
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 1065/2019Ple 24/10/2019 EXTRAORDINARI 
Assumpte: Ple extraordinari 

 
ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
Identificació de la sessió 
Núm.: 15/2019 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 24/10/2019 
Hora: De les 20:00 h a les 20:35h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 

Sra. Mercè Cabanas Solà (ERC-AM) 
Sr. Joan Canó Pol (ERC-AM) 
Sra. Núria Arau Crusellas (ERC-AM) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC-AM 
Sra. Lídia Alonso Martí (ERC-AM) 
Sr. Berta Camprubí Preseguer (ERC-AM) 
Sr. Toni Pérez Barquilla (ERC-AM) 
Sra. Míriam Martínez Raurell (ERC-AM) 
Sr. Lleïr Pladevall Terricabras (ERC-AM) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (Junts per Taradell) 
Sra. Araceli Garcia Español (Junts per Taradell) 
Sra. Sílvia Puntí Bigas (Junts per Taradell) 
  
Excusa la seva assistència: 
Sr. Eduard Morató Casassas (Junts per Taradell) 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2020. Exp. 
923/2018. 

2. Aprovació de l’expedient de licitació del contracte “contractació del servei de 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis: Centre Cultural Costa 
i Font, Espai d’Aigua i Salut i Pavelló municipal d’Esports El Pujoló de Taradell” 
Exp. 283/2019. 

3. Pròrroga del conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntària La Plana i l’Ajuntament de Taradell en matèria de Serveis Socials i 
altres programes relatius al Benestar Social, Polítiques d’Igualtat, Immigració i 
Joventut. Exp. 1064/2017. 

  
Desenvolupament de la sessió. 
 



 

 

Oberta la sessió per l'alcaldessa Sra. Mercè Cabanas Solà a les 20:00 hores, s'ha 
obtingut el quòrum de membres que formen el Ple de la Corporació, assistits per mi el 
secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico. 
 
L’Alcaldessa comenta que les banderes estan a mig pal, en senyal de dol per les 
víctimes de les inundacions que estan afectant aquests darrers dies a Catalunya. Que 
aquest matí des de l’Ajuntament s’ha fet un minut de silenci. 
 
 
1.-APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS PER A 
L’EXERCICI 2020. EXP. 923/2018. 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 



 

 

domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’ordenança de preus 
públics del “Parc de les Olors” que és la següent: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 47- PREU PÚBLIC SERVEI “PARC DE LES OLORS” 
 
Article 1r. Fonament Legal i Naturalesa 
Aquesta Ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb 
l’article41, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
La seva normativa aplicable està desenvolupada al Capítol VI del Títol I de 
l’esmentada normativa en la seva redacció actual. 
També li són aplicables altres normes concordants sobre les Hisendes Locals i 
supletòriament per la Llei 8/1989 de 15 d’abril de Taxes i Preus Públics, també en la 
seva redacció actual. 
 
Article 2n. Concepte 
Tenen la consideració de Preus Públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfan per: 

• La prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’Entitat 
Local, sempre que no hi concorri cap de les següents circumstàncies: 

a. Que no siguin de sol·licitud o, recepció voluntària per als administrats. A aquests 
efectes, no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels administrats: 
-  Quan estigui imposada o incorporada per disposicions legals o reglamentàries. 
- Quan els béns, els serveis o les activitats requerides siguin imprescindibles per a la 
vida privada o social del sol·licitant. 
b. Que no els presti o els efectuï el sector privat, tant si s’ha establert com si no la 
reserva a favor del sector públic d’acord amb la normativa vigent 
 
Article 3r. No Exigibilitat 
No es poden exigir Preus Públics per a cap dels serveis o activitats següents: 
a) Abastament d’aigua en fonts públiques. 
b) Enllumenat de Vies Públiques. 
c) Vigilància Pública en general. 
d) Protecció Civil. 
e) Neteja de la Via Pública. 
f) Ensenyament en els nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica. 



 

 

Article 4t. Naixement de l’obligació 
L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei a la 
realització de l’activitat. 
 
Article 5è. Obligats al Pagament 
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones o Entitats que es beneficiïn 
dels serveis o de les activitats per les quals s’hagin de satisfer els preus, encara que 
no hagin demanat la corresponent concessió, llicència o autorització. 
 
Article 6è. Quantia i Obligació de Pagament 
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 
de l’activitat efectuada. 
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit, previst a l’apartat anterior. 
En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos de l’Entitat les dotacions 
oportunes per a la cobertura de la diferència si n’hi ha. 
 
Article 7è. Normes de Gestió, Liquidació i Cobrament 
1. Les Entitats poden exigir els Preus Públics en règim d’autoliquidació. 
2. L’Ajuntament de Taradell podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial. Per 
la qual cosa se’n faculta al President la seva exigibilitat. 
3. Quan per causes no imputables a l’obligat a pagar el preu, el servei o l’activitat no 
es presti o no s’exerceixi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
4. Per el pagament del Preu Públic, l’Entitat podrà establir períodes de venciment, 
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. Quan es 
tracti de prestacions de serveis de tracte successiu, el venciment serà el del dia fixat 
per a cada període de temps segons la mateixa periodificació establerta de tarifes. 
5. Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 
6. L’Administració pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei quan, els qui estan obligats al pagament 
incompleixin 
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les 
comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el 
pagament dels preus acreditats. 
 
Article 8è. Competències en l’Establiment i Fixació dels Preus Públics 
1. El Ple de la Comissió Gestora determinarà els conceptes dels Preus Públics que 
siguin d’aplicació, mitjançant els corresponents annexes a aquesta ordenança. 
2. El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes 
establerts a l’article 7è del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte d’altres Entitats supramunicipals a 
les que hagi estat prèviament atribuït el servei. 
3. La modificació dels preus públics tindrà com a única condició de publicitat la 
notificació als contribuents afectats. 
 
