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A C T A

NÚM.  12/2021 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2021

A la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores i deu minuts del vint d’octubre de dos 
mil vint-i-u, es reuneixen mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, i sota la 
presidència del Sr. Alcalde, Xavi Paz Penche els regidors i regidores que tot seguit 
s’esmenten, per tal de celebrar la sessió extraordinària del Ple, a la qual han estat 
convocats en temps i forma.

Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sr. Arnau Pedrol i Vila
Sra. Marta Espona Burgués
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Carles Corro  Campos
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i la Secretària de la 
Corporació, Sra. Sandra Castelltort i Claramunt, que dóna fe de l’acte.

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 12/2021 de data 16 d’octubre de 2021.

ORDRE DEL DIA
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A– ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I 
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.

1.- Aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2022 (expedient 7/2021/ORDEN)

Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió de les modificacions fetes 
en el Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Economia, de data 
14 d’octubre de 2021, mitjançant Proposta de modificació del Dictamen del President 
de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, de data 20.10.2021 i Informe del Cap del 
Negociat de Rendes i conforme de l’Interventor accidental, de data 20.10.2021, en 
concret en:

1.- Pel que fa a l’ordenança fiscal B-1 reguladora de l‘impost sobre bens immobles:

Article 5. Apartat 6è subapartat a, relatiu a la bonificació en els béns immobles en els 
quals s’hagi instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
provinent del sol

Apartat a) S’afegeix que en cas d’una persona que visqui sola , aquest límit sigui de 
30.000 €

2.- Pel que fa a l’ordenança fiscal B-4 reguladora de l’impost sobre construccions 
instal·lacions i obres

Article 8. Apartat 6è. Que regula la bonificació per les obres i/o instal·lacions  de 
sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric provinent del sol. S’amplia el percentatge 
de bonificació establint-se uns límits per acollir-se a la mateixa:

· Persones que visquin soles amb ingressos bruts inferiors a 30.000 €
· Unitats familiars amb ingressos bruts inferiors a 60.000 €
· Naus industrials amb un Valor cadastral inferior a 1.000.000 €

3.- Pel que fa a l’ordenança fiscal C-2 reguladora de la taxa per llicencies o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Article 9 Apartat 8 que regula les Bonificacions, es modifica el redactat ,i s’amplia el 
percentatge de bonificació establint-se uns límits per acollir-se a la mateixa:

· Persones que visquin soles amb ingressos bruts inferiors a 30.000 €
· Unitats familiars amb ingressos bruts inferiors a 60.000 €
· Naus industrials amb un Valor cadastral inferior a 1.000.000 €
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4.- Pel que fa a l’ordenança fiscal C-19 reguladora de a taxa per la prestació del 
servei municipal complementari de recollida i transport de residus comercials

Es modifiquen les tarifes incrementant un 10% a les grans superfícies i entitats bancàries, 
un 2% a restauració i petits negocis i 5% a la resta.

Mitjançant proposta del President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, de data 
20.10.2021, en virtut de l’article 82.3 ROF:

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents la ratificació de la inclusió de totes les modificacions fetes en el dictamen 
de la Comissió Informativa Serveis Centrals i Economia.

PROPOSTA

Vistes les propostes presentades pels diferents negociats de l’Ajuntament i pels  
concessionaris de serveis i equipaments municipals per a la modificació de les ordenances 
fiscals per a l ’exercici 2022.

Vist que les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les entitats 
locals poden exercitar les potestats que en matèria de tributs locals, la llei estatal els 
confereix.

Vist que amb caràcter general, les modificacions de les ordenances fiscals han d’estar 
definitivament aprovades i publicades en el BOP abans de la data d’acreditament del tribut 
que regulen, per la qual cosa quan es tracta dels impostos de venciment periòdic que es 
meriten per mandat legal l’1 de gener de cada exercici, o de les taxes respecte a les quals 
l’Ajuntament ha fixat el seu acreditament en l’esmentada data, és necessari que els 
preceptes modificats es publiquin en el BOP abans de l’1 de gener.
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Només quan la Llei prevegi la retroactivitat de l’ordenança, és possible aplicar la 
modificació a situacions anteriors a la data de publicació de la mateixa.

