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APROVAT

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 D´OCTUBRE DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000014
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 20 d´octubre de 2021
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:06 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=-eQsAGOg_Fg
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple extraordinari, sota la
presidència de l’Il·lma. senyora Alcaldessa
 Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta, regidora de Recursos
Humans, Comunicació i Imatge, Urbanisme i Habitatge – Grup municipal ERC
 Sr. Josep Martí i Cano, primer Tinent d’Alcaldia, regidor de Serveis Municipals i Via
Pública, Esports i Seguretat Ciutadana - Grup municipal ERC
 Sra. Sílvia Oliveras i Giralt, tercera Tinent d’Alcaldia, regidora de Participació
Ciutadana, Turisme, Comerç i Igualtat – Grup municipal ERC
 Sr. Jordi Palma i Sánchez, regidor d’Administració i Cultura – Grup municipal ERC
 Sra. Gisela Pascual i Muñoz, regidora de Medi Ambient i Joventut – Grup
municipal ERC
 Sra. Míriam Rubio i Molina, segona Tinent d’Alcaldia, regidora d’Hisenda, Gent
Gran i Salut – Grup municipal PSC
 Sra. Isabel Pérez i Estrada, regidora de Promoció Econòmica i Ocupació – Grup
municipal PSC
 Sr. Joan Baptista Costa i Blàzquez, quart Tinent d’Alcaldia, regidor de Benestar
Social i Ensenyament – Grup municipal SVC En Comú Guanyem
 Sra. M. del Carmen Jiménez i Fernàndez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, Grup Municipal JUNTS xSVC
Ha excusat la seva presència:
Sra. Sílvia Vila i López, Grup Municipal JUNTS xSVC.
Assisteix com a Secretari el Sr. Manel Martínez i Mira, i com a Interventor accidental el
Sr. Antoni Coll i Giménez
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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Sra. Delgado:
"Bon vespre a tothom, Regidors i Regidores, Interventor, Secretari, tots els assistents i a
aquells que ens estiguin sentint pel canal de Youtube de l’Ajuntament. Donem inici a aquesta
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
Avui hi ha tres punt a l’ordre del dia: dos modificacions de crèdit i les Ordenances Fiscals."
1.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
Per indicacions de la Presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del dictamen
1.1.- Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 27 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2021, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 27 de gener de
2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 de febrer de
2021.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part de la regidoria de Medi
Ambient i Serveis Municipals per tal d’adequar els crèdits de les aplicacions
pressupostàries de despeses del pressupost municipal de l’exercici 2021, per
l’adquisició de maquinària i utillatge per la Brigada.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, són les
modificacions en la que es sol·licita crèdit per una despesa específica i determinada
que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i pel que no existeix crèdit o el previst
es insuficient o inadequat.
Considerant que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits s'han de finançar
amb un o diversos dels recursos següents:
1. Romanent líquid de Tresoreria
2. Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun
concepte del pressupost.
3. Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.
FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret
500/1990, de 2 d’abril.
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Considerant l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost per al ‘exercici 2021.
Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació dels present acords, és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut d’allò que disposa l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 27/2021 del pressupost municipal
per a l’exercici 2021. El resum de la modificació és el següent:
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
APLICACIÓ
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1
2

920

62301
3

DESCRIPCIÓ
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES I
UTILLATGE
TOTAL

IMPORT
INCREMENT
8.500,00 €
8.500,00 €

Finançament de la modificació
BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
18

311

622007

DESCRIPCIÓ
CONSTRUCCIÓ ESPAI CENTRALITZAT REFUGI
DE GATS
TOTAL

IMPORT
BAIXA
8.500,00 €
8.500,00 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.
Sra. Rubio:
"Gràcies Sra. Alcaldessa. Bon vespre a tothom.
Fem aquesta modificació de crèdit per donar compliment a la prevenció de riscos laborals per
adquirir una màquina per la brigada. "
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El portaveu de Junts per Sant Vicenç manifesta que el seu grup municipal votarà a favor
Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup municipal ERC
Grup municipal PSC
Grup municipal SVC eC
Grup Municipal JUNTSxSVC
Per indicacions de la Presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del dictamen
1.2.- Assumpte
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 28 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2021 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2021, aprovat definitivament
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 27 de gener de
2021 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 3 de febrer de
2021.
Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit de la regidoria de Gent gran i salut
per tal d’adequar els crèdits de les aplicacions pressupostàries de despeses del
pressupost municipal de l’exercici 2021.
Considerant que es podrà imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant
transferència de crèdit, amb les limitacions previstes a l'article 180 de del Test refós de
la llei d’Hisendes locals i de l'article 41 del Reial Decret 500/1990.
Considerant que correspon al Ple municipal l’aprovació de les transferències de crèdit
quan impliquin canvi de l’Àrea de despesa
FONAMENTS DE DRET
Considerant el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial Decret
500/1990, de 2 d’abril.
Considerant l’article 8 de les Bases d’Execució del pressupost per al ‘exercici 2021.
Considerant que l’òrgan competent, per l’aprovació dels present acords, és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut d’allò que disposa l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya, i l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 28/2021 del pressupost mitjançant
transferències de crèdit. El resum de la modificació és el següent:
DECREMENT APLICACIONS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
13

311

226109

DESCRIPCIÓ

IMPORT
DECREMENT

PROGRAMES DE SALUT

2.900,00 €

TOTAL DECREMENT

2.900,00 €
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INCREMENT APLICACIONS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

13

231

DESCRIPCIÓ

22610
PROGRAMES DE GENT GRAN
8
TOTAL INCREMENT

IMPORT
INCREMENT
2.900,00 €
2.900,00 €

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública el termini de quinze dies hàbils,
establint que, si no es presenta cap reclamació ni al·legació dins d’aquest termini,
l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.

Sra. Rubio:
“Fem aquesta modificació de crèdit ja que la iniciativa dels vals per anar a dinar als
restaurants i bars adherits de Sant Vicenç de Castellet en el marc de la setmana de la
gent gran a estat tot un èxit. Hem repartit 462 vals.”
Sra. Delgado:
“Enhorabona.”
El portaveu de Junts per Sant Vicenç manifesta que el seu grup municipal votarà a
favor
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Passat aquest punt a votació es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup municipal ERC
Grup municipal PSC
Grup municipal SVC eC
Grup Municipal JUNTSxSVC
Per indicacions de la Presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del dictamen
1.3.- Assumpte
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

DICTAMEN
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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 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.
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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 cadascun 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.
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció,
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S’ A C O R D A
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2022 i següents.
Es modifica l’article 3.- Aspectes generals. S’afegeix un nou apartat (punt 3), que
queda redactat de la següent manera:
Article 3.- Aspectes generals
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li
l'accés a la informació administrativa.
2. L’Alcalde/ssa podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació.
3. Les actuacions de l’administració i dels obligats tributaris en els procediments
d’aplicació dels tributs es podran realitzar a través de sistemes digitals que, mitjançant
videoconferència o altre sistema similar, permetin la comunicació bidireccional i
simultània d’imatge i so, la interacció visual, auditiva i verbal entre els obligats tributaris
i l’òrgan actuant, i garanteixin la transmissió i recepció segures dels documents que,
en el seu cas, recullin el resultat de les actuacions realitzades assegurant la seva
autoria, autenticitat i integritat.
La utilització d’aquests sistemes es produirà quan ho determini l’administració tributària
i requerirà la conformitat de l’obligat tributari en relació amb el seu ús i amb la data i
hora del seu desenvolupament.
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Es modifica l’article 9.- Registre. Punt 3, que queda redactat de la següent manera:
Article 9.- Registre
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a través de qualsevol
d’aquests mitjans:
a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament
b) Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el
sector públic
c) Oficines de Correus.
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) Oficines d’assistència en matèria de registres.
f) Qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
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En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència
tributària per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents
que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió
de la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del
corresponent expedient sancionador.
Es modifica l’article 29.- Quantia de la devolució, que queda redactat de la següent
manera:
Article 29.- Quantia de la devolució
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que
havia estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre
interessos de demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut.
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la
part de l’import de liquidació anul·lada.
El tipus d’interès, serà el vigent al llarg del període segons el que preveu l’article 26.6
de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i
aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei
de pressupostos de l’Estat.
2.- En particular, i als efectes del que estableixen els articles 31 i 224.1 de la Llei
general tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a
conseqüència d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre,
segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat en excés
incrementat amb els corresponents interessos de demora.
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Es modifica l’article 40.- Execució forçosa. Punt 7, que queda redactat de la següent
manera:
Article 40.- Execució forçosa
7. En els casos de procediments d'execució forçosa duts a terme per l’Ajuntament on
no s'hagin adjudicat en subhasta pública, concurs i/o venda mitjançant adjudicació
directa béns propietat dels deutors correspondrà, llevat que l’Ajuntament hagi delegat
la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona, al/a la Tresorer/a municipal
fer la proposta a l'Alcalde/ssa d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de
conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament general de
recaptació.
Es modifica l’article 44.- Lloc i temps de les actuacions. S’afegeix la lletra e a l’apartat
1, que queda redactat de la següent manera:
Article 44.- Lloc i temps de les actuacions.
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1. Les actuacions de comprovació i investigació
indistintament, segons decideixi la Inspecció:

podran

desenvolupar-se

a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el
representant de l’obligat tributari tingui el domicili, despatx o oficina.
b)

Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.

c) Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del
pressupòsit de fet de l’obligació tributària.
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals
hagin de realitzar-se puguin ser-hi examinats.
e) Als llocs assenyalats a les lletres anteriors o en un altre lloc, quan les actuacions
es realitzin a través dels sistemes digitals previstos a l’article 3.3 d’aquesta ordenança.
La utilització d’aquests sistemes requerirà la conformitat de l’obligat tributari.
Es modifica l’article 45.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció. Punt
8, que queda redactat de la següent manera:
Article 45.- Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció.
8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències,
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més, s’hi
ha de proposar la regularització que escaigui o declarar que la situació tributària de
l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització,
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llevat que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets recollits a
l’acta, aquests es presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova
d’haver incorregut en un error de fet
Es modifica l’article 48.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries. Punt 7 i
punt 8, que queden redactats de la següent manera:
Article 48.- Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries.
7. Les sancions establertes a l’apartat 4 anterior es reduiran en un 30% del seu import
quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de
regularització que se li formuli, o en un 65% si la regularització s’ha dut a terme
mitjançant una acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat
només serà aplicable quan la infracció consisteixi en:
a)

Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
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b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions
o documents necessaris per a practicar liquidacions.
c)

Obtenir indegudament devolucions.

d)

Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.

e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits
tributaris aparents.
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si
interposa recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció
contingudes en una acta amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els
terminis fixats en l’acord d’ajornament o fraccionament sol·licitat en període voluntari
de pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, els deutes
tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa
recurs o reclamació contra la regularització.
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’una acta amb acord, es
reduirà en un 40% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els terminis
fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament sol·licitat en període voluntari de
pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució i no s’interposa
recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta
reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.
Es modifica l’article 56.- Normes generals del procediment sancionador. Punt 2, que
queda redactat de la següent manera:
Article 56.- Normes generals del procediment sancionador
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi
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renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment
d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de
dades, comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient
sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests
procediments quan hagi transcorregut un termini de sis mesos des que s’hagués
notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos.
Es modifica l’article 58.- Liquidació d’interessos de demora. Punt 1, que queda redactat
de la següent manera:
Article 58.- Liquidació d’interessos.
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora
en el següents supòsits:
a) quan finalitzi el termini establert per al pagament en període voluntari d’un deute
resultant d’una liquidació practicada per l’administració o de l’import d’una sanció,
sense que l’ingrés s’hagi efectuat.
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b) quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o
declaració sense que s’haguessin presentat o ho hagin estat de forma incorrecta,
llevat el que disposa l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei general tributària relatiu a la
presentació de declaracions extemporànies sense requeriment previ.
c) quan es suspengui l’execució de l’acte, excepte en el supòsit de recursos i
reclamacions contra sancions durant el temps que transcorri fins a la finalització del
termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que
posi fi a la via administrativa.
d) quan s’iniciï el període executiu, llevat el que disposa l’apartat 5 de l’article 28 de
la Llei general tributària respecte els interessos de demora quan sigui exigible el
recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
e) quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent, llevat que
voluntàriament regularitzi la seva situació tributària sens perjudici d’allò disposat a
l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei general tributària relatiu a la presentació de
declaracions extemporànies sense requeriment previ.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 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
econòmiques.

Reguladora

de

l’Impost

sobre
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Ordenança Fiscal núm. 3
mecànica.

Reguladora de l’Impost de vehicles de tracció

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
documents administratius.

Ordenança Fiscal núm. 7

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

Ordenança Fiscal núm. 9

Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles
abandonats
o
estacionats
defectuosament
abusivament a la via pública.
Reguladora de la Taxa per la utilització de la
piscina municipal, instal·lacions esportives i
gimnàs municipal.
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Ordenança Fiscal núm. 10

per

expedició

de

Ordenança Fiscal núm. 11

Reguladora de la Taxa per ocupacions dels subsòl
i la volada de la via pública.

Ordenança Fiscal núm. 12

Reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis d’ensenyaments especials en establiments
municipals.

Ordenança Fiscal núm. 14

Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 15

Reguladora de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres.

Ordenança Fiscal núm. 16

Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

Ordenança Fiscal núm. 18

Reguladora de la Taxa per aprofitament especial
de domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments
d’interès general.

Ordenança Fiscal núm. 20

Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’escola bressol municipal El Niu.
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Ordenança Fiscal núm. 25


Reguladora dels Preus públics.

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

Es modifica la disposició transitòria .- Beneficis fiscals preexistents o concedits a
l’empara de la present ordenança, que queda redactat de la següent manera:
Disposició transitòria .- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de
la present ordenança
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència
per a aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança
fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu
reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
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Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent
per a l’exercici de què es tracti
Es modifica la data d’entrada en vigor de la Disposició final que queda redactat de la
següent manera:
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en ........ a ........ de ........ de
........ entrarà en vigor, pel que fa al recàrrec sobre l'impost dels béns immobles d'ús
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent el dia 31 de desembre
de 2021, i per a la resta de l'articulat el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats continuaran vigents.


Ordenança fiscal núm. 2-. Reguladora de l’Impost d’activitats
econòmiques

Es modifica la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4, Beneficis fiscals de caràcter
obligatori, que queda redactat de la següent manera:
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori.
C) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques, siguin o no residents en territori espanyol.
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- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de negoci
inferior a 1.000.000 EUR.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només
afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que
tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte
les següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci es determinarà d’acord amb allò previst a l’article
35.2 del Codi de comerç.
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2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de la meritació de l’Impost sobre
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de la meritació d’aquest impost. Si el dit
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net del
volum de negoci s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats per concórrer alguna de les
circumstàncies considerades a l’apartat 1 de l’article 42 del Codi de comerç com a
determinants de l’existència de control, amb independència de l’obligació de
consolidació comptable, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats
que pertanyin al grup.
A aquests efectes, s’entendrà que els casos de l’article 42 del Codi de comerç són els
recollits en la secció 1a. del Capítol I de les normes per a la formulació dels comptes
anuals consolidats, aprovades pel RD 1159/2010, de 17 de setembre.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents,
s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5, Beneficis fiscals de caràcter potestatiu, que queda
redactat de la següent manera:
Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui iniciïn
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l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran
d’una bonificació del 50% de la quota tributària durant els 5 anys d’activitat següents a
la conclusió del segon període de desenvolupament d’aquella. El període d’aplicació
de la bonificació caducarà transcorreguts 5 anys des de la finalització de l’exempció
prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’art. 82 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi
exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de
l’article 4.1 de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una
nova activitat en els següents casos:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
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c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja
s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de
l'activitat per la qual ja s'estava tributant.


Ordenança Fiscal núm. 3 . Reguladora de l’Impost de vehicles de tracció
mecànica

Es modifica l’article 8 .- Règim de declaració i d’ingrés, que queda redactat de la
manera següent:
Article 8.- Règim de declaració i ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà
que la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a
l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de vehicles.
2. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació,
que s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la
matriculació del vehicle.
Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle
quan aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent
baixa.
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3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de
l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà
que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació
a l’imprès de l’autoliquidació.
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral
haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any
anterior a aquell en què es realitza el tràmit, excepte quan aquest pagament ja consti a
la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació anterior, l’Ajuntament
comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de cada exercici.
Es modifica l’apartat 5 de l’article 10, Gestió per delegació, que queda redactat de la
següent manera:
Article 10.- Gestió per delegació
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1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a
terme l’administració delegada.
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de
Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota
resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en
aquests cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de
pagament amb les dades de l’autoliquidació.
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 escau, s’expedeixi un
document que acrediti la seva concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT
efectuarà en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i
practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar.
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4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és
correcta, es procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una
liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte
passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança,
l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit per mitjans telemàtics, els
rebuts impagats de cada exercici.
6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions
de padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
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Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que
hagin delegat les seves facultats en la Diputació.
7. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient


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

Es modifica l’article 14 .- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions, que queda redactat
de la manera següent:
Article 14.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions.
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació s’efectuen un cop
transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta Ordenança, sense
requeriment previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents:


El recàrrec serà un percentatge igual a l'1 per cent més un altre 1 per cent
addicional per cada mes complert de retard amb que es presenti la declaració o
l'autoliquidació respecte al termini establert per a la presentació. En aquests
supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
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Recàrrec del 15 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al
venciment del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els
interessos de demora pel període transcorregut des de el dia següent al termini
dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la
presentació fins al moment en que es practiqui l'autoliquidació.



L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi
l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació
extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la
declaració extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de
l'article 62.2 de la Llei general tributària.

2. La manca d'ingrés en els terminis establerts en aquesta Ordenança del deute
tributari que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una
infracció tributària tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es
qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.
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3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost
constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària,
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.
4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat
d’ingressar-se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100
quan el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de
regularització que se li formuli.
5. La sanció imposada es reduirà, també, en un 40% si es realitza l’ingrés total de la
sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o
reclamació contra la liquidació o la sanció.
6. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord
amb el que preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

Es modifica les lletres c) i e) de l’article 2, Actes subjectes, que queda redactat de la
següent manera:
Article 2n.- Actes subjectes.
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les
obres següents:
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a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació,
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics,
aerogeneradors, instal·lacions fotovoltaiques i instal·lacions de producció d’energia
elèctrica.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant les
obres de connexió i substitució, l’obertura de cales, les rases o pous, els sondatges de
comprovació i reparació d’avaries, 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.
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f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens,
etc., així com les obres de la xarxa viària, 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.
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de
qualsevol tipus.
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o
permanents.
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència
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urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.


