 
3.07 Per legitimació de signatures (per cada una) 3,34 
3.08 Per compareixences, declaracions, autoritzacions realitzades davant 

l’Administració municipal per assumptes aliens a l’Ajuntament 
4,36 

3.09 Per validació de poders 6,51 
3.10 Per declaració de conducta ciutadana 1,37 
3.11 Per compulsa de llibre de família i passaport 3,03 
3.12 Per altres compulses o autenticacions (cada una) 1,37 
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3.13 Per tota classe de documents a compulsar per a comunitats de 
propietaris o per expedients relacionats amb temes de rehabilitació 
d’habitatges i patologies estructurals 

0,00 
3.14 Per venda de llibres sobre Abrera, a particulars 16,21 
3.15 Per venda de llibres sobre Abrera, a distribuïdores 16,21 
  EPÍGRAF 4.00 EXPEDICIÓ I COL·LOCACIÓ DE PLAQUES  I 

DISTINTIUS  
4.01 Per números d’immobles homologats per l’Administració municipal 

9,15 
4.02 Per col·locació, en concepte de recepció obligatòria de servei, de núm. 

d’immoble 16,76 
4.03 Per pintat, en concepte de recepció obligatòria  de servei, de núm. 

d’immoble (solars) 7,59 
  EPÍGRAF 05.00 SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 

DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 

5.01     
  EPÍGRAF   06.00  PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS  

6.01   
6.02 Per suport i assessorament a Comunitats de Propietaris en matèria de 

gestió, rehabilitació d’edificis, etc. 
0,00 

  EPÍGRAF 07.00 PRESTACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I DE  
SEGURETAT 

 

Serveis de neteja d’immobles particulars                                              
(Gestió: els titulars  d’immobles que es trobin en  situació de brutícia o 
estat que pugui afectar la sanitat o salubritat públiques seran requerits per 
a que, en el termini de 10 dies, procedeixin a la seva neteja o adequació. 
Al requeriment s’acompanyarà una liquidació  estimativa del preu del 
servei que es farà efectiva anticipadament en cas d’incompliment del 
termini assenyalat. Un cop realitzat el servei, es girarà liquidació tributària 
definitiva  d’acord  amb  el seu cost efectiu d’aquest).                                                      
 

Segons/c
ost real i 

efectiu 
del 

servei   

7.01 

                                       Mínim 161,53 
 7.02 Taxa de retirada de materials i elements de propietat privada ubicats a 

la via pública, a zones de propietat municipal o espais lliures, o bé 
neteja d’aquestes zones quan l’actuació hagi estat provocada pel 
particular (El procediment de gestió serà l’anterior)                                                
                                    Mínim                           

121,18 
7.03 Serveis de recepció obligatòria per particulars de desinfectació, 

desinsecció i neteja                     
segons/c
ost real i 

efectiu 
del 

servei  
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Mínim 80,76 

  EPÍGRAF 8.00  PRESTACIÓ DE SERVEIS EN DEIXALLERIA  

8.01 Per cada pesada en bàscula municipal.  
  Fins a   4 Tn, per cada pesada 2,47 
  Més de 4 Tn, per cada pesada 4,00 
  EPÍGRAF 9.00   SERVEIS INFORMÀTICS  
9.01 Per connexió a Internet (Biblioteca) 0,00 
  EPÍGRAF 10.00 SERVEIS CARTOGRÀFICS, DE REPRODUCCIÓ DE 

DOCUMENTACIÓ, PLÀNOLS I FOTOGRAFIES 
 

Plànol topogràfic del terme, en  suport informàtic, per cada Ha o fracció  10.01 

 80,76 
10.02 Plànol topogràfic del terme en suport paper DIN A-4 (2 còpies) 

40,40 
10.03 Plànol topogràfic del terme, suport paper superior a DIN A-4, per cada Ha 

80,76 
10.04 Fotocòpia b/n DIN A-4 0,13 
10.05 Fotocòpia color DIN A-4 1,62 
10.06 Fotocòpia b/n DIN A-3 0,27 
10.07 Fotocòpia color DIN A-3 2,92 
10.08 Fotocòpia b/n DIN A-2 8,09 
10.09 Fotocòpia color DIN A-2 9,20 
10.10 Fotocòpia b/n DIN A-1 12,11 
10.11 Fotocòpia color DIN A-1 13,58 
10.12 Fotocòpia b/n DIN A-0 16,15 
10.13 Fotocòpia color DIN A-0 18,55 
10.14 Enquadernacions 4,06 
10.15 Fotografia aèria (vol alt), en  suport informàtic 121,18 
10.16 Fotografia impresa en paper DIN A-4 16,15 
10.17 Fotografia impresa en paper DIN A-3 32,28 
10.18 Fotografia impresa en paper DIN A-2 o superior 80,76 
10.19 Tarjeta per 25 fotocòpies (Biblioteca) 1,66 
10.20 Tarjeta per 50 fotocòpies (Biblioteca) 3,35 
 
  

EPÍGRAF 11.00 SERVEIS DE CONTROL D’ANIMALS  

11.01 Comunicació – inscripció al Registre censal d’animals de companyia 0,00 
11.02 Llicència per tinènça de gossos i animals perillosos-inscripció al Registre 

23,37 
11.04 Per recollida de gossos o altres animals solts 77,81 

Per cada dia d’estada, o fracció, d’animals sota custòdia municipal 
 

11.05 

En aquest supòsit l’Ajuntament practicarà liquidacions trimestrals 

7,77 
“ 
 



 22 

En aquesta taula de tarifes s’ha suprimit l’epígraf 1.11. 
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2.09 TAXA PER A SERVEIS EDUCATIUS,  JUVENILS, CULTURALS I SOCIALS 

 
L’apartat 1 de l’article setè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 
    Servei, instal·lació o activitat: Euros 
Activitats d’ensenyament d’adults  
Per cada curs  33,21 
   
