
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 4/2013 
Caràcter : extraordinari 
Data :  30 d’octubre de 2013 
Horari : 19,30h a  19,39 h 
Lloc : Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Lluís Vila i Vilalta    alcalde 
Josep Cruells i Cortinas   regidor 
Mercè Perernau i Borralleras  regidora 
Joan Ferrer i Vivet    regidor 
Jordi Batriu i Font    regidor 
Ariadna Ponsa i Sala   regidora 
Isaac Peraire i Soler   regidor 
Ramon Font i Coma   regidor 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Judit Pons i Baños    regidora 
Yolanda Roset i Aligué   regidora 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
 
cap    
 
Secretària accidental 
 
Sara Blanqué i Dolado 
 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació del calendari fiscal 2014 
2.- Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals 
2014 
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1.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2014 
 

Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té delegats a l’Organisme de 
Gestió Tributaria la gestió dels tributs i altres ingressos, cal facilitar la 
informació relativa als períodes de cobrament voluntaris. 

 
Vista la proposta de Calendari Fiscal per a l’exercici 2014. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent: 

 
ACORD: 

 
Únic.- Aprovar els següents períodes de cobrament per l’exercici 2014, dels 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
 

CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2014 
 

CONCEPTE DATA INICI DATA FINAL 

Impost sobre vehicles de Tracc. Mecànica 3/2/2014 3/4/2014 

Impost sobre Béns Immobles Urbans 4/4/2014 4/6/2014 

Impost sobre Béns Immobles Rústics 5/9/2014 5/11/2014 

Impost sobre Activitats Econòmiques 5/9/2014 5/11/2014 

Altres tributs 5/9/2014 5/11/2014 

 

 

 

 
2.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS 2014 (APROVACIÓ PROVISIONAL) 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
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complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de Secretaria – Intervenció. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 

ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2014 i següents. 
 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 
 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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Ordenança Fiscal núm. 6  Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública. 

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general. 

Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 

Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina 
municipal 

 

 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013: 
 
 

- Ordenança Fiscal núm. 1- Impost sobre Béns Immobles 
 

- Es modifica l’article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de 
quantia variable. 
- Es concedirà la bonificació del 100% als convenis urbanístics 
(pàrquings...). 

 
 

- Ordenança Fiscal núm. 3- Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica 

 
- Es modifica l’article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa i 
quantia variable. 

 
a) S’estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es 

refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, 
de 14 de juliol. 
El caràcter del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la 
catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
 

b) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una 
antiguitat superior a 25 anys (mínim 25 anys). 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si 
aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva 
matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent 
tipus o variant es va deixar de fabricar. 
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- Ordenança Fiscal núm. 4 – Impost sobre l’Increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana 

 
- Es modifica l’article 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o 

quantia variable. 
 

2. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals 
de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del 
causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus 
descendents de primer grau, i adoptats, els cònjuges i els seus 
ascendents de primer grau i adoptats. 

 
 

- Ordenança Fiscal núm. 5. - Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres 

 
- Es modifica l’article 9. Règim de declaració i d’ingrés 

 
 

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA 
 

D’acord amb l’establert a l’article 9 de la present ordenança, els mòduls 
aplicables per a la determinació de la base imposable del ICIO, en les 
autoliquidacions  liquidacions provisionals per l’impost: 
 
En general, el paràmetre de partida és la superfície objecte de l’actuació 
constructiva, incloses les parts comunes, expressada en metres 
quadrats amb dos decimals. 
 

 

MÒDULS – CONCEPTE EUROS 

Edificació d’habitatge unifamiliar aïllat 880,00/m² 

Edificació habitatge aparellat, adossat o entre mitgeres 745,70/m² 

Edificació habitatge plurifamiliar 676,91/m² 

Edificació auxiliar 382,13/m² 

Tanca de façana 128,83/m² 

Mur de contenció 216,17/m 

Tanca perimetral interior 36,03/ml 

Piscines 424,71/m² 

Moviments de terres en activitats extractives (àrids, 
canteres, pedreres...) 

5,2/m³ 

Moviments de terres en sòl urbà 5,15/m³ 

Moviments de terres en sòl no urbanitzable 3,09/m³ 

Naus industrials 323,17/m² 

Oficines i despatxos en naus industrials o en edificis 
industrials 

429,08/m² 

Naus ramaderes o agrícoles 264,21/m² 
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Coberts agrícoles sense tancament 103,00/m² 

Tal·la d’arbres de fusta comercial per aprofitament 
industrial 

12,36Tn 

Enderroc d’edificacions 12,36/m³ 

Urbanització/enjardinament parcel·les 20,6/m² 

 
 
 

- Ordenança núm. 13 – Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 

 
Es modifica l’article 6 – Quota tributària 

 
Mercat dels diumenges: 
Llicències per ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de 
productes diversos, per cada metre lineal o fracció 8€ per trimestre 

 
Llicències per a ocupacions de terrenys destinats a la instal·lació de 
parades, casetes per a la venda de productes en general, espectacles, 
teatres, circs i altres instal·lacions. 
2€ metre lineal per dia 

 
Marcatge i numeració de parades de venda ambulant per fires : 4€/ parada 

 
 

- Ordenança Fiscal núm. 25. - Taxa per la prestació de serveis en la 
Piscina Municipal 

 
Es modifica l’article 6è. Quota tributària 

 
Quota tributària 

 

Abonaments 15 Dies 

Adult 34,00€ 

 
 
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
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3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2013, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

Ordenança Fiscal núm. 6  Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 
de la via pública. 