Article 9è. Estudis Econòmics 



 

 

En tot l’expedient d’ordenació i/o modificació dels preus públics hi haurà de figurar una 
memòria/estudi econòmico financer corresponent que en justifiqui la quantia i el grau 
de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
Article 10è. Incidència de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
En la determinació de les quanties dels preus públics no s’hi inclourà l’impost sobre el 
valor afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi.  
Els preus que es relacionen en l’Annex inclouen l’iva corresponent a la data 
d’aprovació d’aquesta ordenança.. 
 
Article 11è. Vigència dels Preus Públics 
Els Preus Públics establerts pel Ple de la Comissió Gestora seran vigents a partir de 
la data en què s’acordi la fixació o modificació de la seva quantia, llevat que en l’acord 
expressament es determini una altra data. 
 
Article 12è. Remissió Normativa 
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva nova redacció, la Llei de Taxes i 
Preus Públics i demés disposicions concordants. 
 
ANNEX 
Grup de tarifes 1.- Venda de productes del Parc de les Olors al públic.  
La primera xifra indicada en els preus correspon al preu de venda en la botiga i la 
segona al preu de venda en fires o a domicili. 
 
Subgrup A.- Productes Culinaris 
Tarifa1.1: Condiment de Sajolida entre 4,0- 4,5 euros. 
Tarifa1.2: Barreja per carn i pasta 5,0- 6,0 euros. 
Tarifa1.3: Barreja per llegums i peix  5,0- 6,0 euros. 
Tarifa1.4: Sopeta Depur 4,0- 5,0 euros. 
Tarifa1.5: Sopeta toc de bosc 4,0-  5,0 euros. 
Tarifa 1.6: Sopeta de Farigola  4,0- 5,0 euros. 
Tarifa 1.7: Pols d’estèvia  8,0- 9,0 euros. 
Tarifa 1.8:  Infusió activa’t  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.9:  Infusió adéu refredat  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.10:  Infusió bon profit  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.11:  Infusió adéu stress  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.12  Infusió TeGust Fresca  5,0 euros. 
Tarifa 1.13:  Infusió TeGust Digest amb camamilla de Linyola  5,00 euros. 
Tarifa 1.14:  Infusió TeGust Balsam  5,00 euros. 
Tarifa 1.15:  Infusió TeGust Relax  5,00 euros. 
Tarifa 1.16:  Infusió TeGust Depur  5,00 euros. 
Tarifa 1.17:  Infusió TeGust Marialluïsa  5,00 euros 
Tarifa 1.18: Ratafia  13,0- 13,5 euros. 
Tarifa 1.19:  Cervesa secret de Linyola  3,0- 3,5 euros. 
Tarifa 1.20:  Cervesa Lusitània  3,0- 3,5 euros. 
 
Subgrup B.- Cosmètica 



 

 

Tarifa 1.21: Xampú de romaní 9,0- 11,5 euros. 
Tarifa1.22: Crema hidratant de cos 12,0- 15,0 euros. 
Tarifa1.23: Crema base 6,0- 7,0 euros. 
Tarifa1.24: Colònia lusitània 11,0- 14,5 euros. 
Tarifa1.25: Colònia Tulàsi 11,0- 14,5 euros. 
Tarifa1.26: Colònia fresca de lavanda 18,0- 20,0 euros. 
Tarifa1.27: Medallons aromàtics   6,5 euros. 
Tarifa 1.28: Sabó espígol 6,0- 7,0 euros. 
 
Subgrup C.- Medicinal i aromàtic 
Tarifa1.28: Ungüents d’àrnica petit 8,0- 9,5 euros. 
Tarifa1.29: Ungüents d’àrnica gran 11,0- 12,5 euros. 
Tarifa1.30: Oli de calèndula 8,0- 9,0 euros. 
Tarifa1.31: Oli essencial arbre del tè  8,0- 11,0 euros. 
Tarifa1.32: Oli essencial de citronella 5,0- 6,5 euros. 
Tarifa1.33: Oli essencial d’eucaliptus 8,25 -11,0 euros. 
Tarifa1.34: Oli essencial gautheria  8.80- 11,0 euros. 
Tarifa1.35: Oli essencial de gerani  14,3- 15,5 euros. 
Tarifa1.36: Oli essencial de lavanda  6,5- 7,0 euros. 
Tarifa1.37: Oli essencial de llimona  7,5- 8,0 euros. 
Tarifa1.34: Oli essencial d’orenga  12,7 – 15,9euros. 
Tarifa1.39: Oli essencial de menta piperita   10,5- 13,2 euros. 
Tarifa1.40: Oli essencial de sàlvia  6,5- 8,0 euros. 
Tarifa1.41: Oli essencial de romaní 6,5- 7,0 euros.  
Tarifa1.42: Oli essencial de farigola blanca 6,5- 8,0 euros. 
Tarifa1.43: Coixí terapèutic  12,0- 15,0 euros. 
Tarifa1.44: Estalvis aromàtics  5,5- 7,0 euros. 
Tarifa1.45: Ambientador en esprai 4,5-  5,5 euros. 
Tarifa1.46: Ambientador mikado  8,0- 9,0 euros. 
Tarifa 1.47:Tassa Parc de les Olors de Taradell   3,0 euros. 
Tarifa 1.48: Llibret, brins de Lavanda, el Parc de les Olors de Taradell 3,0 euros. 
Tarifa 1,49: Medalló de lavanda ambientador individual 2,25- 2,85 euros. 
 
Grup de tarifes 2.- Tallers i activitats per grups entre setmana i els caps de 
setmana. 
Tarifa 2.1: Visita Guiada al Parc de les Olors, entre 1 i 2h de visita aproximadament,   
de 3 € per persona en grups de més de 20 persones i 6,0 euros per persona en grups 
de fins a 20 persones. 
Tarifa 2.2: Visita i taller mensual amb dinar  20,0 euros per persona. 
Tarifa 2.3: Visita i taller mensual sense dinar de 10.0 menors fins a 12 anys i 15.0 
euros de 13 o més anys i adults. 
 