Activitats d’ensenyaments musicals  
Matrícula ordinària de l’Escola de Música 19,94 
Matrícula especial de l’Escola de Música 39,87 
Matrícula extraordinària de l’Escola de Música 39,87 
Matrícula de l'Escola de Música a partir de 60 anys 0,00 
Tarifes vigents de l’1 de gener al 31 d’agost de 2012  
Grups                 
1. Iniciació I, II (1 h 30’ setmana) 24,28 
2. Preparatori I, II (2 h 30’ setmana) 32,49 
3. Llenguatge musical I, II, III, IV (2 h setmana) 31,86 
4. Solfeig auditiu (1 h setmana) 20,89 
5. Llenguatge accés (1 h 30’ setmana) 24,75 
    Llenguatge accés (2 h setmana) 32,49 
Instrument  
Tots el nivells  
   30’ setmana 21,24 
   45’ setmana 27,33 
   60’ setmana 37,20 
Formacions  
Combo / Cambra 11,60 
Orquestreta 11,60 
Coral 8,51 
Préstec d’instruments  

Préstec d’instrument (individual) 40,00 

Préstec d’instrument compartit o préstec semestral 20,00 

Sensibilització a les Escoles  

Matrícula de l’Escola de Música Sensibilització a les Escoles 19,94 
1 hora setmanal 15,62 

Tarifes vigents de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2012 10 quotes 
mensuals 

Grups                 
1. Iniciació I, II (1 h 30’ setmana) 24,77 
2. Preparatori I, II (2 h 30’ setmana) 33,14 
3. Llenguatge musical I, II, III, IV (2 h setmana) 32,50 
4. Solfeig auditiu (1 h setmana) 21,31 
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5. Llenguatge accés (1 h 30’ setmana) 25,25 
    Llenguatge accés (2 h setmana) 33,14 
Instrument  
Tots el nivells  
   30’ setmana 21,66 
   45’ setmana 27,88 
   60’ setmana 37,94 
Formacions  
Combo / Cambra 11,83 
Orquestreta 11,83 
Coral 8,68 
Préstec d’instruments  
Préstec d’instrument (individual) 40,00 

Préstec d’instrument compartit o préstec semestral 20,00 

Sensibilització a les Escoles  

Matrícula de l’Escola de Música Sensibilització a les Escoles 19,94 
1 hora setmanal 15,93 

Activitats juvenils  
Entrada una sessió Parc de Reis 1,00 
Entrada a una sessió de les Activitats joves de Nadal 0,00 
Tallers joves (import per cada taller)  
Per a joves d'entre 12 i 24 anys tots els tallers joves 0,00 
Per a joves d'entre 25 i 35 anys:  
Tallers joves d’1 o 2 sessions 0,00 
Tallers joves de 3 a 5 sessions 10,80 
Tallers joves de 6 a 10 sessions 16,21 
Tallers joves d’11 o més sessions 19,44 
Per a joves que acreditin estar en situació d'atur 0,00 
Activitats culturals (cinema, teatre, música i d’altres)  
Per cada sessió entrada general      4,20 
Per cada sessió entrada a partir de 60 anys 2,50 
Abonament 3 sessions 10,10 
Abonament 3 sessions a partir 60 anys 6,00 
Abonament 4 sessions 13,50 
Abonament 4 sessions a partir 60 anys 7,95 
Abonament 6 sessions 20,20 
Abonament 6 sessions a partir 60 anys 12,10 
Abonament 8 sessions 25,75 
Abonament 8 sessions a partir 60 anys 15,95 
Activitats de Serveis Socials  
Casal d’estiu 85,77 
Colònies (import per dia) 12,13 
Matrícula curs de treballs manuals tarifa general 31,29 
Matrícula curs de treballs manuals a partir de 60 anys i pensionistes 
a partir de 55                                   18,78 
Matrícula curs de patchwork tarifa general 31,29 
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Matrícula curs de patchwork a partir de 60 anys i pensionistes a partir 
de 55 18,78 
Matrícula curs de puntes de coixí tarifa general 31,29 
Matrícula curs de puntes de coixí a partir de 60 anys i pensionistes a 
partir de 55 18,78 
En cas de participar en més d’un curs només es pagarà una 
matrícula 0,00 
Curs de Centre Obert 0,00 
Matrícula i curs de gimnàstica per la gent gran Sta. Maria V. (a partir 
60 anys) 0,00 
Matrícula curs de gimnàstica Sta. Maria de V. 15,17 
Cada mes curs de gimnàstica Sta. Maria de V. 13,41 
“ 
 
2.10 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
L’apartat 1 de l’article cinquè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les bases i tarifes següents: 
 
Cod Concepte Euros 
  A) Drets d’enganxament o connexió subjecte a IVA tipus 

general 
 

1 Drets d’enganxament o connexió d’ús domèstic,  amb 
qualsevol diàmetre de comptador 64,39 

2 Drets d’enganxament o  connexió  d’ús  industrial, agrícola, 
comercial o provisionals  d’obres  amb comptador de 
diàmetre igual o inferior a 20 m/m 118,22 

3 Drets d’enganxament o  connexió  d’ús  industrial, agrícola, 
comercial o  provisionals  d’obres  amb comptador de 
diàmetre superior a 20 m/m 533,09 

4 Drets d’enganxament o connexió de boques d’incendi 533,09 
  B) Preses d’aigua que inclouen despeses d’instal·lació, 

mà d’obra, vàlvula d’entrada, collar, enllaç, tub de 
polietilè, panot i ciment 

 