Ordenança Fiscal núm. 6. Reguladora de la Taxa per expedició de
documents.

Es modifica l’article 1.- fonament i naturalesa, que queda redactat de la següent
manera:
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
l’Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la
utilització de documentació municipal, que es regirà per la present Ordenança.
Es modifica l’article 6, Quota tributària, epígraf 2, Altres expedients i documents, que
queda redactat de la següent manera:
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Epígraf 2.- ALTRES EXPEDIENTS I DOCUMENTS
Informes de la Policia municipal
77,65 €
Informes de l’arxiu (documentació fins a 25 anys)
30,00 €
Informes de l’arxiu (documentació a partir de 25 anys)
50,00 €
Expedició de documents d’autorització de guals
20,35 €
Expedient de llicència d’autotaxi
260,00 €
Expedient de retirada i trasllat de béns mobles abandonats en la via pública
115,00 €
Altres documents i expedients no expressament tarifats
8,60 €
Còpies i fotocòpies en B/N ( blanc i negre) de documents municipals, per cada cara
0,20 €
de full A4
Còpies i fotocòpies en B/N ( blanc i negre) de documents municipals, per cada cara
0,40 €
de full A3
Còpies i fotocòpies en color de documents municipals, per cada cara de full A4
1,00 €
Còpies i fotocòpies en color de documents municipals, per cada cara de full A3
2,00 €
Reproduccions de plànols existents en el PGOU
segons mida i
resolució
Còpia de plànol o document, Din-A 0 en blanc i negre (original en paper)
5,81 €
Còpia de plànol o document, Din-A 0 en color (original en paper)
8.71 €
Còpia de plànol o document, Din-A 0 en blanc i negre (original PDF)
Còpia de plànol o document, Din-A 0 en color (original PDF)
Còpia de plànol o document, Din-A 1 en blanc i negre (original en paper)
Còpia de plànol o document, Din-A 1 en color (original en paper)
Còpia de plànol o document, Din-A 1 en blanc i negre (original PDF)

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

8,47€
(2en copies
5,81€)
8,71 €
(2en copies
5,81€)
4.36 €
6,05 €
6,66 €

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000014

Codi Segur de Verificació: d208f1db-f5b0-46e6-8d25-f946f705dcf7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2021_50496107
Data Impressió: 02/11/2021 11:14:48
Pàgina 21 de 48

SIGNATURES

Ìd208f1db-f5b0-46e6-8d25-f946f705dcf7:Î

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 02/11/2021 11:12
2.- desenvolupament. APROVAT

Còpia de plànol o document, Din-A 1 en color (original PDF)
Escanejat de plànol o document, Din –A0 en blanc i negre

(2en copies
4,36€)
6,66 €
(2en copies
4,36€)
16,94 €

Escanejat de plànol o document, Din –A0 en color

26,62 €

Escanejat de plànol o document, Din –A1 en blanc i negre
Escanejat de plànol o document, Din –A1 en color

16,94 €
21,78 €

Escanejat de plànol o document, Din –A3
Escanejat de plànol o document, Din –A4

1,00 €
1,00 €

Expedició de duplicats de carnets de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Expedició del carnet ciutadà SVC

3,00 €
3,00 €

CD amb documentació de concursos públics i altres

6,00 €

CD amb plànols o documents escanejats (caldrà sumar el preu de cada escaneig
segons apartat corresponent d’aquest epígraf)

1,00 €

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Es modifica l’article 6, Quota tributària, epígraf 8, Tarifes per activitats i serveis ludicocultural i socials de temps lliure, que queda redactat de la següent manera:
Epígraf 8.- TARIFES PER ACTIVITATS I SERVEIS LÚDICO-CULTURALS I
SOCIALS DE TEMPS LLIURE
Festa de la gent gran amb dinar, per a persones que compleixin 65 anys al llarg de
l’any 2022 o majors de 65 anys
Festa de la gent gran amb dinar, per a persones menors de 65 anys
Sortides col·lectives per a persones majors de 65 anys
Sortides col·lectives per a persones que compleixin 65 anys al llarg de l’any 2022

Exempció
17,00 €
20,00 €
Exempció

Sortides col·lectives per a persones menors de 65 anys

25,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Cal Soler (per dia)

500,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Cal soler (per hora)

75,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similars

60,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similar (5%
bonificació per tramitació electrònica)

57,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Sala de Juntes per casaments i similars

40,00 €

Ocupació d’instal·lacions municipals: Sala de Juntes per casaments i similars (5%
bonificació per tramitació electrònica)
Bonificació per l’ocupació de les instal·lacions municipals per part de les entitats
sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal i per part dels partits polítics
amb representació al consistori

38,00 €
100%

Venda bandera de Sant Vicenç de Castellet

20,00 €

Venda llibre “Història de l’Ateneu i la Biblioteca Popular Salvador Vives Casajuana”.
Sant Vicenç de Castellet.

15,00 €
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Venda llibre “Castellet de Bages. Notes històriques del Sant Vicenç de Castellet
preindustrial”
Venda llibre “El Castell i Santuari de Castellet”

9,95 €
18,00 €

Es modifica l’article 8. Règim de declaració i d’ingrés, que queda redactat de la
següent manera:
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.


Ordenança Fiscal núm. 7. Reguladora de la Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Es modifica les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 5, Base imposable, el qual queda
redactat de la següent manera:

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Article 5.- Base imposable.
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les esplanacions
dels terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres
puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, la construcció
d’edificis de nova planta, la intervenció en els edificis ja existents, les obres
d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació de construccions o instal·lacions
existents i la demolició total o parcial, la construcció o instal·lació de murs i tanques,
l’autorització d’obres de manera provisional i la intervenció en els béns sotmesos a un
règim de protecció patrimonial o urbanística.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera
utilització i ocupació parcial dels edificis i el canvi d’ús dels edificis i de les
instal·lacions, l’autorització d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases
prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació
d’hivernacles o instal·lacions similars, la instal·lació d’infraestructures de serveis de
subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis
similars, la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, les instal·lacions
de producció d’energia elèctrica, incloses les relatives a la instal·lació de panells solars
fotovoltaics en els termes que estableix l’art. 9 bis TRLU, i les obres de connexió,
substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries d’infraestructures de
serveis tècnics a què fa referència la lletra a) de l’art. 34.5 bis TRLU.
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c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost
sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total
o parcial de construccions i instal·lacions existents, la constitució o modificació d’un
règim de propietat horitzontal, simple o complexa, o la formalització d’operacions
jurídiques que comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en
una llicència urbanística anterior.
d) La superfície dels cartells i tanques de propaganda col·locats de manera visible des
de la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació
arbustiva, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la
superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les
característiques del paisatge.
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que
correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.


Ordenança Fiscal núm. 9. Reguladora de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Es modifica el segon paràgraf de l’article 5, Normes de gestió i recaptació, que queda
redactat de la següent manera:
Article 5è.- Normes de gestió i recaptació
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.
L'import de la taxa es farà efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un
comprovant que expedeix l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic.


Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa per la utilització de la
piscina municipal, instal·lacions esportives i gimnàs municipal

Es modifica l’article 5. Quota tributària, que queda redactat de la següent manera:
Article 5. Quota tributària
1.- La quantia es determinarà aplicant les tarifes següents:

Epígraf 1. SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS
Tarifa 1. Carnet de soci, per quadrimestre
Adults
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Menors, fins a 16 anys
Jubilats i pensionistes
Tarifa 2. Abonament Gimnàs Municipal
2.1 Abonament mensual
Despeses d’inscripció
Menors de 16 anys
Menors de 16 anys activitat de psicomotricitat

11,00 €
11,00 €

Joves de 16 a 25 anys

24,00 €

Adults majors de 25 anys

29,00 €

Majors de 60 anys
Participants al programa PAFES

19,00 €
12,00 €

2.2. Abonament anual
a) Individual
Menors de 16 anys
Menors de 16 anys activitat de psicomotricitat
Joves de 16 a 25 anys
Adults majors de 25 anys
Majors de 60 anys
Tarifa 3. Esquaix
3.1. Realització de l ‘activitat per particulars
Adults, per hora
Adults, ½ hora
Menors de 16 anys i majors de 60 anys, per hora
Menors de 16 anys i majors de 60 anys, per ½ hora
3.2. Abonaments
3.2.a) Anual
Individual adult
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
3.2.b) Mensual
Individual adult
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
Tarifa 4. Tennis
4.1. Realització de l’activitat per particulars
Adults, per hora
Menors de 16 anys i majors de 60 anys, per hora
Preu de llum, per hora
4.3. Abonaments
4.3.a) Anual
Individual adults
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
4.3.b) Mensual
Individual adults
Individual menors de 16 anys i majors de 60 anys
Tarifa 5. Tennis taula
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15,00 €
19,00 €
10,00 €

125,00 €
70,00 €
163,00 €
268,00 €
125,00 €

10,00 €
6,00 €
6,00 €
4,00 €

120,00 €
60,00 €
20,00 €
10,00 €

7,20 €
4,50 €
4,40 €

128,00 €
65,00 €
22,00 €
11,00 €
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Preu únic per hora
Tarifa 6.- Petanca
Lloguer de pistes, per hora
Preu de llum, per hora
Tarifa 7.- Tiquets d’entrada per a la pràctica esportiva pels no associats

2,00 €

Adults, per hora
Menors de 16 anys, per hora
Majors de 60 anys, per hora
Tarifa 8.- Participació al cicle de passejades de la Diputació de
Barcelona
Per cada sortida