Grup de tarifes 3.- Tallers  
Tarifa 3.1: Taller fem bossetes aromàtiques amb planta seca  3 euros per persona.  
Tarifa 3.2: Taller fem perfums amb olis essencials  4,5  euros per persona. 
Tarifa 3.3: Taller fem remets de cuina  2 euro per persona. 
Tarifa 3.4: Taller fem la nostre pròpia infusió  3.5 euros per persona. 
Tarifa 3.5: Taller fem les nostres sals de bany aromàtiques  3.5 euros per persona.  



 

 

Tarifa 3.6: Taller fem de jardiners, cuidem les plantes aromàtiques  4 euros per 
persona. 
Tarifa 3.7: Taller fem els nostres condiments per a la cuina  3.5 euro per persona. 
Tarifa 3.8: Taller fem els nostres olis i vinagres macerats amb plantes culinàries  4 
euros per persona. 
Tarifa 3.9: Altres tipus de tallers: 4 € per persona (material a càrrec dels usuaris). 
 
Grup de tarifes 4.- Escoles 
Tarifa 4.1: Preu escoles bressol escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.2: Preu escoles bressol escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.3: Preu cicle infantil escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.4: Preu cicle infantil escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.5: Preu cicle mitjà escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.6: Preu cicle mitjà escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.7: Preu cicle superior escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.8: Preu cicle superior escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.9: Preu Secundària grups de 10 a 15 alumnes  13,20 euros 
Tarifa 4.10: Preu Secundària grups de més de 15 alumnes  12,0 euros 
Tarifa 4.11: Preu Batxillerat grups de 10 a 15 alumnes  13,20 euros 
Tarifa 4.12: Preu Batxillerat grups de més de 15 alumnes  12,0 euros 
Tarifa 4.13: Preu cicles formatius grups de 10 a 15 alumnes  13,20 euros 
Tarifa 4.14: Preu cicles formatius grups de més de 15 alumnes  12,0 euros 
 
Grup de tarifes 5.- Escoles especials, centre ocupacionals, o altres centres per 
a persones amb diversitat funcional. 
Tarifa 5.1: Visita Guiada al Parc de les Olors, entre 1 i 2h de visita aproximadament,    
de 4,0 per persona en grups de més de cinc i 6,0 euros per persona en grups de fins 
a 5. 
 
Grup de tarifes 1.- Venda de productes del Parc de les Olors a comerciants 
minoristes i establiments de restauració i similars.  
Subgrup A.- Productes Culinaris 
Tarifa1.1: Condiment de Sajolida 3,5 euros. 
Tarifa1.2: Barreja per carn i pasta 3,96 euros. 
Tarifa1.3: Barreja per llegums i peix  3,96 euros. 
Tarifa1.4: Sopeta Depur 3,06 euros. 
Tarifa1.5: Sopeta toc de bosc 3,06   euros. 
Tarifa 1.6: Sopeta de Farigola  3,06 euros. 
Tarifa 1.7: Pols d’estèvia  6,0 euros. 
Tarifa 1.8:  Infusió activa’t  3,0 euros. 
Tarifa 1.9:  Infusió adéu refredat  3,0 euros. 
Tarifa 1.10:  Infusió bon profit  3,0 euros. 
Tarifa 1.11:  Infusió adéu stress  3,0 euros 
Tarifa 1.12:  Infusió TeGust Fresca  4,50 euros. 
Tarifa 1.13:  Infusió TeGust Digest amb camamilla de Linyola  4,50 euros. 
Tarifa 1.14:  Infusió TeGust Balsam  4,50 euros. 
Tarifa 1.15:  Infusió TeGust Relax  4,50 euros. 
Tarifa 1.16:  Infusió TeGust Depur  4,50 euros. 



 

 

Tarifa 1.17:  Infusió TeGust Marialluïsa  4,50 euros. 
Tarifa 1.18: Ratafia  9,27 euros. 
Tarifa 1.19:  Cervesa secret de Linyola  2,0 euros. 
Tarifa 1.20:  Cervesa Lusitània  2,0 euros. 
 
Subgrup B.- Cosmètica 
Tarifa 1.21: Xampú de romaní 6,9 euros. 
Tarifa1.22. Crema hidratant de cos 7,02 euros. 
Tarifa1.23: Crema base 5,50 euros. 
Tarifa1.24: Colònia lusitània 7,80 euros. 
Tarifa1.25: Colònia Tulàsi 7,80 euros. 
Tarifa1.26: Medallons aromàtics  3,60 euros  
Tarifa1.27: Sabó espígol 5,76 euros. 
 
Subgrup C.- Medicinal i aromàtic. 
Tarifa1.28: Ungüents d’àrnica petit 5,80 euros. 
Tarifa1.29: Ungüents d’àrnica gran 9,70 euros. 
Tarifa1.30: Oli de calèndula 6,25 euros. 
Tarifa1.31: Oli essencial arbre del tè  8,0 euros. 
Tarifa1.32: Oli essencial de citronella 4,5 euros. 
Tarifa1.33: Oli essencial d’eucaliptus 7,5 euros. 
Tarifa1.34: Oli essencial gautheria  8.0 euros. 
Tarifa1.35: Oli essencial de gerani  13 euros. 
Tarifa1.36: Oli essencial de lavanda  6,5 euros. 
Tarifa1.37: Oli essencial de llimona  6,0 euros. 
Tarifa1.38: Oli essencial d’orenga  11,5 euros. 
Tarifa1.39: Oli essencial de menta piperita   9,5 euros. 
Tarifa1.40: Oli essencial de sàlvia  3,5 euros. 
Tarifa1.41: Coixí terapèutic  8,14 euros. 
Tarifa1.42: Estalvis aromàtics  4,80 euros. 
Tarifa1.43: Ambientador en esprai  3,12 euros. 
Tarifa1.44: Ambientador mikado  6,50 euros. 
Tarifa1.45: Tassa Parc de les Olors de Taradell   2,50 euros. 
Tarifa1.46: Llibret, brins de Lavanda, el Parc de les Olors de Taradell 3,0 euros. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el ……………… entrarà en 
vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 
vigents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals dels 
impostos següents:  
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 -IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 

Es modifiquen els articles següents: 



 

 

Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents béns: 
 
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 
locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als 
serveis educatius i penitenciaris. 
 
b) Els béns comuns i les forests veïnals en mà comuna. 
 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i 
la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment 
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació 
subscrits. 
 
d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
 
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 
Internacionals. 
 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el 
suro. 
 