5 Preses d’aigua d’ús residencial / unifamiliar (nucli urbà) 178,40 
6 Preses d’aigua d’ús residencial / unifamiliar (resta municipi) 301,42 
7 Preses d’aigua d’ús residencial / plurifamiliar (general) 478,03 
8 Preses d’aigua d’ús industrial i d’altres (mínim 07) s./cost real i efectiu 
9 Preses d’aigua agrícoles i públiques    (mínim 07) s./cost real i efectiu 
10 Despeses de segona instal·lació de comptador 36,76 
  C) Comptadors verificats per serveis d’indústria  
11 Comptador de 13 mm de 7/8 “ entrada - ¾ “ sortida 64,61 
12 Comptador de 15 mm de ¾ “ 80,76 
12b Comptador de 20 mm d’1”  89,67 
13 Comptador de 25 mm d’1 ¼ “ 145,40 
14 Comptador de 30 mm d’1 ½ “ 201,89 
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14b Comptador de més de 30 mm s./cost real i efectiu 
15 Verificació primitiva per a comptador de 13 mm 2,44 
16 Verificació primitiva per a comptador de 15 mm 2,65 
16b Verificació primitiva per a comptador de 20 mm  3,28 
17 Verificació primitiva per a comptador de 25 mm 4,47 
18 Verificació primitiva per a comptador de 30 mm 6,04 
18b Verificació primitiva per a comptador de més de 30 mm s./cost real i efectiu 
  D) Tapa de comptador i vàlvula de sortida  
19 Tapa de 25x35 34,63 
20 Vàlvula de sortida per a comptador de 13  i de 15 mm 10,59 
21 Vàlvula d’entrada  per a comptador de 13  i de 15 mm 10,87 
22 Vàlvula de sortida per a comptador a partir de 20 mm  18,97 
23 Vàlvula d’entrada  per a comptador de 20 i 25 mm 16,26 
 E) Operacions per impagament de rebuts i factures en 

conceptes de taxes  
 

24 Desconnexió/retirada i restitució/ connexió / col·locació 
física del comptador  89,83 

  F) Comprovacions i verificacions d’instal·lacions i 
aparells de mesura 

 

25 Per substitució del comptador a petició de l’interessat,  quan 
no hi hagi avaria que ho justifiqui (en cas d’haver-hi avaria 
serà sense càrrec) 103,80 

26 Per verificació voluntària de l’abonat sense detecció d’avaria 
pel Servei Municipal (en cas d’haver-hi avaria serà sense 
càrrec) 37,90 

27 Per verificació de la lectura del comptador d’ofici o a instància 
de l’abonat 0,00 

  G) Formalització de pòlisses i contractes  
28 Formalització de pòlisses per canvi de titularitat 0,00 
29 Formalització de pòlisses per alta de subministrament 0,00 
30 Diligenciat de pòlisses per canvi de contracte, de provisional 

a definitiu 0,00 
  H) Quotes de servei contractes de 45 m3  trimestrals  
A Comptadors des de 13 mm fins a 19 mm 15,72 
B Comptadors des de 20 mm fins a 29 mm 31,48 
C Comptadors des de 30 mm fins a 39 mm 64,08 
D Comptadors des de 40 mm cap endavant 102,46 
E Boques incendi sense comptador ni consum 73,48 
F Consums Ajuntament d’Abrera 0,00 
  I) Quotes de servei contractes per extingir trimestrals  
1.2 Contractes de   22 m3/trimestre 7,84 
7.1 Contractes de 118 m3/trimestre 47,11 
7.4 Contractes de 300 m3/trimestre 101,24 
  J) Quotes de servei d’aforaments per extingir trimestrals  
9.1 Aforaments de  22 m3/trimestre 7,84 
9.2 Aforaments de  45 m3/trimestre  15,72 
9.3 Aforaments de  67 m3/trimestre  23,42 
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9.7 Aforaments de 180 m3/trimestre  62,87 
  K)  Consum d’aigua Euro/m3  
4.2 Sector I  (01 Abrera, 03 Can Vilalba, 04 Ca n’Amat, 05 Sta. M. 

de Vilalba, Can Torras i El Suro, 06 Les Carpes, 07 Sant 
Miquel)                                          

 

  Bloc primer 0,291152 
  Bloc segon 0,523507 
4.3 Sector II (02 Polígons industrials St. Ermengol i Barcelonès, 

08 Polígon industrial Can Sucarrats i Can Moragas, 10 
Polígon Industrial Can Vilalba)  

 

  Bloc primer 0,345368 
  Bloc segon 0,669081 
4.4 Sector III  (sense contingut) i Altres (consums atípics) 0,915695 
4.5 Sector IV (09 Can Costa, Can Popoch i Roca La Mona) 0,656360 
“ 
 
2.11 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 
 
L’article primer passa a quedar redactat com segueix: 
 
“Article primer. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (LRBRL), i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19  d’aquest text legal, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.” 
 
L’apartat 1 de l’article segon passa a quedar redactat com segueix: 
 

“1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin 
en el terme municipal d’Abrera s’ajunten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments 
per l’article 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa 
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general 
o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest 
Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.” 
 
L’apartat 1 de l’article cinquè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 
 Euros 
00 – Procediment de Certificació de compatibilitat urbanística en procediments 887,52 



 28 

 Euros 
d’autorització autonòmica – control ambiental  
01 - Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament 
urbanístic 18,36 
02 - Procediment de consulta prèvia potestativa  88,79 
 
PROCEDIMENTS D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA, PERMISOS O 
COMUNICACIONS PRÈVIES D’ACTIVITATS  
 

 

03 - Procediment de llicència ambiental, prèvia decisió respecte de la necessitat de sotmetre’s o 
no a declaració d’impacte ambiental, corresponent a les activitats incloses a l'Annex II (codi 7.9) 
de la PCAA o norma que modifiqui dit annex (inclou procediment de control inicial). 2.646,77 
04 - Procediment de llicència ambiental, corresponent a les activitats incloses a l'Annex II de la 
PCAA o norma que modifiqui dit annex (inclou procediment de control inicial). 1.653,25 
05 – Procediment de comunicació sotmesa a legislació sectorial, corresponent a les activitats 
incloses a l’Annex III de la PCAA o norma que modifiqui dit annex (inclou procediment de control 
inicial). 964,10 
06 – Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues (inclou 
procediment de control inicial). 341,85 
 
PROCEDIMENTS DE REVISIÓ  
 

 

07 – Procediment de revisió de la llicència ambiental (Annex II, codi 7.9) 1.527,23 
08 – Procediment de revisió de la llicència ambiental (Annex II) 857,10 
 
PROCEDIMENTS DE CONTROL NO PERIÒDIC 
 

 