3,80 €
1,90 €
2,60 €

7,50 €
4,00 €

3,00 €

Epígraf 2.- UTILITZACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ
Tarifa 1. Utilització per particulars o entitats de fora del municipi
Adults, en activitats de durada inferior a les 6 hores, per hora
Menors de 16 anys, en activitats de durada inferior a les 6 hores, per hora
Adults, en activitats de durada superior a les 6 hores, per hora
Menors de 16 anys, en activitats de durada superior a les 6 hores, per hora

45,00 €
20,00 €
22,50 €
13,00 €

Epígraf 3.- UTILITZACIÓ DE LES SALES D'ESPECIALITATS DEL PAVELLÓ

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Utilització per particulars o entitats de fora del municipi, per hora

20,00 €

Epígraf 4.- UTILITZACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR
Tarifa 1.- Utilització per particulars
Activitats esportives, per hora
Activitats no esportives, per hora

26,00 €
52,00 €

Epígraf 5.- UTILITZACIÓ DE LES PISCINES. TEMPORADA DE BANY
Tarifa 1.- Abonaments
De 0 a 2 anys
De 3 a 17 anys
De 3 a 17 anys (5% bonificació per tramitació electrònica)
Nedador federat del CN Castellet
Nedador federat del CN Castellet (5% bonificació per tramitació
electrònica)
De 18 a 59 anys
De 18 a 59 anys (5% bonificació per tramitació electrònica)
Majors de 60 anys i pensionistes
Majors de 60 anys (5% bonificació per tramitació electrònica)
Tarifa 2.- Preus d’entrada
Jubilats i pensionistes dies laborables
Jubilats i pensionistes diumenges i festius
Adults de 18 a 59 anys dies laborables
Adults de 18 a 59 anys diumenges i festius
Menors entre 3 i 17 anys dies laborables
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Menors entre 3 i 17 anys diumenges i festius

4,00 €

Infants que fan el curset de natació, només el temps de durada del curset

Gratuït

Acompanyant d’infants que fan el curset de natació, només el temps de
durada del curset (només un per infant)
Grups d’escolars/d’entitats, per infant prèvia petició per escrit (cada 15
infants, 1 monitor amb entrada gratuïta), dies laborables
Grups d’escolars/d’entitats, per infant prèvia petició per escrit (cada 15
infants, 1 monitor amb entrada gratuïta), dies festius i diumenges
Tarifa 3.- Lloguer de diferents espais aquàtics
Lloguer d'un carrer de 25 metres per persones particulars, per hora
Lloguer de la piscina de 25x12'5 metres per persones particulars, per hora

Gratuït

12,00 €
46,20 €

Lloguer de la piscina de 25x16'5 metres per persones particulars, per hora

70,00 €

Lloguer de la piscina petita per persones particulars, per hora

25,00 €

2,00 €
3,00 €

Es modifica l’article 6. Beneficis fiscals, que queda redactat de la següent manera:

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Article 6. Beneficis fiscals
Les bonificacions que s’aplicaran seran:
-

Les famílies tindran una bonificació del 25% en l’Abonament del Gimnàs
Municipal. Es podran beneficiar totes aquelles persones que acreditin que
conviuen en el mateix domicili en el moment de fer l’abonament.
Les famílies nombroses i les monoparentals gaudiran d’una bonificació del 20%
en tots els abonaments, inclosos els de piscina.
Les entitats sense ànim de lucre gaudiran d’una bonificació del 100% per a l’ús
de les instal·lacions esportives municipals.
Els centres educatius gaudiran d’una bonificació del 100% per a l’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
Les persones amb una discapacitat del 65% o més de disminució gaudiran del
100% en l’abonament de les piscines municipals i el gimnàs municipal.
Les persones que facin la tramitació electrònica dels abonaments gaudiran
d’una bonificació del 5%.
Els partits polítics amb representació al Consistori gaudiran d’una bonificació
del 100% per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per a
l’organització d’actes relacionats amb la seva activitat.

Per a la bonificació de les famílies nombroses i les monoparentals s’haurà d’acreditar
mitjançant el títol que expedeix i renova la Secretaria de Família del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Per a la bonificació de les persones amb discapacitat s’haurà d’acreditar el grau
mitjançant el certificat de disminució emès per l’ICASS de la Generalitat de Catalunya.
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Per a tenir las bonificació de pensionista caldrà acreditar-ho mitjançant la resolució de
l’INSS.


Ordenança Fiscal núm. 11. Reguladora de la Taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Es modifica l’epígraf 1. Taules i cadires i altres elements anàlegs, article 6, Quota
tributaria, que queda redactat de la següent manera:
Article 6.- Quota tributaria
Epígraf 1. TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS ANALEGS
Ocupació ocasional, per m² i dia (màxim 15 dies) per aquells
establiments que no vulguin fer temporada
Ocupació ocasional, per m² i dia en el cas que l’Ajuntament talli el
carrer o autoritzi per a la celebració d’actes i festes populars i durant la
Festa Major)
Ocupació ocasional en el cas que l’Ajuntament talli el carrer per motiu
de la Fira “Fora estocs”, per la “Fira de Nadal”, per la “Fira del Vapor” i
per altres fires organitzades per l’Ajuntament
Ocupació temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre), per m²
Ocupació temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre), per m²
(5 % bonificació per tramitació electrònica)
Ocupació parcial temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre),
per m² i mes
Ocupació parcial temporada d’estiu (d’1 de maig al 30 de setembre),
per m² (5 % bonificació per tramitació electrònica)
Ocupació temporada d’hivern (d’1 d’octubre al 30 d’abril), per m²
Ocupació temporada d’hivern (d’1 d’octubre al 30 d’abril), per m² (5 %
bonificació per tramitació electrònica)
Ocupació parcial temporada d’hivern (de 1 d’octubre al 30 d’abril), per
m² i mes
Ocupació parcial temporada d’hivern (de 1 d’octubre al 30 d’abril), per
m² i mes (5% bonificació per tramitació electrònica)


TARIFA
2,40 €/m²
exempt.
exempt
22,40 €/m²
21,28 €/m²
8,00 €/m² i mes
7,60 €/m² i mes
10,50 €/ m²
9,97 € m²
3,00 €/ m² i mes
2,85 €/m² i mes

Ordenança Fiscal núm. 12. Reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis d’ensenyament especials en establiments municipals.

Es modifica l’article 6.- Quota tributària, que redactat queda de la següent manera:

Epígraf 1.- Escola de Música

Curs 2021/2022

Curs 2022/2023
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Matricula i material escolar
Quota inicial d’alta nou alumnat
Matrícula (5 % bonificació per tramitació
electrònica)
Instrument, 30 minuts (amb la realització d’alguna
activitat col·lectiva a l’escola de música)
Instrument, 45 minuts (amb la realització d’alguna
activitat col·lectiva a l’escola de música)
Instrument, 60 minuts (amb la realització d’alguna
activitat col·lectiva a l’escola de música)
Instrument, 30 minuts (sense la realització de cap
activitat col·lectiva a l’escola de música)
Instrument, 45 minuts (sense la realització de cap
activitat col·lectiva a l’escola de música)
Instrument, 60 minuts (sense la realització de cap
activitat col·lectiva a l’escola de música)
Sensibilització i llenguatge elemental (2 sessions
setmanals)
Sensibilització (1 sessió setmanal)

43,50 €

Llenguatge grau mitjà i harmonia

43,50€
41,30 €

41,30 €

33,30 €

33,83 €

50,00 €

50,80 €

66,50 €

--

40,00 €

40,64 €

60,00 €

60,96 €

79,80 €

--

30,70 €

31,19 €

15,35 €

15,60 €

33,80 €

34.34 €

17,60 €

17,88 €

26,20 €

26,20

Taller de música en família (per infant)

25,00 €

25,40 €

Venda del llibre “Tria’n cinc”

25,00 €

25,00 €

Curs 2021/2022

Curs 2022/2023

25,00 %

25%

50,00 %

50%

Formacions (combo, orquestra, conjunt
instrumental i taller de guitarra)
Cambra

Epígraf 2.- Bonificacions Escola de Música
Bonificació pels alumnes amb NEE que només fan el
66% de les hores de llenguatge. Sempre caldrà
acreditar-ho mitjançant dictamen mèdic.
Bonificació pels alumnes amb NEE que només fan el
33% de les hores de llenguatge. Sempre caldrà
acreditar-ho mitjançant dictamen mèdic.
Bonificació per tenir un germà a l’escola (coeficient
reductor per alumne)
Famílies nombroses i/o monoparentals (coeficient
reductor per alumne)
Bonificació de la quota mensual per a alumnes amb
60 anys o més
Matrícula ( per a totes aquelles inscripcions a partir
del mes de març)

10,00 %
25,00 %
25,00 %
50,00 %
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Epígraf 3.- Escola d’adults

Curs 2021/2022

Curs 2022/2023

Inscripció als cursos de Català de Nivell A, B, C

90,00 €

90,00 €

Inscripció als cursos de Català de Nivell A, B, C (5%
bonificació per tramitació electrònica)

85,50 €

85,50 €

Inscripció al curs de manipuladors d’aliments

11,00 €

11,00 €

Inscripció al curs de manipuladors d’aliments (5%
bonificació per tramitació electrònica)

10,45 €

10,45 €

Inscripció al curs de carretons elevadors

86,00 €

86,00 €

80,75 €

80,75 €

50,00 €

50,00 €

47,50 €

47,50 €

Curs 2021/2022

Curs 2022/2023

50 %

50 %

Tarifa per curs

Inscripció al curs de carretons elevadors (5 %
tramitació electrònica
Inscripció al curs de preparació per a la prova
d’accés als cicles formatius de grau mitjà
Inscripció al curs de preparació per a la prova
d’accés als cicles formatius de grau mitjà (5 %
tramitació electrònica
Epígraf 4.- Bonificacions Escola d’adults

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
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Persones que acreditin que estan a l’atur.