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables 
per a l’explotació de les esmentades línies. 
 
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, 
total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada 
a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de 
l’activitat. 
 
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost. 
 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos 
en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de 
contribuent recaigui sobre l’Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o 
sobre organismes autònoms de l’Estat o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de 
les Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 
 
j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració 
de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per 
l’Administració forestal. 
 



 

 

Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període 
impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud. 
 
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix 
l’article 2 d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de 
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions 
econòmiques no exemptes de l’Impost sobre Societats. 
 
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats. 
 
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, 
en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, 
i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal espacial. 
 
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns: 
 
a) Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els 
immobles que constitueixen l’objecte de l’activitat de les empreses 
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns 
del seu immobilitzat.  
 
b) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant 
el termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la 
qualificació definitiva. 
 
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà 
efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud. 
 
c) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de 
les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra. 
 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles: 
 
a)Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros. 

 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent 
a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota de l’impost sobre béns immobles de 
naturalesa urbana, els subjectes passius que domiciliïn el rebut de venciment periòdic 



 

 

en una entitat financera. L’impagament del rebut per qualsevol motiu imputable al 
subjecte passiu comportarà la pèrdua de la bonificació prevista en aquest article. 
 
3. Els subjectes passius que tinguin el seu habitatge habitual en aquest terme 
municipal i que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars 
de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost, i 
comptin amb unes rendes inferiors a 35.000,00 € a la unitat familiar, segons base 
imposable de l’IRPF, tindran dret a una bonificació en la quantia que resulti 
d’aplicar el percentatge fixat en funció de la base liquidable i del nombre de fills, 
segons el quadre següent: 
 

Base liquidable del 
valor cadastral 

Família nombrosa 
categoria general 

Família nombrosa 
categoria especial 

Família monoparental 
categoria general 

Família monoparental 
categoria especial 

Fins a 50.000,00 € 50% 60% 

Més de 50.000,00 € 30% 40% 

 
L’import de la bonificació no podrà excedir de 500,00 € anuals en cap de les 
circumstàncies anteriors. 
 
El concepte d’habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques. 
 
La bonificació tindrà caràcter sol·licitat, i per gaudir-ne s’ha de presentar a les 
oficines de l’Ajuntament de Taradell la següent documentació: 
 

a) El títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per 
l’administració competent. 

b) Fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques o declaració de l’impost de societats del darrer any, de la 
unitat familiar. 

c) Fotocòpia de la pensió. 
d) Fotocòpia del subsidi o prestació d’atur. 
e) En el supòsit de no obligació de presentar la declaració de la renda 

s’ha d’aportar certificat de l’Agència Tributària i en el supòsit de no 
rebre cap pensió o prestació aportar certificat de la Seguretat Social o 
de l’INEM. 

 
La sol·licitud i la presentació de l’esmentada documentació haurà d’efectuar-se 
com a data límit el 28 de febrer de l’any en curs per al qual se sol·liciti la 
bonificació. 
 
Podran acollir-se a la bonificació regulada en l’apartat anterior les famílies 
nombroses que tinguin dos fills i una persona discapacitada al seu càrrec. 
 
4. Els béns immobles, tan de naturalesa urbana com rústega, que tinguin 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una 



 

 

bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la 
bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de 
la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum: 
 

Potència elèctric instal·lada de 
la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum 

Import màxim anual de la 
bonificació 

< 1 kW 0,00 €/any 

≥ 1 kW i < 2 kW 250,00 €/any 

≥ 2 kW i < 3 kW 300,00 €/any 

≥ 3 kW i < 4 kW 400,00 €/any 

≥ 4 kW i < 5 kW 500,00 €/any 

≥ 5 kW 550,00 €/any 

 
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la 
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges 
vinculats.  
 
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període 
impositiu següent a la data que figuri en el document que acrediti que la 
instal·lació està executada i  legalitzada davant la Generalitat, i sense que, en 
cap cas, pugui excedir de 5 períodes impositius. 
 
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació de 
la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya en data anterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança poden presentar la sol·licitud pertinent 
sempre i quan no excedeixi de 2 anys, és a dir, des de l’1 de gener de 2018. En 
aquest supòsit el termini d’aplicació d’aquesta bonificació regulat en el paràgraf 
anterior s’iniciarà en el període impositiu de l’exercici 2020 i finalitzarà l’exercici 
2024.   
 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per: 

- Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum: 

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui 

contemplada en la Llei del Sector Elèctric. 

b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella 

instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de 

connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni 

directament ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena. 

- Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: 

a) La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims 

dels inversors, al seu cas. 

 
En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 
serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de 
l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació. 



 

 

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a les oficines de 
l’Ajuntament la sol·licitud pertinent, la qual està formada per la documentació 
següent: 

- L’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre 

Béns Immobles, o si s’escau pel seu representant legal davant de 

l’Ajuntament. Aquest imprès es pot trobar a les oficines de l’Ajuntament 

o la web www.taradell.cat. 

- Una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres o de la 

llicència urbanística. 

- El documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada 

davant de la Generalitat de Catalunya. 

- En el cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar el projecte constructiu 

que justifiqui que la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum no serveix per 

cobrir la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

 
L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’emissió d’un informe 
favorable de la concessió del benefici fiscal per part de l’Ajuntament. 
 
5. Bonificació de 50% de la quota de l’IBI, amb un màxim de 300 euros, per les 
edificacions incloses en el Cadastre de Béns Urbans, situades en sòl rústic, i en 
les quals es faci una inversió en infraestructures de telecomunicacions. 
 
Aquesta bonificació només serà aplicable a l’IBI de l’any següent al qual s’ha fet 
la inversió, aportant documentació justificativa de la inversió en l’immoble de 
referencia. 
 