09 – Procediment de control d’ofici no periòdic – inspecció de recepció obligatòria (control 
d’emissions de qualsevol tipus)                          110,58 
10 – Procediments relatius a serveis de recepció obligatòria d’inspecció – comprovació 
d’antenes i instal·lacions de telefonia mòbil i telecomunicacions 1.945,12 
 
PROCEDIMENTS DE CONTROL PERIÒDIC 
 

 

11 – Procediment de control periòdic de les activitats amb llicència ambiental (Annex II, codi 7.9, 
de la PCAA o norma que el modifiqui).  443,78 
12 – Procediment de control periòdic de les activitats amb llicència ambiental (Annex II de la 
PCAA o norma que el modifiqui). 223,13 
 
PROCEDIMENTS DE MODIFICACIÓ – CANVIS NO SUBSTANCIALS 
  
13 –Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i 
instal·lacions. 85,47 
 
PROCEDIMENTS DE TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT 
 

 

14 – Procediment de transmissió de la titularitat de les activitats amb llicència ambiental (Annex 
II, codi 7.9, de la PCAA o norma que el modifiqui). 264,67 
15 – Procediment de transmissió de la titularitat de les activitats amb llicència ambiental (Annex 
II de la PCAA o norma que el modifiqui). 165,33 
16 – Procediment de transmissió de la titularitat de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació (Annex III de la PCAA o norma que el modifiqui). 96,41 
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 Euros 
17 – Procediment de transmissió de la titularitat de les activitats i instal·lacions innòcues.  34,19 
“ 
En aquesta taula de tarifes s’ha suprimit l’epígraf 99. 
 
L’article sisè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“Article sisè. Drets tributaris per controls inicials, periòdics o ocasionals 
Els epígrafs 11 i 12 de l’article anterior es refereixen a la tramitació administrativa d’assabentat 
del control, restant excloses les despeses liquidades per l’entitat col·laboradora. 
 
Els apartats 09 i 10 contemplen les despeses de controls puntuals decidits d’ofici per 
l’Administració municipal.” 
 
 
2.12 TAXA SOBRE RETIRADA, DIPÒSIT I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES EN LA 

VIA PUBLICA 
 
L’article cinquè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“Article cinquè  
El tipus de percepció de drets s’ajustarà a les tarifes següents: 
 
Concepte Euros 

Precintat / desprecintat 12,93 
Mobilització / immobilització 25,29 
Retirada i trasllat al dipòsit 86,62 
Per cada dia o fracció d’estada en el dipòsit inclòs el d’entrada i sortida 

4,52 
Per cada setmana de permanència en la via pública  després de l’ordre de 
retirada 12,93 
Desplaçament de vehicles 

50,00 
Enganxament de grua sense desplaçament 

35,00 
“ 
 
2.13 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ ESPECIAL I PRIVATIVA, TEMPORAL O 

PERMANENT DE BENS DE DOMINI PÚBLIC 
 
L’apartat 1 de l’article cinquè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. El càlcul s’efectuarà amb l’aplicació del tipus de tarifa establert sobre metres quadrats 
lineals o unitats d’elements, segons la taula següent: 
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Cód. Concepte Euros 

  EPÍGRAF 1.00   CASETES  

1.01 Parades de fira 0,00 
1.02 Barraques de fira 0,00 
1.03 Casetes de venda de fira 0,00 
1.04 Espectacles i atraccions de fira 0,00 
1.05 Parades de mercat:  

-  Quota setmanal: 1 dia per cada  metre linial de front 
-  Quota anual: 48 dies de mercat per cada metre línial de front 
Import per m línial de front 0,83 

1.06 Casetes de venda de productes pirotècnics: Per cada caseta i 
temporada 170,86 

  EPÍGRAF 2.00  OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I 
CADIRES  

2.01 1 unitat (1 taula i 4 cadires) durant 1 quinzena     6,05 
  Es calcularà la liquidació per quinzena natural sense exclusió de cap 

dia. El pagament serà anticipat a l’ocupació.  
Durant els dies de la Festa Major i festes populars, no estaran 
subjectes a pagament de taxa. 

 

     
  EPÍGRAF 3.00  
3.01 Mercaderies, runa, materials de construcció o  qualsevol altre material 

anàleg 0,00 
3.02 Tanques, bastides o altres instal·lacions anàlogues per a la protecció 

de la via pública dels altres confrontants: 1 mes o fracció de mes per 
cada m2 11,39 

3.03 Puntals i cavallets: compatible amb les taxes de llicències  d’obres 
quan aquestes no ho incloguin, expressament, com a  concepte a part 

 
  1 mes o fracció de mes per cada unitat 2,88 

 3.04 Sacs de runa: 
Primers 15 dies 

0,00 
  Quota complementària: per cada dia d’excés 4,06 
3.05 Contenidors de runa:  

Primer mes 80,76 
  Quota complementària: per cada dia d’excés 20,19 
     
  EPÍGRAF 4.00   PARADES FIXES EN LA VIA PÚBLICA  

  Compatible amb altres taxes i grups. Taxes anuals:  
4.01 De superfície ocupada inferior a 2 m2  (ONCE i altres similars) 64,43 
4.02 De superfície ocupada inferior a 9 m2 (xurreries, quioscos i altres 

similars) 133,62 
4.03 De superfície ocupada superior a 9 m2 per m2 d’excés 14,81 
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  EPÍGRAF 5.00  ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES AMB I SENSE 
RESERVA DE GUAL 

 

5.01 Entrada i sortida de vehicles a immobles amb reserva privativa (gual). 
Per cada mòdul de 5m lineals o fracció. 
La quota és anual i irreduïble. No es prorratejarà per períodes 
inferiors. 
 Inclou les despeses derivades de l’expedició de llicències i de la 
cessió de la placa de  reserva  de gual quan correspongui. 65,95 

5.02 Entrada i sortida de vehicles a immobles, per les voreres, amb 
elements que habilitin aquest accés amb una longitud inferior o igual a 
5 m lineals  
La quota és anual i irreduïble. No es prorratejarà per períodes 
inferiors. 27,55 