Ordenança Fiscal núm. 14. Reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals.

Es modifica l’article 15, apartat 1 i 3, que redactat queda de la següent manera:
Article 15.- Gestió per delegació.
1. Si la gestió i/o la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables
a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i/o recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2021000014

Codi Segur de Verificació: d208f1db-f5b0-46e6-8d25-f946f705dcf7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2021_50496107
Data Impressió: 02/11/2021 11:14:48
Pàgina 30 de 48

SIGNATURES

Ìd208f1db-f5b0-46e6-8d25-f946f705dcf7:Î

DOCUMENT

1.- desenvolupament, 02/11/2021 11:12
2.- desenvolupament. APROVAT

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.


Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de la Taxa per utilització privativa
o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a
través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i
les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.

Es modifica l’article 1.- Fonament i naturalesa, que queda redactat de la següent
manera:

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
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Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.1.A) i 20.3.h) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que
es regirà per la present Ordenança fiscal.
Es modifica l’article 12, apartat 1 i 3.- Gestió per delegació, que queda redactat de la
següent manera:
Article 12è.- Gestió per delegació
1. Si la gestió i/o la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables
a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i/o recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
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ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.


Ordenança Fiscal núm. 16. Reguladora de la taxa per la prestació del
servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

Es modifica l’article 4, Indicadors de referència, que queda redactat de la manera
següent:

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Article 4.- Indicadors de referència.
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, el Consell Territorial del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27
de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la
participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un
indicador de referència.
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial
publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència
de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per considerar-se
tècnicament adequats després de diversos anys d’implementació d’aquest Model de
copagament.
Per a l’exercici 2022, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents:
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora.
b) Servei de Teleassistència - 14,04 EUR/mes.
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de
l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Es modifica l’article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima, que queda
redactat de la següent manera:
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima.
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1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la
seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons
els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de
29/04/2014).
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del
capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF,
afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de
les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.
3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques
competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense
consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels
sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de
serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les
dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o
dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de
convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les
condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment
reconeguda.
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports
facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades
d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que
aporti els certificats d’ingressos pertinents.
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent
manera:
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per
trams de renda.
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de
renda.
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de
copagament.
- Mentre es mantingui prorrogat el pressupost aprovat per la Llei 4/2020, del 29 d'abril,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, continua vigent
l’IRSC de l’any 2018 fixat en 663,98 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals, als
efectes de la present ordenança. Cas que aquest índex es vegi modificat durant la
vigència d’aquesta ordenança, s’entendrà automàticament incorporat en la taula A
d’aquest article, en les quanties que en resultin.
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Taula A
Capacitat Econòmica
desglossament per trams (euro mes)

Tipus
(%)

Quota Màxima
0,00 €

de 0 a 1 IRSC

de

0,00 € a

663,98 €

0%

de 1 a 2 IRSC

de

663,99 € a

1.327,96 €

30%

entre

0,01 € i

199,19 €

de 2 a 3 IRSC

de

1.327,97 € a

1.991,94 €

40%

entre

199,20 € i

464,79 €

de 3 a 4 IRSC

de

1.991,95 € a

2.655,92 €

50%

entre

464,80 € i

796,78 €

2.655,93 € a

3.319,90 €

60%

entre

796,79 € i

1.195,16 €

65%

més de

de 4 a 5 IRSC de
més
de
5 més
IRSC
de

3.319,91 €

1.195,17 €

6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà
considerar la quota a pagar de forma integral.
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també
beneficiària d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament,
caldrà considerar la quota a pagar de forma integral.
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8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també
beneficiària d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima
amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre.
9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta
ordenança és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les
esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat
al pagament d’aquests serveis.
Es modifica l’article 6. Taxa exigible, que queda redactat de la següent manera:
Article 6. Taxa exigible
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
La taxa és d’11,70 euros/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a
l’article 4 d’aquesta ordenança.
En el servei basic d’ajuda a domicili, en cap cas l’import a satisfer per la persona
usuària podrà superar la quota màxima resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5
d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els supòsits previstos a l’apartat 9 de l’article
anterior.
2. Servei de Teleassistència domiciliària:
El servei de teleassistència serà d’import fix en funció de la tipologia d’usuari, segons
el següent detall:
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TIPOLOGIA DEL SERVEI
Teleassistència intensitat moderada
Teleassistència intensitat alta

Preu titular

Preu cotitular

6,78 €

3,39 €

7,88 €

3,94 €

3.- Servei d’àpats a domicili:
El servei d’àpats a domicili serà d’import fix de 4,00€ per àpat.


Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per aprofitament
especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general.

Es modifica l’article 3, es suprimeix l’apartat 4.- Subjectes passius, que queda redactat
de la següent manera:
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Article 3.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que
explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió
per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com
si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl,
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.


Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de la Taxa per la prestació del
servei d’escola bressol municipal

Es modifica l’article 5. Quota tributària i reduccions de la tarifa, que queda redactat de
la següent manera:
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Article 5. Quota tributària i reduccions de la tarifa
1. La quota d’aquesta taxa, és la que es fixa en les tarifes que tot seguit es relacionen per
cadascun dels diferents serveis o activitats, l’import líquid de la Taxa es calcula mitjançant
tarifació social, establint un seguit de bonificacions en funció de la renda i el nombre de
membres de la unitat familiar a la que pertany l’alumne/a, d’acord amb els llindars de renda
establerts més endavant:
Les taxes bàsiques per a la prestació dels serveis regulats en la present ordenança seran:
- Quotes mensuals d’escolaritat:
Epígraf 1.- Tarifes generals

Curs 2021/2022

Curs 2022/2023

Escolarització per a lactant

160,00 €

162,00€

Escolarització caminants

160,00 €

162,00€

Escolarització per a maternals

160,00 €

162,00€

60,00 €

-

Matrícula Curs 2021/2022
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Quota inicial nou alumnat