Respecte a les taxes, per prestació de serveis o per la utilització privativa o aprofitament 
especial del dominic públic local, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL)  concedeix un 
protagonisme notable a les ordenances, com a instrument per determinar els criteris i 
paràmetres que permetin definir les quanties de les taxes, l’acreditament de les mateixes o 
la possibilitat d’establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives del 
subjectes passius.

L’article 20 de la TRLRHL estableix que les entitats locals poden establir taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la 
prestació de serveis públics o las realització d’activitats administratives de competència 
local que es refereixen de manera particular als subjectes passius, els afectin o els 
beneficiïn.

L’article 24 del TRLRHL estableix que en general ,l’import de les taxes per la prestació d’un 
servei o la realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o 
previsible del servei o l’activitat de què es tracti o si, no, del valor de la prestació rebuda.

Per a determinar l’import esmentat, s’han de prendre en consideració els costos directes i 
indirectes, inclòs els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i ,si s’escau, les 
necessàries per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o 
activitat per la prestació o realització del qual s’exigeix la taxa, tot això amb independència 
del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable 
del servei o activitat de què es tracti es calcula d’acord amb el pressupost i projecte 
aprovats per l’òrgan competent.

Els acords que adoptin les corporacions locals es publiquen o notifiquen en la forma 
prevista per la Llei. Les ordenances, inclosos l’articulat de les normes dels plans 
urbanístics, així com els acords corresponents a aquests, la qual aprovació definitiva sigui 
competència dels ens locals, es publicaran el BOP i no entraran en vigor fins que s’hagi 
publicat el seu text complert i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 (15 dies 
hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l’acord), llevat dels pressupostos i les 
ordenances fiscals que es publiquen i entren en vigor en els termes establerts en el RDL 
2/2004 “

Vistes les propostes que s’han adreçat al Negociat de Rendes des dels diferents negociats, 
per tal de millorar els redactats de les ordenances reguladores de les taxes, amb la finalitat 
de clarificar i millorar la gestió de les taxes. 

Vist els informes tècnic econòmics de data 8 d’octubre de 2021 del Negociat de Control de 
Gestió. 

Vist que la mitja de l’índex de preus del consum interanual català del mes de juliol ha estat 
del 2,8%.

Vist que la mitja de l’índex de preus del consum interanual estatal del mes de juliol ha estat 
del 2,9%.
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Es proposa pel 2022 regular dins de les Bases d'Execució del pressupost del 2022 un ajut 
econòmic pel pagament de les taxes municipals que s'especifiquen a continuació que 
s'hagin abonat durant l'any anterior amb els mateixos límits que l'ajut     pel pagament de la 
taxa d'escombraries. La concessió d'aquest ajut està supeditat a que no s'hagi gaudit de 
cap altre bonificació i/o ajut per aquestes taxes. Les taxes serien:

- C-1 Taxa de Clavegueram.

- C-3 Taxa per la prestació de serveis al cementiri municipal.

- C-4 Taxa de documents administratius.

- Preu públic per les activitats d'estiu (s'eliminaria la bonificació actual per famílies amb 
situació econòmica precària per ser més favorable aquest ajut, en aquest cas l'ajut es 
podria tramitar al moment de fer la inscripció a les activitats per poder reduir l'import a 
pagar i no esperar a l'any vinent. No hauria en aquest cas un import d'ajut màxim.

- E-9 Preu públic del trencaclosques

L'ajut tindria els límits i % següents:

- Renda mensual disponible per càpita < 785 € mensuals: 60% de l’import del rebut.

- Renda mensual disponible per càpita de 785 a 878,00 € mensuals: 30% de l’import del 
rebut.

- Renda mensual disponible per càpita de 878,01 a 965,00 € mensuals: 20% de l’import 
del rebut.

En tot cas s’estableix un import d’ajut màxim per unitat de convivència de 300 €.

Caldrà preveure al pressupost de l'any 2022 una partida amb 10.000 € per aquest nou ajut. 
Aquest import és una estimació pel primer any d'aplicació d'aquest nou ajut.