5.03 Entrada i sortida de vehicles a immobles, per les voreres, amb 
elements que habilitin aquest accés amb una longitud superior a 5 m 
lineals. 
Import per cada mòdul de 5 m o fracció. 
La quota és anual i irreduïble. No es prorratejarà per períodes 
inferiors. 55,10 

     
  EPÍGRAF 6.00    ESPAIS PUBLICITARIS EN INSTAL·LACIONS  
6.01 Utilització d’espais en instal·lacions esportives amb destí a publicitat: 

 
  Preu anual  88,84 
     
  EPÍGRAF 7.00  PUBLICITAT EMESA PER L’EMISSORA 

MUNICIPAL RÀDIO ABRERA 
TOTAL 

PERÍODE 
7.01 Contractació de falques publicitàries per a 30 dies  
  1 passada/dia 52,40 
  2 passades/dia 94,30 
  3 passades/dia 133,62 
  4 passades/dia 167,67 
7.02 Contractació de falques publicitàries per a 3 mesos  
  1 passada/dia 143,80 
  2 passades/dia 265,55 
  3 passades/dia 366,80 
  4 passades/dia 460,32 
7.03 Contractació de falques publicitaris per a 6 mesos  
  1 passada/dia 260,99 
  2 passades/dia 470,04 
  3 passades/dia 615,48 
  4 passades/dia 835,21 
7.04 Contractació de falques publicitaris per a 12 mesos  
  1 passada/dia 469,23 
  2 passades/dia 843,40 
  3 passades/dia 1196,25 
  4 passades/dia 1500,60 
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7.05 Preu unitari passada 2,57 
7.06 Enregistrament de la falca (la durada mínima de la falca serà d’1 mes) 

Preu per cada falca. 16,21 
7.07 Campanya especial estiu (1 de juliol a 31 d’agost)  
  2 passades/dia 151,09 
  3 passades/dia 197,82 
7.08 Campanya especial Nadal (1 de desembre a 6 de gener)  
  3 passades/dia 117,91 
7.09 Preu enregistrament falca campanyes especials 3,45 
     
  EPÍGRAF 8.1.00 AÏLLADORS, TRANSFORMADORS, CAIXES 

D’AMARRATGE, RAILS I CONDUCCIONS I ALTRES ANÀLEGS   
 

8.1.01 Aïlladors per sostenir cables. Cadascun a l’any 0,933676 
8.1.02 Transformadors col·locats en quioscos. Per cada metre quadrat o 

fracció, a l’any 4,606140 
8.1.03 Caixes d’amarratge, de distribució i de registre. Cada una, a l’any 

9,173377 
8.1.04 Cables de treball col·locats en la via pública o terreny d’ús públic. Per 

cada metre lineal o fracció, a l’any 0,933676 
8.1.05 Cables d’alimentació d’energia elèctrica,  col·locats en la via pública o 

terrenys  d’ús públic.  Per  cada metre lineal o fracció, a l’any 

0,933676 
Cables de conducció elèctrica, subterrània  o  aèria.  8.1.06 
Per cada metre o fracció a l’any 0,217857 
Conducció telefònica aèria, adossada o no a la façana  8.1.07 
Per cada metre lineal o fracció de conducció  telefònica, a l’any 

0,00 
8.1.08 Ocupació telefònica subterrània. Per cada metre linial o fracció de 

canalització, a l’any 0,00 
8.1.09 Ocupació del subsòl, del sòl o del vol de la via pública o terrenys  d’ús 

públic amb cables no especificats en altres epígrafs. Per cada metre 
lineal o fracció, a l’any 0,217857 

 8.1.10 Ocupació de la via pública amb canonades per a la conducció d’aigua 
o gas. Per cada  metre lineal  o  fracció, a l’any 

0,132271 
 8.1.11 Ocupació del subsòl amb conduccions de qualsevol tipus amb 

amplada no superior a 50 cm. Per  metre  lineal o fracció, a l’any 
0,132271 

  EPÍGRAF 8.2.00   PALS  
8.2.01 Pals amb diàmetre superior a 50 centímetres. Per cada pal i any 

27,55 
8.2.02 Pals amb diàmetre inferior a 50 centímetres i superior a 10. Per cada 

pal i any 23,00 
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8.2.03 Pals amb diàmetre inferior a 10 centímetres. Per cada pal i any 

18,38 
  EPÍGRAF 8.3.00 BÀSCULES, APARELLS O MÀQUINES 

AUTOMÀTIQUES  
8.3.01 Per cada bàscula, a l’any 9,20 
8.3.02 Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies.  Per cada metre  

quadrat o fracció, a l’any 18,38 
8.3.03 Aparells o màquines de venda expedició automàtica de qualsevol 

producte o servei no especificat en altres epígrafs, a l’any 

18,38 
8.3.04 Caixers automàtics annexos a establiments de crèdit, la utilització dels 

quals es realitzi des de la via pública. Per cada caixer a l’any 

133,50 
  EPÍGRAF 8.4.00 BROLLADORS DE GASOLINA I ANÀLEGS  
8.4.01 Ocupació de la via pública o terrenys  municipals  amb brolladors de 

gasolina. Per cada metre quadrat o fracció, a l’any 

27,55 
8.4.02 Ocupació del subsòl de la via pública amb dipòsits de gasolina. Per 

cada metre cúbic o fracció, a l’any 0,00 
  EPÍGRAF 8.5.00 RESERVA ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA 

 
8.5.01 Reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic per a les 

pràctiques de les anomenades  autoescoles  o similars. Per cada 
metre quadrat, a l’any 0,00 

  EPÍGRAF 8.6.00 GRUES  
8.6.01 Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la qual 

ocupi el vol de la via pública  en  el seu recorregut. Per metre quadrat, 
a l’any 

45,61 
  EPÍGRAF 8.7.00 ALTRES INSTAL·LACIONS DIFERENTS DE LES 

INCLOSES EN LES TARIFES ANTERIORS 
 

8.7.01 Subsòl: per cada metre cúbic realment ocupat,  mesurades les seves 
dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i lloses, a 
l’any 