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general. 

Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 

Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme. 

Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina 
municipal 

 

 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: La proposta del grup de 
Convergència i Unió a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és mantenir sense 
augmentar, en aquesta ocasió, les Ordenances Fiscals i Taxes per a l’any vinent. Això 
no vol dir que hi hagi una línea que digui es mantenen les ordenances i ja està, sinó 
que la qüestió és que hi ha diverses coses que s’han de modificar, canviar o ajustar. 
 
Una d’elles com a anècdota és que hi ha l’ordenança de Parades de Mercat que 
l’abaixem cinc cèntims; la qual tenia una quantitat amb cinc cèntims per metre i per 
ajustar-ho fem la quantitat justa. Podria dir en aquest sentit que les ordenances 
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d’alguna manera baixen, perquè totes es mantenen i alguna baixa cinc cèntims. Això 
és el que nosaltres proposem.  
 
La secretària ens comentarà si ha canviat algun títol per ordre o procediment de la 
diputació; o altres coses que facin que hi ha una sèrie d’escrits que tots hem pogut 
estudiar i mirar. 
 
Intervé la Secretària dient: La primera ordenança és la de l’IBI. Aquesta es recupera el 
0.89% que hi havia ja en el 2012, que es va incrementar un 10% degut al decret d’en 
Rajoy i llavors en el Ple del mes de Març es va aprovar fer un canvi i es va adaptar als 
coeficients que proposava el cadastre. 
 
A la segona, la d’Activitats Econòmiques, en el model veureu que no hi ha res però en 
l’adjunt que varem donar de modificació és perquè ens adaptem als textos de la 
Diputació de Barcelona. No posem tot el text perquè de vegades algun article que 
canvia o coses que no modifiquen ni les bonificacions potestatives ni les taxes però els 
adaptem a ells.  
 
En el número tres, que són els Vehicles de Tracció Mecànica, això ja és una 
bonificació que s’aplicava als vehicles de més de 25 anys i als històrics però l’any 
passat al transcriure-les no s’hi va posar el percentatge. Llavors, per a què això quedi 
tot regulat i adaptar-nos als textos, ho posem. A l’igual que la plusvàlua (increment de 
valor) dels terrenys de naturalesa urbana que reben una bonificació del 50%, ens els 
habitatges habituals quan el difunt ho dóna als descendents de primer grau.  
 
En la número cinc que és l’ICIO, en aquesta s’ha proposat un annex segons els criteris 
que va establir l’arquitecte per a fer les valoracions de les llicències que entrin.  
 
La número sis i la número set ens adaptem als textos que ens proposa la diputació. La 
número tretze és la que comentava el Lluís on l’ocupació per vies esporàdiques del 
Mercat teníem estipulat els 2,05€ per metre lineal i ha passat als 2€ per metre lineal. 
També s’ha modificat que abans el marcatge es feia per metres quadrats i és més fàcil 
fer-ho per metres lineals. I a les fires teníem posat que només per la Fira de Sant 
Jaume i Santa Llúcia i s’ha generalitzat per a totes les fires un import de 4€. 
 
La número vint també l’adaptem als textos de la diputació i la vint-i-cinc a la de l’any 
passat amb l’abonament de quinze dies familiars hi havia un error que ens va quedar 
amb cinquanta i pico d’euros i tot i així ja cobràvem aquests trenta quatre, doncs ho 
deixem bé sense cap error. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Bé doncs, si voleu fer algun comentari o ja passaríem a la 
votació. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Sí, un parell de consideracions. Nosaltres, el 
grup d’ERC, ja anunciem que votarem a favor de les taxes i preus públics per aquest 
2014 i ens expliquem, en el Ple del 25 de setembre com ja sabeu ERC va presentar 
una moció en que es demanava treballar un pressupost participatiu i també hi havia un 
punt on poder treballar les taxes municipals. Aquesta moció va ser rebutjada, de totes 
maneres el 9 d’octubre vam entrar una sol·licitud dirigida a l’equip de govern demanant 
que les taxes es congelessin, ho fèiem amb els arguments de tenint en compte la 
situació socioeconòmica general de la població i pensant amb les persones, famílies, 
empreses, entitats del poble i també tenint en compte que l’equip de govern sovint ens 
explica la situació o el benestant de salut que segurament té l’ajuntament i ens ho 
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creiem, llavors demanàvem el gest que l’equip de govern avui visualitza i fa i que 
nosaltres ens hi sumem amb aquest gest de voler congelar o deixar igual les taxes 
municipals.  
 
La nostra voluntat era i segueix essent de treballar tots a la una perquè possiblement 
hi podrien haver canvis, però estem contents que la insistència i perseverança que 
demanant any rere altre una cosa, al final s’acabi aconseguint i per tant pensem que 
es un primer pas. L’any que ve nosaltres ja ens comprometem una vegada més a 
demanar que les taxes puguin ser treballades i esperem que la insistència i 
perseverança que també demostrarem puguin acabar a bon port com el que avui es 
visualitzarà. 
 
 
Intervé l’Alcalde dient: Em sembla que no hi ha res més. Com sabem en un ple 
extraordinari no hi ha ni preguntes ni mocions. Per tant doncs, agraïm la presència 
productiva que ha servit per tirar endavant una cosa important del poble i gràcies per la 
presència. Gràcies. 

 
   
 
Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària accidental, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico. 
 
 
Vist i plau      Secretària Accidental, 
L’alcalde 
  