Material

60,00€
25,00 €

25.00€

Curs 2021/2022

Curs 2022/2023

Servei d’acollida de 8 a 9 hores mensual

40,00 €

40,00 €

Servei d’acollida de 8,30 a 9 hores mensual

18,00 €

18,00 €

Servei d’acollida de 8 a 9 d’un dia esporàdic

6,00 €

6,00 €

Servei d’acollida de 8,30 a 9 hores esporàdic

3,00 €

3,00 €

Sortida visita a una granja d’animals

22,00 €

22,00€

Sortida cultural

12,00€

12,00€

Llibret/àlbum

31,00€

31,00€

Curs 2021/2022

Curs 2022/2023

50,00 %

------

50,00 %

50,00%

100,00 %

100,00%

Epígraf 2.- Serveis addicionals

Epígraf 3.- Bonificacions
Matrícula (per a totes aquelles famílies que
inscriguin els infants a partir del mes de març)
Material (per a totes aquelles famílies que
inscriguin els infants a partir del mes de març)
Material (per a totes aquelles famílies que
inscriguin els infants lactants a partir del mes de
març)
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S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a
Sant Vicenç de Castellet (tot el nucli familiar ha d’estar-hi empadronat).
Les famílies interessades en sol·licitar aquestes bonificacions ho hauran de fer en el
moment de la matrícula, aportant la documentació econòmica que se’ls requereixi o
autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària.
L’import de les bonificacions es determina per la “renda equivalent” basada en els
ingressos bruts anuals pel nombre d’unitats calculat a partir del nombre de membres
de la unitat familiar, seguint una escala d’equivalència.
S’aplicarà un càrrec de 3 € en el rebut mensual, en els casos de quotes retornades per
les entitats bancàries, a aquelles famílies que no compleixin amb el pagament de la
quota, per tal d’assumir el cost de cada rebut retornat.
Es modifica l’article 7. Procediment per a determinar la tarifació social, que queda
redactat de la següent manera:
Article 7. Procediment per a determinar la tarifació social:
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Per a la determinació de la tarifa a aplicar se seguiran els criteris i procediment següents:
1.Es tarifarà socialment a les famílies usuàries del servei de l’Escola Bressol Municipal EL
NIU, llevat d’aquelles que manifestin explícitament en el full de matricula que renuncien a
l’esmentada tarifació social i en aquest cas se’ls aplicarà el tram més alt de tarifació durant tot
els curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin acollir de nou a la
tarifació social.
2. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat
familiar, l’alumne/a que es matricula, el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la
guarda i custòdia i els germans menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el
moment de formalitzar la matrícula, o els majors d’edat quan es tracti de persones amb grau
reconegut de discapacitat.
Es consideraran membres de la unitat familiar i per tant germans de l’alumne, aquells que
convisquin amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin amb ell un o
els dos tutors
A aquest efecte només es considerarà com a membres computables aquells que figurin
empadronats al domicili familiar a la data de formalització de la matrícula.
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre
computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran
les seves rendes en el còmput de la renda familiar.
Tan sols es consideraran famílies monoparentals aquelles que disposin de l’acreditació
reconeguda a la Llei 18/2003, de Suport a les famílies i el Decret 151/2009, de 29 de setembre,
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de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Per a la
seva justificació caldrà presentar el títol de família monoparental expedit pel Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
3. Es calcularà el nivell de renda equivalent de la unitat familiar.
Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram de la
tarifació social es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals que
per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d’ingressos amb el
nombre total de membres de la unitat familiar.
Amb la signatura del full de matrícula, les famílies que no renunciïn a la tarifació social,
autoritzen a l’Ajuntament per tal que aquest obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la
informació relativa a la renda de l’Agència Estatal Tributària, i les consultes oportunes per a
determinar la situació socioeconòmica familiar.
Al full de matrícula hauran de constar les dades completes i les signatures dels tutors o altres
membres que formen la unitat familiar i tenen ingressos computables. Només hi podran constar
les dades d’un tutor en els casos de famílies monoparentals.
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Si la família no ha renunciat a la tarifació social, amb anterioritat a l’inici del curs (tant aviat
com la consulta telemàtica de la AEAT estigui disponible, previsiblement al mes de juliol), el
Servei de Gestió Tributària, farà d’ofici la consulta, mitjançant interoperabilitat amb l’Agència
Tributària, de les dades que consten a la declaració del IRPF o certificat d’imputacions.
Per al càlcul de la RENDA EQUIVALENT de la unitat familiar, es computaran els ingressos
familiars de l’any fiscal immediatament anterior al de l’inici del curs (exercici 2020 per al curs
2021-2022 i exercici 2021 pel curs 2022-2023).
La renda equivalent a aquests efectes s’obtindrà per la suma de la bases imposables general i
de l’estalvi de la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que
constin a l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar.
Quan no existeixi obligació de declarar per a l’ IRPF per no superar els imports establerts a la
normativa de l’Impost, la RENDA EQUIVALENT es determinarà en aquests casos per l’addició
dels rendiments del treball, els rendiments de l’arrendament de béns immobles, els rendiments
dels comptes bancaris i altres rendiments del capital mobiliari, menys les despeses deduïbles.
Aquesta informació s’obtindrà mitjançant consulta telemàtica a l’AEAT.
El Servei d’Educació, en aquells casos en què no es pugui documentar els ingressos familiars a
través de la renda o del certificat d’imputacions, demanarà a la família que presenti una
Declaració Responsable acompanyada de la documentació econòmica dels darrers sis mesos i
es valorarà en quina franja de la tarifació es troba aquella família, emeten l’informe tècnic
corresponent. En el cas que la família no presenti la documentació requerida en el termini
atorgat, se li aplicarà el tram de tarifació més alt.
4. Establiment del preu mensual:
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Per al càlcul del preu final a abonar per a la prestació del Servei Escolar i s’utilitzarà el
següent quadre, en el qual les quantitats indicades fan referència al nivell de renda de la unitat
familiar i el nombre de membres de la unitat familiar.
La “renda equivalent” s'ha calculat en base a l'Índex de renda de suficiència de Catalunya,
IRSC (7.967,73 EUR), i emprant l'escala d'Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en
primer lloc, la mida equivalent de la llar, en què s'assigna un valor d'1 al primer membre de la
llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional i, en segon lloc,
multiplicar la mida equivalent de la llar per l'IRSC.
La primera columna mostra la renda equivalent corresponent a 1 vegada l'IRSC, la segona 1,25
vegades l’IRSC, la tercera 1,5 vegades l’IRSC, la quarta el 2 vegades l’IRSC.
Llindars de renda familiar segons el nombre de membres:
IRSC
membres
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2
3
4
5
6
7

7.967,73
Ponderació
familiar
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00

TRAMS
A

B

C

D

11.951,60
14.341,91
16.732,23
19.122,55
21.512,87
23.903,19

14.939,49
17.927,39
20.915,29
23.903,19
26.891,09
29.878,99

17.927,39
21.512,87
25.098,35
28.683,83
32.269,31
35.854,79

23.903,19
28.683,83
33.464,47
38.245,10
43.025,74
47.806,38

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de
prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Sant Vicenç de Castellet uns serveis
educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies.
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir
l’indicador de renda de suficiència, que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de
pressupostos de la Generalitat, per aquest motiu els llindars de renda que s’especifiquen en la
taula seran automàticament modificats, en el moment en que es produeix la modificació de
l’IRSC com a conseqüència de l’aprovació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a 2022 i exercicis successius, dons aquest ha de ser fixat periòdicament per la
Llei de Pressupostos de la Generalitat.
Una vegada conegut el nou IRSC, procedirà a modificar els llindars de renda pel curs 20222023, mitjançant decret d’alcaldia. Aquesta modificació es publicarà al taulell d’edictes de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel seu general coneixement.
Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per l’Escolarització per a lactant, caminants i
maternals seran les següents:
CURS 2021/2022
Renda

Menor o

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D
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igual a A
1
68,75%
50,00€

que D
2
50%

3
18,75%

4
6,25%

5

80,00€

130,00€

150,00€

160,00€

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

2
50%

3
18,82%

4
6,20%

81,00€

131,50€

152,00€

CURS 2022/2023
Renda
familiar
Tarifa
%Bonificació
Quota
Mensual

Menor o
igual a A
1
68,55%
51,00€

Més gran
que D
5
162,00€

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Si la família té dos fills matriculats a l’Escola Bressol Municipal EL NIU, se li aplicarà la
tarifa corresponent al tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, dos
trams si hi té tres fills matriculats. En cas que el tram de renda familiar correspongui ja al preu
més baix, l’usuari podrà sol·licitar a l’Equip d’Atenció Bàsica dels Serveis Socials Municipals,
la revisió corresponent.
5. S’estableix una reducció del 100% per aquelles famílies en situació de risc d'exclusió social,
amb ingressos insuficients, que es troben en seguiment per part dels Serveis socials municipals.
Per accedir a aquesta reducció caldrà acreditar la situació de vulnerabilitat social de la
persona o família, mitjançant la presentació de l’informe emès per l’Equip d’Atenció Bàsica
dels Serveis Socials Municipals.
En qualsevol cas, tant la concessió com la denegació d’aquesta exempció haurà de ser per
resolució de l’alcalde o regidor en qui delegui.


Ordenança Fiscal núm. 25. - Preus públics.

Es modifica l’Annex 1: Preu públic actes culturals.
ANNEX 1: PREU PÚBLIC ACTES CULTURALS
Entrades

Cost espectacle

Preu entrada

TIPUS A
TIPUS B
TIPUS C
TIPUS D

De 0 a 3.000€
De 3.001€ a 5.000€
De 5.001€ a 6.000€
Més de 6.001€

7,00 €
10,00 €
12,00 €
17,00 €

Preu entrada
amb Carnet
Ciutadà SVC
5,00 €
8,00 €
10,00 €
15,00 €

Reserva d’entrada per a espectacles gratuïts 1,00€.
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Es modifica l’Annex 5: Preu públic espectacles del petit ateneu
ANNEX 5: PREU PÚBLIC ESPECTACLES DEL PETIT ATENEU
Espectacles Petit Ateneu
Preu entrada
Entrada general
5,00 €
Entrada amb carnet Petit Ateneu o
3,00 €
Carnet ciutadà SVC
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