0,00 
8.7.02 Sòl: per cada metre quadrat o fracció, a l’any 0,00 
8.7.03 Vol: per cada metre quadrat o fracció, mesurat en projecció horitzontal, 

a l’any 0,00 
     
  EPÍGRAF 9.00  ACTIVITATS SOCIOAGRÍCOLES  
9.01 Taxa per l’autorització temporal d’ocupació de terrenys de domini públic 

destinats al conreu agrícola, en el marc de l’activitat municipal 
anomenada “activitats agrícoles sociolaborals (horts familiars a Can 
Morral)  

  Per cada hort de 180 m2 de superfície i per any 113,11 
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  La taxa es meritarà l’ú de gener de cada any i, en cas d’altes i baixes, es 
prorratejarà per mesos naturals  

“ 
 
2.14 TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRIS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I 

ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL 
 
L’article quart queda redactat com segueix: 
 
“Article quart. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents 
 
Cód. Concepte Euros 
01 Concessió a perpetuïtat d’un nínxol  1.152,09 
02 Concessió a perpetuïtat d’un columbari  535,73 
03 Concessió duració limitada (2 anys)  d’un nínxol en el nou 

cementiri. El pagament d’aquesta concessió s’efectuarà 
mitjançant una liquidació inicial d’alta i la durada sempre es 
computarà a 1 de gener de l'any de concessió: 
 
- Tarifa a liquidar en el moment que se sol·liciti la concessió (1r 

any de concessió): 
 
 
- Tarifa del segon any de concessió (a satisfer mitjançant  inclusió 
en el registre de contribuents que dóna lloc a la formació del 
padró anual de la taxa sobre el servei de cementiris) 
 

 
 
 

137,87 
 
 
 
 

238,94 
 

04  
Concessió duració limitada (2 anys)  d’un columbari en el nou 
cementiri. El pagament d'aquesta concessió s'efectuarà 
mitjançant un liquidació inicial d'alta i la durada sempre es 
computarà a 1 de gener de l'any de concessió: 
 
- Tarifa a liquidar en el moment que se sol·liciti la concessió (1r 

any de concessió): 
 
 
- Tarifa del segon any de concessió (a satisfer mitjançant  inclusió 
en el registre de contribuents que dóna lloc a la formació del 
padró anual de la taxa sobre el servei de cementiris) 
 

 
 
 
 
 
 
 

64,12 
 
 
 

111,12 

05  
                Lloguer d’un nínxol per cada any que excedeixi de la concessió de 

2 anys,  fins a 4 anys més. 

Transcorreguts 6 anys en règim temporal (2 + 4), es considerarà 
que el subjecte passiu accedeix a la concessió definitiva, 

 
238,94 
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procedint a satisfer anualment la tarifa 08, sempre que el subjecte 
passiu es trobi al corrent de les quotes tributàries. 
 

06 Lloguer d'un columbari per cada any que excedeixi de la 
concessió de 2 anys, fins a quatre anys més. 
 
Transcorreguts 6 anys en règim temporal (2+4), es considerarà 
que el subjecte passiu accedeix a la concessió definitiva, 
procedint a satisfer anualment la tarifa 08, sempre que el subjecte 
passiu es trobi al corrent de les quotes tributàries. 
 

 
111,12 

07 Drets de títols per expedir 10,15 
08 Conservació de sepultures i recinte anual 10,88 
09 Exhumació de restes 56,61 
10 Trasllat de restes dins del municipi i inhumació (diferent del 

supòsit regulat a l’art.2.2 d’aquesta ordenança) 95,78 
11 Inhumació (quan sigui d’aplicació el supòsit regulat a l’art.2.2 

d’aquesta ordenança). Aquest preu inclourà exhumació, trasllat i 
nova inhumació de les restes, exceptuant-ne el cost de les urnes 
o caixes que calguin 43,68 

12 Autorització anual d’empreses prestadores de serveis funeraris 1.014,52 

“ 
 
2.16 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
 
L’apartat 1 de l’article sisè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Concepte Horari Import Periodicitat 
Preinscripció i matriculació  0 € Anual 
De l'1 de gener de 2012 a 31 d'agost de 2012  
Horari lectiu jornada 
completa 

de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
141,42 € 

per cada mes 

Horari lectiu mitja jornada 
matí 

de 9 a 12 h 
92,33 € 

per cada mes 

Horari lectiu mitja jornada 
tarda 

de 15 a 18 h 
92,33 € 

per cada mes 

Servei de menjador fix de 12 a 15 h 121,96 € per cada mes 
Servei de menjador 
esporàdic  

de 12 a 15 h 
6,28 € 

per 1 dia 

Servei extraordinari de 
menjador1  

de 12 a 15  h 
1,86 € 

per 1 dia 

Servei de berenar fix de 16 a 16,30 h 10,09 € per cada mes 
Servei de berenar esporàdic de 16 a 16,30 h 0,51 € per 1 dia 
Prolongació horària fixa 2 de 7 a 9 i de 18 a 20 h 33,17 € 1 hora/dia per 1 mes 
Prolongació horària 
esporàdica 

de 7 a 9 i de 18 a 20 h 
2,20 € 

per 1 hora 

De l'1 de setembre de 2012 a 31 de desembre de 2012 
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Horari lectiu jornada 
completa 

de 9 a 12 h i de 15 a 18 h 
144,25 € 

per cada mes 

Horari lectiu mitja jornada 
matí 

de 9 a 12 h 
94,18 € 

per cada mes 

Horari lectiu mitja jornada 
tarda 

de 15 a 18 h 
94,18 € 

per cada mes 

Servei de menjador fix de 12 a 15 h 124,40 € per cada mes 
Servei de menjador 
esporàdic  

de 12 a 15 h 
6,41 € 

per 1 dia 

Servei extraordinari de 
menjador1  

de 12 a 15  h 
1,90 € 

per 1 dia 

Servei de berenar fix de 16 a 16,30 h 10,29 € per cada mes 
Servei de berenar esporàdic de 16 a 16,30 h 0,52 € per 1 dia 
Prolongació horària fixa 2 de 7 a 9 i de 18 a 20 h 33,83 € 1 hora/dia per 1 mes 
Prolongació horària 
esporàdica 

de 7 a 9 i de 18 a 20 h 
2,24 € 

per 1 hora 

“ 
 
 
2.17 TAXA PER AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 
 

L’apartat 1 de l’article sisè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
Bitllet senzill  0,97 € Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys 
Bitllet anada i tornada  1,65 € Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys 
T-10 (multiviatge groga) 10 viatges 6,15 € Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys 
T Jove (multiviatge verda) 10 viatges 4,34 € Joves de 4 a 25 anys 
T rosa reduïda 10 viatges 2,68 € Majors de 60 anys 