També tindran dret a aquesta bonificació, els subjectes passius que hagin 
efectuat aquesta inversió des de l’01/01/2015 i que ho hauran d’acreditar de la 
mateixa forma. 
 
6. En cap cas les bonificacions establertes en l’article 5 seran acumulables entre 
elles ni amb les establertes en altres articles, aplicant-se sempre la de major 
quantia. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Es modifica l’article següent: 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 
 
1. S’estableix una bonificació del 75% als vehicles històrics a què es refereix l’article 
1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com 
a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 



 

 

2. S’estableix una bonificació del 90% per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys, sempre i quan el titular disposi de 5 o més vehicles amb 
aquesta antiguitat, per considerar-se col·lecció. 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
3. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles que per les característiques dels seus motors, es considera que 
produeixen menor impacte ambiental. A aquests efectes, s’entendrà que 
produeixen menor impacte ambiental aquells turismes que produeixen 
emissions de CO2 inferiors a 92 gr./km. En cas de no poder-se acreditar per part 
del sol·licitant aquest requisit, la comprovació s’efectuarà d’acord amb el que 
estableix la Guia de Vehicles Turisme de venda a Espanya de l’Institut per a la 
diversificació i estalvi de l’energia (IDAE) del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç o document que la substitueixi. 
 
S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles elèctrics purs (no híbrids), atès que es considera que produeixen 
menor impacte ambiental.  
 
En cap cas les bonificacions establertes en aquest punt seran acumulables, 
aplicant-se la de major quantia. 
 
Les bonificacions del punt 3 tindran una durada determinada en funció de la 
potència i la classe de vehicle, a comptar des de l’any en què es va matricular 
per primera vegada el vehicle.  
 

Potència i classes de vehicles 

Durada 
Bonificació 
vehicles   
< 92 gr./km 

Durada 
Bonificació 
vehicles 
elèctrics 
purs (no 
híbrids) 

A) Turismes   

De menys de 8 cavalls fiscals 20 anys 20 anys 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 7 anys 7 anys 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 3 anys 3 anys 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 2 anys 2 anys 

De 20 cavalls fiscals en endavant 1 any 1 any 

B) Autobusos   

De menys de 21 places 5 anys 5 anys 

De 21 a 50 places 5 anys 5 anys 

De més de 50 places 5 anys 5 anys 

C) Camions   

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 5 anys 5 anys 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 5 anys 5 anys 



 

 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de 
càrrega útil 

5 anys 5 anys 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 5 anys 5 anys 

D) Tractors   

De menys de 16 cavalls fiscals 5 anys 5 anys 

De 16 a 25 cavalls fiscals 5 anys 5 anys 

De més de 25 cavalls fiscals 5 anys 5 anys 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica 

  

De menys de 1.000 kg i més de 750 
quilograms de càrrega útil 

0 anys 0 anys 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 0 anys 0 anys 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 0 anys 0 anys 

F) Altres vehicles   

Ciclomotors 20 anys 20 anys 

Motocicletes fins a 125 cc 20 anys 20 anys 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 10 anys 10 anys 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 5 anys 5 anys 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 2 anys 2 anys 

Motocicletes de més de 1.000 cc 1 anys 1 anys 

*La durada de la bonificació sempre es compte des de l’any en què es va 
matricular el vehicle. 
 
En cap cas les bonificacions establertes en aquest punt seran acumulables, 
aplicant-se la de major quantia. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Es modifica l’article següent: 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Bonificació del 95% quan es tracti d’obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta 
declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la corporació i s’acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu en la forma establerta en l’apartat 3, amb 
el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
2. Bonificació del 90% quan es tracti d’obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat de persones amb disminucions físiques o psíquiques. 
 
 
3. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als 
apartats anteriors s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de 
la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, referides 



 

 

en els apartats 2 i 3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar 
pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per 
a les quals es demana el benefici fiscal. 
 
Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, 
per extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el 
reconeixement dels beneficis fiscals quan, dins del mes següent a la finalització 
de les construccions, instal·lacions o obres, presenti la declaració del cost real 
i efectiu de les mateixes que regula l’apartat 7 de l’article 9è d’aquesta 
Ordenança. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de 
la data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest 
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o 
obres que es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, 
declaració responsable o comunicació prèvia. 
 
4. Bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres 
en les quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar 
mitjançant fotovoltaica d’autoconsum. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:  
 

Potència elèctric instal·lada de la 
instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum 

Bonificació a 
aplicar 
(Percentatge) 

< 1 kW 0,00% 

≥ 1 kW i < 5 kW 95,00% 

≥ 5 kW i < 15 kW 75,00% 

≥ 15 kW 0,00% 

 
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució 
Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica. 
 

En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 

serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de 

l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació. 

 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per: 

- Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum: 

c) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui 

contemplada en la Llei del Sector Elèctric. 



 

 

d) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella 

instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de 

connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni 

directament ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena. 

- Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: 

b) La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims 

dels inversors, al seu cas. 

 
Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a les oficines de 
l’Ajuntament la sol·licitud pertinent en el moment de formular la sol·licitud de la 
llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia. La 
sol·licitud pertinent per tenir dret a aquesta bonificació és: 

- L’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres, o si s’escau pel seu representant 

legal davant de l’Ajuntament. Aquest imprès es pot trobar a les oficines 

de l’Ajuntament o la web www.taradell.cat. 

- Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que 

s’especifiquen a l’annex 3. 

- Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost 

(sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre 

construccions i obres (ICIO). 

 
L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació d’aquesta 
sol·licitud per part de l’Ajuntament. 
 
5. En cap cas les bonificacions establertes en l’article 6 seran acumulables entre 
elles ni amb les establertes en altres articles, aplicant-se sempre la de major 
quantia. 
 