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.
Sra. Rubio:
“Gràcies de nou.
Les ordenances fiscals son el conjunt de taxes legals que a partir d’aquestes posteriorment ens
permetran confeccionar un pressupost municipal per seguir oferint els actuals serveis que ja
tenim i intentar fer mes coses que creiem que es mereix Sant Vicenç de Castellet. Dit això, a
continuació us explicaré els canvis que hem cregut oportuns l’actual equip de govern.
Ordenança fiscal número 6
Hem inclòs una novetat que es el carnet del ciutadà. Mitjançant aquest carnet podrem tenir el
control d’aforament del actes que s’organitzen des del consistori o be des de les entitats.
Un altre canvi es la taxa per casaments, abans hi havia un preu pels que son empadronats al
municipi i el que no ho son i fem aquesta modificació ja que la llei no ho contempla. Ara, es
cobrar el mateix preu a tothom. Els anys anteriors es cobrava 150€ a la sala de plens i ho hem
rebaixat a 60€ i a la sala de juntes es cobrava 142,50€ i ara 57€.
Ordenança fiscal número 10
Hem afegit una despesa d’inscripció al gimnàs municipal que serà la matricula que s’haurà de
pagar en el moment de la inscripció.
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Hem afegit un activitat de psicomotricitat per a menors de 16 anys que es realitzarà un cop a la
setmana. Si es paga mensualment seran 10€ i si es paga tot l’any sencer seran 70€.
Pel que fa a la piscina municipal hem eliminat totes les tarifes relacionades amb els cursets de
natació, ja que creiem que era desproporcionat que la persona que acompanya al menor
tingues que pagar quan no feia ús de la instal·lació. A partir del 2022 proposem que tant els
menors com els acompanyants tinguin l’entrada gratuïta durant els dies que duri el curset.
Ordenança fiscal número 11
Es suprimeix la bonificació de les terrasses dels bars i restaurants ja que era una mesura del
segon Pla de Reactivació que vam aprovar pel 2021.
Ordenança fiscal número 12
Un dels principals canvis que proposem es que la matricula de l’escola de música només la
pagaran els alumnes que s’apuntin per primera vegada. Fins ara al inici del curs pagaven la
matricula tothom.
Hem incrementat un 1,60% les tarifes de les classes i em suprimit la de 60 minuts perquè no es
fa.
Ordenança fiscal número 20
En aquesta ordenança que es de l’Escola Bressol el Niu, hem fet com amb l’Escola de Música, la
matricula només la pagaran els infants nous i els de continuació no l’hauran de pagar. Fins ara
se’ls hi cobrava a tothom. La quota mensual s’incrementarà 2€ i hem tornat a posar la tarifa
del llibre informe i àlbum. També s’ha inclòs una sortida cultural.
Ordenança fiscal número 25
En el preu públic d’entrades als espectacles culturals no hi ha cap canvi a excepció de que si
tens el carnet del ciutadà de Sant Vicenç de Castellet tens una bonificació de 2€, i en els
espectacles gratuïts per fer la reserva de l’entrada s’haurà de pagar 1€.
Gràcies”
Sr. Mauriz:
"Bon vespre de nou.
Es sotmet a aprovació plenària les penúltimes Ordenances Fiscals d’aquesta legislatura: les de
l’any 2022. Unes Ordenances Fiscals que planteja l’equip de govern sense cap mena de
consens ni fer-nos partícips en cap cas. Decisions que pren el tripartit plenament i de manera
unilateral... carai!! no sabem on queda aquella demanda de l’oposició de l’anterior legislatura,
que actualment és l’equip de govern, i què sol·licitava poder participar de les mateixes... com
canvien les coses quan es canvia de perspectiva oi?... Be, anem al gra:
El plantejament del govern tripartit per aquestes Ordenances Fiscals 2022 és un plantejament
de congelació de la majoria de tributs, però no de la seva totalitat. Veiem be aquesta part de
congelació d’alguns d’aquests tributs però no podem obviar alguns detalls que ens semblen
rellevants de cara al nostre grup municipal de Junts per Sant Vicenç de Castellet.
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Si anem per parts en primer lloc veiem d’una manera negativa que s’elimini la bonificació a les
terrasses de bars i restaurants, cal recordar el plantejament que vam fer des de Junts per Sant
Vicenç l’any anterior que era d’una bonificació del 100% donada la situació de tancaments i
restriccions que havien patit aquest sector, i l’equip de govern en aquell moment inicial va
proposar un 50% inicial i gràcies a la proposta de Junts va acabar sent del 75%. Ara en aquest
exercici 2022 el govern tripartit planteja eliminar aquesta bonificació i que aquest sector no en
tingui ... ho veiem desmesurat, ja s’ha acabat la pandèmia?, les restriccions? A partir de l’1 de
gener algú té alguna bola de vidre per saber si funcionarem amb total normalitat o no? No era
més fàcil mantenir un any més una bonificació com a mínim com la d’aquest any i com la que
estan fent a moltes poblacions?... veiem que no, que això d’estar al costat de les persones,
autònoms i comerciants els costa una mica.
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En segon lloc continuen mantenint l’increment de la taxa d’escombraries que van fer només
arribar a govern: aquella del quasi 10%. Aquella que situava 10 euros per sobre la taxa per
cada habitatge, que en aquell moment, com algú manifestava, els hi semblava poc (l’augment).
A vegades la paraula poc té molt, en aquest cas té molt significat, creiem que era un moment
de tornar-la enrere i situar-la a 2019 per ajudar als ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç de
Castellet, però be, ja anem veient aquest tipus de sensibilitat.
En tercer lloc i no menys important, producte de la revisió cadastral que s’ha produït al
municipi tal i com demana la normativa vigent cada 10 anys creiem que tornen a estar molt
desafortunats. I en son creiem, del tipus de gravamen que vostès, l’equip de govern, i de
manera unilateral i sense consensuar-ho ni tampoc fer-nos partícips han plantejat. Ens referim
a aquest 0,785. Aquest tipus de gravamen del 0,785 que assegura a l’equip de govern els
mateixos ingressos per l’Ajuntament de Sant Vicenç de cara a 2022. Entenem que ho veuen
com que això no te cap conseqüència, però saben quina conseqüència té en relació amb les
referències cadastrals que revisen i per tant pels ciutadans de Sant Vicenç? Ho saben? ... Saben
quants rebuts han pujat de les més de 6.400 referències cadastrals? Els hi expliquem nosaltres:
han pujat 3.129 valors cadastrals, o sigui pràcticament el 50%. I això s’ha incrementat un
promig (en aquests 3.129 valors que han pujat) de més de 49 euros per rebut.
Si ho desglossem, aquestes 3.129 referències cadastrals i fem diferents forquilles:
de 0 a 30€ d’increment tenim 1.681 referències,
de 31 a 50€ 562,
de més de 50€ 911,
de més de 100€ 298,
i de més de 200€ concretament 76...
Que vol dir això? Dons vol dir què a més de 3.000 ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç se’ls ha
pujat l’IBI pel 2022 una mitjana de 40€.
Des del grup municipal de Junts per Sant Vicenç trobem que és un increïble augment i que en
aquest moments no toca, i més tenint en compte que la base liquidable total ha passat de més
de 396 milions al 2021 a 317 milions al 2022. Es a dir, es rebaixen els valors pràcticament un
20%, però a la vegada es puja el tipus 15 punts: de 0,63 a 0,785. Per tant és normal que en
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alguns casos els ciutadans estiguin veiem quan veuen la notificació que el valor cadastral del
seu immoble és mes baix i acaba pagant més, ens quedem sense paraules...
Què caldria haver fer sobre el nostre punt de vista? Dons ja ho vam comunicar en el Ple del
mes de juny, en el qual no vam votar a favor de la modificació de l’Ordenança de l’IBI perquè
volíem veure, així ho vam dir, l’impacte en el rebut. I aquest impacte ara ja el tenim, son
aquests més de 40€ de mitjana per aquestes més de 3.000 persones i lògicament la reflexió
que fem és que senyors i senyores del tripartit, calia haver no pujat tant els tipus el 0,785. Això
òbviament hagués generat menys ingressos per l’Ajuntament de Sant Vicenç però en plena
encara pandèmia creiem que és el moment d'estreny-ens el cinturó, i per tant de renunciar , si
s’escau, a alguns ingressos. Sobre tot perquè estem en el moment més alt del pressupost de
l’Ajuntament de Sant Vicenç: més de 10,1 milions d’euros.
Es podia haver renunciat a uns pocs recursos que no perjudicarien segurament a tants
ciutadans.
Resumint: s’elimina la bonificació de les terrasses dels bars i restaurants, no es retorna la taxa
d’escombraries als valors del 2019 i es puja l’IBI a més de 3.000 immobles a Sant Vicenç
Per tots aquest motius Junts per Sant Vicenç hi votarà en contra."
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Sra. Delgado:
"Moltes gràcies.
Alguna resposta per part de la regidora?"
Sra. Rubio:
"Si, seré breu.
Pel tema de les terrasses, com be hem dit, entrava en el Pla de Reactivació 2021. Evidentment,
com vostè a dit, no tenim una bola per saber que passarà l’any vinent, per tant si creiem
oportú l’equip de govern tornar a fer un altre Pla de Reactivació o ajudar als comerços, bars o
restaurants des d’aquest equip de govern així ho farà.
Pel que fa a les escombraries crec que continuem dient el mateix, ho sigui, vam pujar com
vostè diu 10 euros, que no a tothom... i continuem amb un dèficit, un dèficit que l’Ajuntament
també assumeix. I que evidentment no ho està pagant tot el ciutadà, l’Ajuntament també posa
la seva part per continuar amb aquest servei i que continuï funcionant com funciona.
I pel que fa a l’IBI, no entrarem gaire a debat, crec que això s’hauria d’haver parlat al Ple del 30
de juny, que és quan va entrar aquesta Ordenança... pel tema de l’IBI no penso dir res més."
Sr. Mauriz:
"Pel que fa al que diu, regidora, respecte al pla de reactivació és obvi que es poden fer tants
plans de reactivació com siguin necessaris. El que és evident també és que un Pla de
Reactivació com hem vist en els dos que s’han fet, quan es formulen i quan s’activen passa un
temps. L’Administració és lenta i com que és lenta això va molt lent i per tant mestres tant
aquests bars i restaurants i les terrasses que tinguin hauran de pagar el que els hi correspongui
i no pas la taxa bonificada. Això en primer lloc.