Vist l’informe del Negociat de Rendes, amb la signatura favorable i sense observacions de 
l'Interventor accidental signat en data 8 d’octubre de 2021.

Vist que els increments en les tarifes proposades han estat justificades i s’ajusten a les 
previsions del TRLRHL.
 
Vist que l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2019 pel qual es delega en la 
Junta de Govern Local la competència plenària d’establiment, fixació, regulació i 
modificació de preus públics, acollint-se a la possibilitat de delegació que preveu l’article 47 
TRLRHL aquest Negociat PROPOSA la confecció de dos  propostes de dictamen a la 
Comissió Informativa diferenciades, una per l’aprovació de la modificació de l’expedient 
d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022, competència del Ple, d’acord a l’article 22.2.e) 
de la LBRL i el procediment previst a l’article 17 del TRLRHL  i l’altre per la modificació dels 
preus públics per a l’exercici 2022,  competència de la Junta de Govern Local en base a 
l’acord de delegació de data 11 de juliol de 2019 esmentat.

Vist que es va proposar presentar davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia (ESC) la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici  2022  a fi i efectes emetés  informe previ per remetre’l al Ple de la Corporació
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Vist que en la negociació política, amb suport tècnic, en base a l’informe del Negociat de 
Rendes i la signatura favorable i sense observacions de l'Interventor accidental signat en 
data 20 d’octubre de 2021 es va acordar efectuar  modificacions en el dictamen de la 
Comissió Informativa de l’Àrea d’ESC 

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

Primer: APROVAR provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2022, que s’indiquen a continuació, de conformitat al que disposa l’article 15.1 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals de 5 de març.

B-1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

Article 5è. Bonificacions
.........
4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa a 1 de 
gener tindran dret a una bonificació sobre la quota integra de l’impost corresponent al 
domicili habitual, segons el quadre següent, atenent al valor cadastral de l’habitatge i de la 
renda familiar disponible per càpita:

VALOR CADASTRAL

RENDA MENSUAL 
DISPONIBLE PER CAPITA < 60.000 €

de 60.000,01 a 
100.000 €

de 100.000,01 a 
180.000 €

< 785 euros mensuals 50% 40% 30%
de 785 a 878 euros mensuals 40% 30% 20%
de 878,01 a 965 euros 
mensuals 30% 20% 10%

Fórmula de càlcul de la Renda Mensual Disponible per Càpita:

Renda mensual disponible per càpita = (A – B) / C

On A = Ingressos mensuals nets de la Unitat Familiar de Convivència.

On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de 
l’any corresponent. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia del darrer rebut de la 
hipoteca o lloguer de la residència habitual.

On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència.

Per determinar els ingressos mensuals, caldrà aportar els documents que s’escaiguin de la 
relació següent:

- Declaració de renda de tots els membres de la unitat de convivència i/o consulta a l’ 
AEAT de les dades tributàries que constin dels mateixos, amb autorització de les persones 
que formen part de l’ esmentada unitat.
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- Certificat  de l’OTG (oficina de treball  de la Generalitat) conforme està desocupat i de 
la prestació que es percep, indicant l’import mensual.

- Certificat de la Seguretat Social de la prestació que es percep .En cap de no percebre 
cap prestació, certificat negatiu.

- Extracte dels  rendiments dineraris dels diferents compta/es bancaris.

- Declaració jurada d’altres ingressos que es perceben, tot indicant l’ import econòmic.

S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu i els 
membres de la unitat familiar reconeguda en el padró municipal d'habitants abans de la 
data de meritament de l’impost.

Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els subjectes passius sol·licitants no poden tenir 
cap altre immoble residencial que l’habitatge habitual.

Aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat, caldrà sol·licitar-la abans del 30 de 
novembre de cada any, aportant el Títol vigent de família nombrosa, expedit per 
l’Administració competent.

En aquest cas, la concessió de la bonificació tindrà efectes durant el corresponent exercici 
i comportarà l’abonament de l’import de la bonificació al sol·licitant. Aquest import es podrà 
ingressar al compte bancari que designi el subjecte passiu a aquest efecte. 