 
Els estudiants de batxillerat dels barris de Vilalba i Ca n’Amat matriculats a l’IES Voltrera 
d’Abrera, als trajectes compresos entre dilluns i divendres, dins el període lectiu, satisfaran 
una tarifa de 0 euros. 
 
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes anteriors no comprenen l’Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA) que es repercutirà d’acord amb la normativa vigent.” 
 
 
2.18 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA I 

CENTRE DE DIA GERIÀTRIC 
 
L’apartat 1 de l’article sisè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

a) Per a les places protegides 
 

Per servei mensual de residència assistida geriàtrica         1.107,61 
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Per servei mensual de centre de dia geriàtric                         565,36 
½ Estada centre de dia de 9 a14 h. o de 14 a 20 h. de dl a dv 367,48 

 
 
  b) Per a les places no protegides 
 

Concepte Preu 
€/dia 

d'1 a 15 
dies 

Preu 
€/dia de 
16 a 29  

Preu 
€/mes 
baixa 

intensitat 

Preu 
€/mes 
mitja 

intensitat 

Preu 
€/mes 

alta 
intensitat 

Estada base residència               73,98 63,82 1.651,54 1.767,15 1.890,85 
Suplement per habitació individual       -- -- 117,81 117,81 117,81 
Suplement per motius especials i 
objectius   (empitjorament sobre- 
vingut del resident) 

 
 

- - - 

 
 

- - - 

 
 
--- 

 
Concepte Preu €/dia Preu €/mes 
Estada centre de dia de 9 a 20 h. de dl a dv, exc. festius i 
sense transport       38,31  737,49 
½ Estada centre de dia de 9 a14 h. o de 14 a 20 h. de dl a dv, 
exc. festius i sense transport                                                                           

 
-- 525,74 

Menjador: esmorzar 2,88 -- 
Menjador: dinar o sopar 5,00 -- 
Menjador: esmorzar, dinar i sopar  10,33 -- 

“ 
 
2.19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS 
 
L’apartat 1 de l’article cinquè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1.  La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

Activitats prestades en el Pavelló Esportiu i altres dependències: Euros 

Activitats esportives d’adults                                   Matrícula 25,25 
Manteniment                                                                 Mensual: 16,18 
Condicionament físic                                                    Mensual: 16,18 
Taekwondo (2 hores setmanals)                                  Mensual 13,66 
Defensa personal                                                         Mensual 10,70 
Activitats esportives infantils                                   Matrícula 12,57 
Aeròbic infantil                                                             Mensual: 9,65 
Gimnàstica artística femenina                                       Mensual: 13,66 
Taekwon-do  infantil (2 hores setmanals)                      Mensual:                                  9,65 
Altres activitats esportives                                   
Curs d’Escola esportiva 1 quota única 12,82 
Curs de gimnàstica per la gent gran (a partir de 60 
anys) 

 
0,00 

Cursets estivals natació nens 1 quota única 32,29 
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Cursets estivals natació adults 1 quota única 36,82 
Escola Esportiva d’Estiu 1 quota única 85,77 
Matrícula i curs de ioga per la gent gran de Can Villalba (a partir 60 anys) 0,00 
Matrícula curs de ioga de Can Villalba 15,17 
Cada mes curs de ioga de Can Villalba 13,41 
Campionat de frontó (tarifa per parella) 37,78 
Camp de futbol  
Per la utilització per a 1 hora sense llum 24,51 
Per la utilització per a 1 hora amb llum 30,73 
Pavelló  
Per utilització per a 1 hora la pista sencera sense llum 33,37 
Per utilització per a 1 hora la pista sencera amb llum 40,29 
Per utilització per a 1 hora mitja pista sense llum 23,87 
Per utilització per a 1 hora mitja pista amb llum 30,83 
Pista poliesportiva  
Per utilització per a 1 hora sense llum 12,80 
Per utilització per a 1 hora amb llum 18,94 
Tennis i frontó  
Per utilització per a 1 hora sense llum 4,54 
Abonament 5 hores sense llum 18,25 
Fitxa ½ hora de llum (automàtic) 1,24 
Piscines municipals descobertes  
Abonament familiar (inclourà un mínim de  tres persones i com a màxim 
dos adults; els menors de 4 anys no formaran part de l’abonament familiar 
, ja que tenen l’accés gratuït) 71,90 

 Abonament familiar amb un membre amb discapacitat (inclourà un mínim 
de  tres persones i com a màxim dos adults; els menors de 4 anys no 
formaran part de l’abonament familiar , ja que tenen l’accés gratuït) . 59,95 
• Per cada nou membre menor de 18 anys 7,40 
Abonament individual temporada a partir de 18 anys  39,55 
Abonament individual temporada a partir de 18 anys per a persones amb 
discapacitat.  19,85 
Abonament individual temporada de 4 a 17 anys 26,50 
Abonament individual temporada de 4 a 17 anys per a persones amb 
discapacitat . 13,25 
Abonament individual temporada a partir de 60 anys 11,10 
Entrada dies laborables a partir de 18 anys 3,00 
Entrada diària dissabtes i festius, a partir de 18 anys 4,45 
Entrada dies laborables nens de 4 a 17 anys 1,65 
Entrada diària dissabtes i festius, nens de 4 a 17 anys 2,85 
Entrada dies laborables i festius a partir de 60 anys 1,00 
Entrada per a grups fins a 18 anys (de dilluns a divendres i prèvia 
sol·licitud al Departament d’Esports), per cada persona 1,00 
Renovació del carnet d’abonament  2,40 
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Activitats prestades pel Centre Aquàtic Municipal d'Abrera (CAM)  
 