 
Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals de les taxes 
següents:  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLES MUNICIPALS 
 
Es modifica l’article següent:  
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES MUNICIPALS 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

1. A) TARIFES ESCOLA BRESSOL: Euros 

Epígraf primer: Quotes anuals (Es cobren juntament amb les quotes dels 
mesos de setembre i febrer): 

 



 

 

1. Material escolar, per curs: 87,39 

Epígraf segon: Quotes mensuals (Es cobren els primers dies del mes vigent):  

1. Quota mensual jornada sencera: 192,40 

2. Quota hora extraordinària, unitat: 5,20 

3. Quota hores extraordinàries, de 7:30h 8:45h, al mes:   26,00 

Epígraf tercer: Quotes menjador (Es cobren amb el rebut del mes següent a 
la seva realització): 

 

1. Dinars mensuals: 107,17 

2. Dinars esporàdics: 7,28 

3. Berenars mensuals: 37,28 

4. Berenars esporàdics: 2,46 

-Quota  anual Ampa (import per família) 31,88 

 
Si hi ha dos germans matriculats a l’escola o bé a les famílies nombroses s’aplicarà 
un descompte del 10 per cent a la quota mensual. Caldrà presentar documentació que 
ho acrediti. 
 
 

1. B) TARIFES ESCOLA DE MÚSICA: Euros 

-Import anual matrícula (en realitzarà en dos pagaments als 
mesos de juliol i setembre):1 

 

Alumnes sensibilització 64,00 

Resta d’alumnes 84,00 

-Quotes mensuals:2  

Sensibilització  (3, 4 i 5 anys)  26,30 

Primer (6 anys) Inclou els tallers d’instrument 64,75 

Segon  (7 anys)  87,00 

Tercer i Quart (8-9 anys) 
Grup instrumental opcional 

105,75  
13,00  

Cinquè i Sisè (10-11 anys)  Grup instrumental inclòs 110,75 

Grau mig (a partir de 12 anys . 1r ESO):   
1h llenguatge + 45 min. instrument  
Instrument+grup musical 
 
Opcional:  
45min. grup instrumental o 45min. cant coral 
45 min. Guitarra i cant 
45 min guitarra i cant (activitat exclusiva) 

 
87,00  
30min.setmana:  93,50 
45min.setmana: 
107,75 
 
15,00  
20,00 
25,00 

Conjunts instrumentals 17,25 

Llenguatge d’adults 
Combo d’adults  
Instrument majors de 18 anys 
 

51,00  
37,50  
30min.setmana:  87,00  
45min.setmana: 
112,00  

-Quota anual Ampa (import per família): 8,00 

 



 

 

1Descompte del 50% en la matrícula amb el carnet de família nombrosa o monoparental. 
En cas de dos o més alumnes a l’escola d’una mateixa unitat familiar sense carnet de 
família nombrosa, descompte de 20 euros per matrícula. 
 
2Descompte del 10% en la quota mensual per famílies nombroses i monoparentals, o 
amb més de dos alumnes d’una mateixa unitat familiar a l’escola. S’aplica als cursos 
d’elemental i grau mig. En adults i adolescents, s’aplica només en l’instrument. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A 
L’ESPAI D’AIGUA I SALUT 
 

Es modifica l’article següent: 
 
Article 6è.- Quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
ABONAMENTS MENSUALS 

 

Adult (de 31 a 64 anys) x persona 47,17 € 

Infantil (3 a 15 anys) X persona 30,67 € 

Jove (de 16 a 30 anys) x persona 35,38 € 

Gent Gran a partir 65 anys/Pensionistes/Aturats1 x persona 30,67 € 

Duo (mateix compte i domicili) x persona 40,10 € 

Familiar 1 (1 adult+ fills fins a 21 anys)2 x família 70,76 € 

Familiar 2 (2 adults + fills fins a 21 anys)3 x família 94,34 € 

Matrícula una quota 70,76 € 

 
1 Els pensionistes i aturats, cal que aportin la documentació justificativa 
corresponent. En el cas dels aturats, aquesta justificació documental haurà de 
fer-se de forma semestral. 
2 Les famílies monoparentals, que aportin la documentació justificativa, se’ls 
aplicarà la tarifa Familiar 1 amb una bonificació del 10% de la quota mensual. 
3 Les famílies nombroses, que aportin la documentació justificativa, se’ls 
aplicarà la tarifa Familiar 2 amb una bonificació del 10% de la quota mensual. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local es podran establir descomptes o exempcions 
en la matrícula en períodes de promoció, amb un màxim de 2 promocions l’any i 1 mes 
de durada màxim cadascuna. 
 
ENTRADES 
 

  Adults Infantil (3 a 13 anys) 

Puntual feiner x dia 9,50 € 4,80 € 

Puntual festiu x dia 11,70 € 5,80 € 

Mensual  20 sessions 70,75 € 70,75 € 

 



 

 

CURSETS NATACIÓ (TRIMESTRAL) 
 

  Socis 1 
dia 
 

Socis 
2 dies 

No socis 1 dia No socis 2 
dies 

Natació 
P3,P4,P5 

x trimestre 45,00 € 90,00 € 60,00 € 120,00 € 

Primària i ESO x trimestre 25,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 

Adults i Gent 
Gran 

x trimestre  50,00 €  100,00 € 

Embarassades 
i post-part 

  70,00 €  120,00 € 

Nadons  70,00 €  120,00 €  

Cursets 
Escolars 

10 ses. x 
45 m. 