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En segon lloc ha dit que no ha tothom se li va pujar la taxa d’escombraries... ja em dirà a qui
no. Per què jo crec que tots els que estem aquí estem pagant 10€ més del que pagàvem al
2019.
I en tercer lloc, el debat de l’IBI del 30 de juny, amb la manca d'informació que teníem tal i com
vam dir ens vam abstenir perquè crèiem que era la millor opció. Vam esperar a tenir més
informació, van arribar les diferents notificacions i ara crec... crec... que s’està debatent una
modificació a les Ordenances Fiscals i és el moment de debatre-ho."
Sra. Rubio:
"Si, però la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IBI no entra en aquest punt d’avui, es va
debatre el 30 de juny."
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Sra. Delgado:
"Molt be, gràcies a tots dos.
En tot cas també comentar: jo crec que la bonificació de les terrasses d’estiu, d’estiu,
igualment tampoc va entrar en les Ordenances 2021. És el que comentava la regidora: era una
mesura dins del Pla de Reactivació.
Tenen temps les terrasses per què diguéssim que la d’hivern igualment en el Pla de Reactivació
no es tocava.
Hi ha temps per poder assumir la bonificació, encara que es faci un pla de reactivació i
esperem que en tot cas també sigui abans que al 2021 igual que al 2021 ha sigut abans que al
2020 perquè també n’aprenem, hi ha unes bases que serveixen, unes Ordenances o unes
bonificacions que serveixen i segurament serà tot abans esperem aquest Pla de Reactivació
2022 que el del 2021.
Això de les bonificacions de terrasses a la Comissió Informativa ja ho vam explicar, dins de les
Ordenances es posa el mateix preu que les Ordenances 2021, i la bonificació com al 2021
entrarà en el Pla de Reactivació 2022.
Si, aquí surt d’aquesta manera perquè tampoc sabem quina serà la bonificació final que pugui
haver-hi en aquest Pla de Reactivació. També ho veurem i ho haurem de debatre, però en cap
cas estem dient que aquest estiu les terrasses de la restauració no tinguin cap bonificació.
Perquè això, nosaltres hem explicat què en el Pla de Reactivació 2022 també es recollirà com
en el Pla de Reactivació 2021 i 2020.
El mateix que en els anteriors casos sobre l’IBI, que es va debatre al juny del 2021. La
informació es va donar, també vam explicar que l'havíem d’aprovar a les hores perquè hi havia
una petició que ens feia cadastre perquè s’havia fet aquesta nova revisió cadastral... Perquè
recordem que teníem els valors del 2009.
És cert que algun rebuts s’han pujat, és evident, a passat sempre, fins hi tot congelant també
anteriorment l’impost, alguns pugen i alguns baixen. Però si tenim els mateixos ingressos, crec
que menys 3.000 en concret, si algun rebut ha pujat és evident que algun rebut ha baixat
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perquè els ingressos són els mateixos... si que hi ha rebuts que han pujat, però també hi ha
rebuts que han baixat, perquè aquí el que no dictaminem és quant serà cada un dels rebuts
dels nostres ciutadans.
Si que agafem un gravamen i si que mirem la nostra... ho vam explicar així al juny, mirem de no
moure’ns en els ingressos per poder pagar els serveis, els treballadors... tot, fins hi tot 3.000
menys. És una quantitat segurament irrisòria però vam mantenir els mateixos ingressos, i
recordem, que els nous valors cadastrals si que ofereixen també altres millores impositives en
altres figures, ja ho vam explicar. Quan hi ha Declaració de la Renda, en l’Impost de Patrimoni i
en les plusvàlues. Que precisament les plusvàlues en aquest municipi són, o han sigut altes i ha
sigut precisament una petició social que hi ha hagut des de fa molt de temps. I és més, alguns
partits quan estàvem a l’oposició si que fèiem la proposta d’unificar les plusvàlues en les
Ordenances Fiscals i no se’ns va acceptar mai.
També, si fan propostes també estem disposats a parlar-les.
I en tot cas insisteixo, son valors any 2021 i amb aquestes figures retributives que beneficiaran
els ciutadans.
Si, en alguns casos s’ha pujat el rebut, en d’altres se’ls ha baixat perquè els ingressos finals son
iguals... per tant, uns han pujat? Si, uns altres han baixat? També. Els ingressos finals son els
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mateixos."
El Sr. Mauriz demana la paraula:
"Evidentment que els ingressos són menys 3.000 euros, evidentment. Però quan a un ciutadà li
arriba una notificació en la qual l’indica que l’any que be pagarà 80€ més de rebut d’IBI. Si
vostè, Sra. Alcaldessa, li diu a aquest ciutadà què no passa res perquè al del costat li baixarà 80
no sé si quedarà gaire content.
I això ha passat..."
Sra. Delgado:
"No parli per mi, no és la primera que ho fa. Jo no he dit això. Jo estic explicant què com a
criteri general davant de la nova valoració cadastral es va determinar que es mantinguessin els
ingressos: hi ha rebuts que pugen i hi ha rebuts que baixen.
Evidentment qui es vingui a queixar perquè li ha pujat el rebut de l’IBI jo li explicaré
políticament la decisió que hem pres.
També ha vingut que m’ha dit, ostres! ens ha baixat. Dons també li he explicat perquè li ha
baixat."
Sr. Mauriz:
"3.000 referències, si"
Sra. Delgado:
"Dons és així, a alguns els hi ha baixat i segurament són els que es queixen... normal perquè li
han tocat la butxaca, però és que pot ser què quan hagi de fer el pagament de la plusvàlua
sigui al revés... hagi aconseguit un benefici fiscal, i si fa una declaració de la renda del seu
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patrimoni pot ser que aconsegueixi un benefici fiscal, de fet és això el que porta la valoració
cadastral, perquè teníem uns valors del 2009 en plena bombolla immobiliària. I això respon, i
tornem a explicar-ho com al juny: al 2022 Cadastre General de la Diputació de Barcelona traurà
els seus valors de referència.
Si mantinguéssim els del 2009 no només es queixaran als que ara els hi ha pujat l’IBI, es
queixarà gairebé tothom perquè vindran i ens diran: cóm pot ser que hi hagi aquest
desequilibri entre el valor que tenim a Sant Vicenç des del 2009 i el que marca el cadastre a
2022, i com a mínim així ho equiparem bastant, que és el que tècnicament és evident que s’ha
de fer i políticament defensem. Perquè també ho venim defensant des de l’altra banda de la
taula, si són del 2009 i cada 10 anys s’ha de canviar ja ho hauríem d’haver canviat al 2019...
que ho vam haver d’aturar perquè va haver la pandèmia"
El Sr. Mauriz demana la paraula
Sra. Delgado:
"Si, però anem acabant, que jo crec que els posicionaments... "
Sr. Mauriz:
"Deixi’m parlar... que no he pogut ni parlar..."
Sra. Delgado:
"Si, és com sempre..."
Sr. Mauriz:
"No he pogut ni parlar..."
Sra. Delgado:
"No, perquè ha dit... jo estava dient una cosa "
Sr. Mauriz:
"Com sempre, no puc parlar?"
Sra. Delgado:
"Sempre que ha demanat la paraula li dono."
Sr. Mauriz:
"Ja, però acaba de dir «com sempre», no ho entenc sincerament...
El que diu de les plusvàlues, Sra. Alcaldessa, les plusvàlues només es paguen quan en canvia la
titularitat, és a dir, quan es produeix una compravenda, o quan es produeix una mort"
Sra. Delgado:
"Si, i morts lamentablement normalment n’hi ha a totes les cases"
Sr. Mauriz:
"Ja, ja, però el que vull dir..."
Sra. Delgado:
"I plusvàlues?"
Sr. Mauriz:
"No em compari una plusvàlua amb..."
Sra. Delgado:
"Per tant"
Sr. Mauriz:
"... un rebut d’un IBI, perquè el rebut de l’IBI el pagues cada any i la plusvàlua..."
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Sra. Delgado:
"Dons digui-li a la viuda que va venir a demanar-nos que li féssim la bonificació de la plusvàlua
que vostès no van acceptar mai"
Sr. Mauriz:
"Evidentment, però estem parlant en aquest cas d’això: les plusvàlues només es generen
variablement quan es produeix un fet imposable concret, i no és un tribut, un impost en
aquest cas que es pagui de manera fixa per un determinat fet imposable com és l’IBI.
Aquesta és la diferència, és que no hi ha m és diferència "
Sra. Delgado:
"Hi ha algú li ha pujat i hi ha qui li ha baixat"
Sr. Mauriz:
"No sé si... puc?"
Sra. Delgado:
"Si, si"
Sr. Mauriz:
"Pel que fa referència a dir de que es pot bonificar respecte al proper Pla de Reactivació
econòmica, ara mateix crec que no sabem... no sé si vostès ho saben, nosaltres no sabem que
n’hi hagi un de nou al 2022... per tant, seria més fàcil... "
Sra. Delgado:
"Dons els hi hem dit unes quantes vegades."
Sr. Mauriz:
"... bonificar-ho i en tot cas si vostès ho creuen oportú aprovar-ho, perquè en el Ple tenen
majoria i també ho podrien canviar.
I per un altra banda pel tema de la informació de la revisió cadastral del mes de juny: aquest
informe, aquest dictamen de la modificació de l’Ordenança del mes de juny arriba amb 7 dies
d’antelació. No cal que li digui que és un informe d’una dimensió, d’un tamany, d’un gruix i
d’una importància extremada, tal i com ho vam comentar en el Ple del mes de juny. Per tant,
quan hem tingut més informació, dons el que hem fet és prendre una decisió, ni més ni menys.
O sigui, els debats es tenen en els llocs que s’ha de debatre, que és on en definitiva crec que es
pot fer."
Sra. Delgado:
"I en el moment que toca, també."
Sr. Mauriz:
"Si, i el moment que toca és aquí també."
Sra. Delgado:
"I torno a insistir, que igualment, que hi ha rebuts que pugen i hi ha rebuts que baixen perquè
si tenim els mateixos ingressos és evident que hi ha uns rebuts que pugen i uns rebuts que
baixen."
Sr. Mauriz:
"Molt be"
Sra. Delgado:
"Però no podem determinar la quantitat de cada un dels rebuts, sinó que agafem un criteri
objectiu i aquest és el que marca."
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Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup municipal ERC
Grup municipal PSC
Grup municipal SVC eC
En contra
Grup Municipal JUNTS xSVC

La Sra. Alcaldessa agraeix l’assistència als presents i dóna per acabada la sessió

I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la reunió de tot el qual
s’estén la present acta que signa la Il·lma. Alcaldessa juntament amb mi, el Secretari,
que certifico
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Vist i plau
L’Alcaldessa-Presidenta

El Secretari,
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