Abonaments Individuals 

Drets 
d’inscripció 

 
Quota mensual 

(12 quotes mensuals) 
  Empadronat No  empadronat 

Infantil ( de 4 fins a 15 anys) 28,58 16,67 19,04 
Jove ( a partir 16 fins a 17 anys) 28,58 23,81 28,58 
Adult ( a partir de 18 fins a 64 anys) 38,09 29,76 34,52 
Gent gran (a partir de 65 anys) 28,58 20,25 22,61 
Abonament  migdia (a partir 16 anys) 26,19 17,86  21,43    
Abonament caps de setmana (a partir 
de 16 anys)  26,19  17,86 21,43    
Abonaments Familiars:    
• Infantil familiar ( de 4 fins a 15 
anys)  28,58  12,52   17,15 
• Jove familiar (de 16 a 17 anys) 28,58  17,86   25,70 
• Infantil familiar amb discapacitació 
( de 4 fins a 15 anys)  28,58    8,32   9,54 
• Jove familiar amb discapacitació 
(de   16 fins a 17 anys)  28,58 11,90  14,29 
Cursos Quota mensual 
 Abonat  No abonat 
Aigua nadons 1 sessions/set. de 6 a 24 mesos 14,29  28,58 
Aigua infants 1 sessions/set. de 2  fins a 3 anys  14,29  28,58 
Aigua motricitat 2 sessions/set. de 4  fins a 7 anys  16,67  33,34 
Natació infantil 2 sessions/set.  de  8 fins a 15 anys  14,29  28,58 
Natació per a  joves i adults 2 sessions/set  16,67  33,34 
Natació gent gran 2 sessions/set  14,29  28,58 
Matronatació 2 sessions/set.  19,04  38,09 
Aigua-salut. 2 sessions/set.  19,04  38,09 
Spinnig. 2 sessions/set.   19,04  38,09 
Activitat infantil 1 sessió/set.   7,14  14,29 
Activitat infantil 2 sessións/set  14,29  28,58 
Activitat adult 1 sessions/set   8,32  16,67 
Activitat adult 2 sessions/set  16,67  33,34 
Accessos puntuals  Quota 
Infantil (a partir de 4 fins a 15 anys)   3,55 
Joves i adults ( a partir de 16  fins a 64 anys)     7,10 
Gent gran (a partir de 65 anys)   3,55 

Altres activitats Quota Abonat 

Serveis terapèutics individualitzats (50 minuts)  23,81 
Serveis individualitzats d’entrenador personal 
(import/hora)  23,81 
Lloguer un carril ( 1 hora )  47,58 
Manteniment de plaça    7,12 
Pèrdua clau taquilla    3,55 
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Renovació del carnet d’abonament     3,55 
Serveis escolars Quota 
Natació escolar amb monitor per a centres educatius 
d’Abrera (import/hora per cada nen o nena)   2,08 
Lloguer de carril per a centres educatius d’Abrera 
(import/hora per cada nen o nena)  0,57 

“ 
 
2.20 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
 
L’apartat 1 de l’article sisè passa a quedar redactat com segueix: 
 
“1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat aportada segons el quadre 
següent: 
 
A) Residus valorables: 
A.a) Cartró: servei gratuït 
A.b) Vidre: servei gratuït 
A.c) Ferro i altres metalls: servei gratuït 
A.d) Cables elèctrics: servei gratuït 
A.e) Bateries de vehicles: servei gratuït 
A.f) Radiografies: servei gratuït 
 
B) Residus especials no valorables:  
B.a) Olis vegetals:                                                                             0,10 €/litre  
B.b) Olis minerals:                                                                             0,10 €/litre 
B.c) Tòners:                                                                                      0,10 €/kg 
B.d) Pneumàtics:                                                                            3,24 €/unitat  
B.e) Piles:                                                                                        1,95 €/kg  
B.f) Bateries de telèfons mòbils:                                                     0,64 €/unitat 
B.g) Pintures i dissolvents:                                                               1,61 €/litre 
B.h) Pesticides:                                                                                5,57€/litre o kg  
B.i) Productes de neteja:                                                                   1,61 €/litre 
B.j) Aerosols i envasos de cosmètics:                                              3,24 €/kg 
B.k) Fluorescents i làmpades de mercuri o sodi:                              0,10 €/unitat 
B.l) Envasos buits d’altres residus especials:                                   3,24 €/kg 
 
C) Altres residus no valorables:  
C.a) Electrodomèstics:  2,16 €/unitat 
C.b) Fustes:  0,16 €/kg 
C.c) Tèxtils:  0,10 €/kg 
C.d) Plàstics i envasos grans:  0,64 €/kg 
C.e) Runes i restes de construcció sense fibrociment (amb un màxim d’1    
m3):    servei gratuït 

 

C.f) Restes de jardí (amb un màxim de 2 m3): servei gratuït  
C.g) Voluminosos (mobles, matalassos, sofàs, etc.):                         1,95 €/unitat 
C.h) Qualsevol altre residu especial que no sigui valorable:        0,97 €/litre o 

kg o unitat  



 41 

 
 
 
 

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA                Sessió de data 22 de desembre de 2011 
 

 
Com sigui que no hi ha  més assumptes per tractar la presidenta aixeca la sessió, quan 
són les 23.42 hores, de la qual s'estén aquesta acta. 
  
 
 
 
 
 
Maria Soler Sala                                                              Josep González Ballesteros             
ALCALDESSA                                                                SECRETARI   
    
 
 
 
 

CODI DE DOCUMENT: 12PL2011_2212.doc         Sessió de data 22 de desembre de 2011 
 

 
 
 
 

Nota: La redacció definitiva d’aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 37 en la 
sessió plenària de 27 de gener de 2012 

 