37,50 €    

 
Respecte dels preus establerts a les anteriors taules, les persones amb discapacitat 
gaudiran dels descomptes següents: 
 

Discapacitat entre el 33% i el 59% 5% 

Discapacitat entre el 60% i el 74% 10 % 

Discapacitat entre el 74% i el 100 % 15% 

 
MERCHANDISING 
 

Motxilla 16,00 € 

Casquet de bany 5,50 € 

Xancletes 1,50 € 

Tovallola 10,60 € 

Cadenat 5,30 € 

Pack complet 26,50 € 

 
UTILITZACIÓ SALA FUNCIONAL DEL PAVELLÓ (Sessions d’entrenament 
funcional dirigida per un tècnic) 
 

Preu per sessió pels abonats a l’EAS 4,00 € 

Preu per sessió pels no abonats a l’EAS 12,00 € 

 
Per l’obtenció de cada carnet o targeta d’usuari o abonament s’haurà de constituir una 
fiança de 5 €, que seran retornats al donar-se de baixa i entregar el document a la 
Direcció de l’EAS.  
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Es modifiquen els articles següents: 
 



 

 

Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del 
lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

TARIFES PER ANY: Euros 

Habitatges:  

A) Per cada habitatge no aïllat   139,88 

B) Per cada habitatge unifamiliar aïllat   183,59 

C) Per cada habitatge unifamiliar aïllat tipus masia al que només se li 
fa una recollida mensual, que són: Mas Bellpuig, Casanova de l’Om, 
Caseta del Puig, El Camp, Hostal dels Frares, Masgrau, La Codina, 
Can Miralpeix, La Valldevall, Can Lluís Farré i Mas El Gurri Gros, SAT 
El Molist, Les Àmfores, Bastag Team SL. 

 
   
 
 
139,88 

 
NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar. 
 
Article 12. Quota tributària: 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , 
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es 
desenvolupi l’activitat generadora del  residu. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 

TARIFES PER ANY: Euros 

Epígraf primer. Despatxos o locals professionals   

Per cada despatx o local professional 183,59 

Epígraf segon. Allotjaments   

A) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals, sense restauració  
241,17 

B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals, amb restauració 
fins a 90,00 metres quadrats  610,61 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals, amb restauració 
de més de 90,00 metres quadrats 

1075,79 

B) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i 
altres centres de naturalesa anàloga, sense restauració 

241,17 

C) Càmpings 1673,95 



 

 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació    

A) Supermercats, economats, cooperatives i establiments 
similars  832,78 

B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures, hortalisses i 
establiments similars  832,78 

C) Peixateries, carnisseries, cansaladeries, xarcuteries, 
ultramarins, colonials, pastisseries, xocolateries, botigues de 
venda de llegums, congelats, verdures, hortalisses, pa, pastes, 
bolleria, llaminadures i establiments similars 

241,17 

Epígraf quart. Establiments de restauració   

A) Restaurants: 

369,90 1. Locals fins a 90,00 metres quadrats 

2. Locals de més de 90,00 metres quadrats 832,78 

B) Cafeteries, whisqueries, pubs, bars, tavernes, pizzeries, 
rostisseries, braseries i establiments de venda de menjars o plats 
cuinats o precuinats i establiments similars 

369,90 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles   

A) Cinemes, teatres, cafès-teatres i establiments similars 241,17 

B) Sales de festes, discoteques, bars musicals, sales de bingo i 
establiments similars 

832,78 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils, comercials o de 
serveis   

A) Centres oficials 241,17 

B) Oficines bancàries i locals similars 241,17 

C) Grans magatzems de venda de productes de qualsevol mena 241,17 

D) Altres locals industrials, mercantils, comercials o de serveis no 
expressament tarifats 

183,59 

 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- 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. 
 

Intervencions: 
 
L’Alcaldessa dona la paraula a la regidora d’hisenda. La Sra. Arau explica que en 
relació al Parc de les Olors no hi havia uns preus públics aprovats i s’han creat per 
tenir el control dels ingressos i les despeses. En relació a l’IBI s’augmenta un 5% ja 
que augmenta també el valor cadastral un 5%. Que en els últims anys també s’ha 
augmentat l’IBI. Que el tipus aprovat per l’Ajuntament és baix. Que s’aproven noves 
bonificacions. Que en relació a les escombraries i l’EAS s’han augmentat per eixugar 
una mica el dèficit crònic. Que en relació a les escoles bressol i de música s’ha 
actualitzat les tarifes d’acord amb els criteris de les Fundacions. 
 
El Sr. Canó explica que en el cas de l’IBI hi ha una bonificació per la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques amb un import màxim i seguint la línia que s’aprova en d’altres 
municipis comarcals. Pel que fa la taxa de residus s’incrementa un 12% ja que venim 
d’un dèficit acumulat del servei que no es cobreix amb les quotes i l’últim any ha estat 
de 82.000 euros i amb les noves taxes que ha passat la Mancomunitat aquest dèficit 
augmentaria i per això cal apujar la taxa. Que són 15 euros anual pels pisos i 20 euros 
anuals habitatges. Que encara estarem en dèficit i per tant aquesta taxa tindrà 
tendència a augmentar. 
 
El Sr. Rodríguez explica les taxes per la utilització de l’EAS, remarcant que des de la 
posta en marxa de la instal·lació no s’havien apujat els preus ni repercutit l’IPC i 
encanvi els costos de l’EAS si que s’ha incrementat. Que donat que la intenció 
d’aquest equip de govern és que el resultat del compte d’explotació de l’EAS no sigui 
una càrrega econòmica pels recursos públics, s’ha decidit apujat les quotes un 6%. 
Que cal dir que hi haurà bonificacions per a diferents col·lectius. Seguidament explica 
les bonificacions i les noves quotes. 
 
El Sr. Estragués comenta que des de Junts per Taradell volen desgranar els diferents 
punts de les ordenances. Que pel que fa a l’IBI veuen bé les bonificacions però no 
implicaran un greuge molt gran de disminució d’ingressos i van acompanyats de la 
puja explicada. Que amb Junts per Taradell van estar anys congelant els impostos. 
Que entenen que cal descongelar en algun moment però potser no era em moment 
de fer una pujada del 5%. Que estan d’acord amb la regulació del tema dels vehicles 
híbrids i elèctrics. Que pel que fa a la taxa de residus entenen que la pujada de la 
Mancomunitat fa augmentar la taxa i que fa anys que hi ha una diferència important 
entre ingressos i despeses del servei d’escombraries però no creuen que sigui el 
moment per apujar-la un 12%. Que pel que fa a les tarifes de l’EAS, volen deixar clar 
que no té un dèficit, que rep una aportació de l’Ajuntament igual que altres 
equipaments municipals. Que en la legislatura anterior es va deixar l’EAS amb un èxit 
de funcionament, que si a partir d’ara s’augmenten les quotes i hi ha altres puges, això 



 

 

farà que hi hagi una caiguda d’abonats i els ingressos es poden veure reduïts. Que 
l’EAS fins ara era un equipament prestigiós i reconegut i cal que no el veiem com un 
cost sinó com una inversió i una oportunitat de fomentar l’anomenada cultura de 
l’esport. Que no coneixen encara el tarannà de l’equip de govern ni a quina partida 
aniran destinats els majors ingressos. Que el si o el no el donaran amb les 
pressupostos quan coneguin on anirà a parar l’augment de recaptació. Que volen 
acabar donar les gràcies a l’equip de govern i en especial a la regidora d’hisenda i el 
regidor de medi ambient i urbanisme, per la reunió informativa que va tenir lloc amb 
antel·lació a aquest Ple. 
 
L’Alcaldessa li dona les gràcies per les seves aportacions i explica que la intenció del 
seu equip de govern és fer una fiscalitat progressiva. Que fa uns anys ja que ERC 
creia que calia augmentar les bonificacions pels col·lectius vulnerables i de menys 
poder adquisitiu i que les taxes han d’estar equilibrades. Que pretenen millorar els 
serveis i es veurà en els pròxims pressupostos i que esperen que hi estiguin tots 
d’acord. Que amb les explicacions dels regidors han quedat clars els canvis, 
modificacions i augments de les taxes i impostos. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova amb els vots a favor d’ERC (9) i 
l’abstenció de JxT (3). 
 
 
2.-APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
“CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
TÈRMIQUES DELS EDIFICIS: CENTRE CULTURAL COSTA I FONT, ESPAI 
D’AIGUA I SALUT I PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS EL PUJOLÓ DE 
TARADELL” EXP. 283/2019. 
 
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació, 
entén necessari que es tramiti un contracte de serveis per al manteniment de les 
instal·lacions tèrmiques dels edificis: Centre Cultural Costa i Font, Espai d'Aigua i Salut 
i Pavelló Municipal d'Esports El Pujoló de Taradell. 
 
Atès que, de conformitat amb el que es disposa en l’esmentat article 28, queda 
acreditat en l’expedient la insuficiència de mitjans materials propis per fer front a les 
necessitats que han motivat la licitació d’aquest contracte. 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Vista l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars pels que s’ha de 
regir el present contracte i les de prescripcions tècniques particulars. 
 
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
Considerant el que disposa la Disposició Addicional 2ª de la LCSP. 
 
Per altra part i  de conformitat al que disposa l’article 61.2 de la LCSP, per a una major 
eficiència i celeritat, es considera convenient que les facultats per a la tramitació i 
resolució del corresponent expedient de licitació correspongui a la Junta de Govern 



 

 

Local com a òrgan de contractació, facultant a la Mesa de Contractació  perquè efectuï 
els actes corresponents a l’òrgan de contractació fins a l’elevació de la proposta 
d’adjudicació. 
 
E proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació de la “Contractació del 
Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis: Centre Cultural 
Costa i Font, Espai d'Aigua i Salut i Pavelló Municipal d'Esports El Pujoló de Taradell”, 
que compren el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de 
Clàusules Tècniques Particulars. 
 
Segon.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació pel procediment obert i que 
es procedeixi a la publicació del pertinent anunci al Perfil del Contractant. 
 
Tercer.-Delegar a la Junta de Govern Local la competència i facultats per a la 
resolució de l’adjudicació del corresponent expedient de licitació com a òrgan de 
contractació, de conformitat al que disposa l’article 61.2 de la LCSP. 
 
Quart.-Delegar a la Mesa de Contractació perquè efectuï els actes corresponents a 
l’òrgan de contractació fins a l’elevació de la proposta d’adjudicació a la Junta de 
Govern Local, de conformitat al que disposa l’article 61.2 de la LCSP. 
 
Cinquè.- Aprovar la despesa. 
 
Sisè.- Publicar l’acord al perfil del contractant. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcaldessa dona la paraula al Sr. Canó que explica que el contracte consisteix en 
licitar una empresa que es dediqui a fer el manteniment normatiu i preventiu de les 
instal·lacions de l’EAS, de Can Costa i del Pavelló en tots els aspectes de climatització. 
Que han cregut convenient agafar un empresa especialitzada que els faci el 
manteniment durant tots els dies de l’any, degut a la complexitat de les instal·lacions i 
el risc pels usuaris. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.-PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA I L’AJUNTAMENT 
DE TARADELL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL, POLÍTIQUES D’IGUALTAT, IMMIGRACIÓ I 
JOVENTUT. EXP. 1046/2017. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2017, es va acordar 
aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Mancomunitat la Plana 



 

 

i aquest ajuntament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social, polítiques d’igualtat, immigració i joventut. 
Que el conveni es va signar en data 26 de juny de 2017 i essent la seva vigència fins 
el 31 de desembre de 2019. 
 
Que en el pacte tercer del mateix s’estipula que la seva vigència es pot prorrogar per 
consens exprés de les parts, per escrit i per períodes quadriennals. 
 
Que els serveis que es presten per mitjà d’aquest conveni són imprescindibles per 
atendre les necessitats socials existents en la població de Taradell. 
 
Que aquest acord ha estat informat favorablement en la sessió de la Comissió 
Informativa General de 21 d’octubre de 2019. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-Aprovar, amb efectes l’1 de gener de 2020, la pròrroga del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la 
Plana i l’Ajuntament de Taradell en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social, polítiques d’igualtat, immigració i joventut, signat el 26 de 
juny de 2017, per un període de 4 anys, és a dir, fins el 31 de desembre de 2023. 
 
Segon.-Notificar aquest acord a la Mancomunitat la Plana. 
 

Intervencions: 
 
L’Alcaldessa explica que es tracta d’una pròrroga del conveni pels serveis socials, que 
els presten juntament amb la Mancomunitat La Plana. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 

 
I sense més assumptes a tractar, essent les 20:35h, l'alcaldessa aixeca la sessió de 
la qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Ma. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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