Aquesta bonificació es incompatible amb la que recull l'article 5.2 d'aquesta ordenança, i 
en tot cas, s’aplicaria sempre la de major quantia.

5.-El Ple de l’Ajuntament, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres, prèvia sol•licitud del subjecte passiu, podrà acordar una 
bonificació de fins al 100 per cent de la quota de l’impost als immobles en el que es 
desenvolupin activitats econòmiques que siguin d’especial interès o utilitat 
municipals per concórrer circumstàncies socials que justifiquin el reconeixement 
d’aquesta bonificació.

Es considerarà que es desenvolupa una activitat a l’immoble en qüestió, quan es 
tracti d’arrendaments d’immobles a través de la Borsa de Mediació de lloguer Social 
que gestiona l’oficina municipal d’habitatge o bé, immobles que hagin estat cedits a 
l’Ajuntament per tal de destinar-ho a habitatge social

A aquests efectes s’estableix les següents bonificacions, en funció de la tipologia 
d’activitat econòmica de caràcter social:
a) En el cas de captació d’immobles per ésser arrendats a traves de la Borsa de Mediació 
de Lloguer social, s’estableix una bonificació del 60 % en el primer any de contracte.

b) S’estableix una bonificació del 100% quan el preu de lloguer en Borsa de Mediació 
sigui igual o inferior a 600 €. Aquesta es podrà aplicar durant la vigència del contracte, 
sempre i quan ho contemplin les ordenances fiscals.
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c) En el cas de cessió d’habitatge o lloguer cap a l’ajuntament per destinar-ho a habitatge 
social i d’emergència, s’estableix una bonificació del 100 % durant la vigència del mandat 
de cessió i sempre que ho contemplin les ordenances fiscals.

Per poder-se acollir a aquestes bonificacions s’hauran de complir els requisits 
següents:

a.- Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol•licitud 
segons formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, 
contracte de lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs 
municipals.
Quan siguin contractes amb dret de bonificació durant tota la vigència del mateix, la 
sol•licitud només caldrà que es faci un cop durant la vigència del contracte, i sempre 
i quan, aquesta bonificació estigui contemplada en les ordenances fiscals.

b- La intermediació del lloguer s’ha de fer mitjançant la borsa de mediació social de 
l’oficina municipal d’habitatge, i mitjançant informe tècnic de l’Oficina d’Habitatge es 
facilitarà el llistat d’immobles amb dret a aquestes bonificacions i determinarà la 
bonificació que en cada cas s’aplica, essent excloents entre elles i aplicant les més 
beneficiosa pel contribuent.

c.-Aquestes bonificacions s’aplicaran en el any en curs quan el contracte s’hagi 
formalitzat dintre del primer semestre de l’any. En el cas de contractes formalitzats 
en el segon semestre s’aplicarà la bonificació en el següent any sencer.

6.-  Tindran dret a gaudir d'una bonificació de la quota, els béns immobles en els quals 
s'hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del 
sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les Ordenances municipals. 

Aquesta bonificació també podrà ser aplicada a les instal·lacions executades per 
requeriments normatius, però només per aquella part que excedeixi els mínims d’obligat 
compliment. 

La bonificació tindrà una vigència de 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la 
instal·lació i està regulada en els següents casos.
 
a) En el cas d’habitatges la bonificació serà del 35 %, i s’aplicarà només als béns 
immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una 
potència elèctrica instal·lada més gran o igual al 30% de la potència elèctrica contractada 
de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació 
d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les 
potències contractades per cadascun dels béns immobles.

Aquesta bonificació serà del 50% per aquelles unitats familiars amb uns ingressos bruts 
inferiors a 60.000 € o de 30.000 € en el cas d’un sol contribuent a nivell de renda.
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b) En el cas d’habitatges plurifamiliars que facin una instal·lació fotovoltaica per 
subministrar energia només pels serveis comuns, la bonificació serà del 5 % sobre la quota 
integra per cadascun dels habitatges vinculats sempre que la instal·lació d’autoconsum.

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada més gran 
o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb 
aquesta instal·lació de serveis comuns.

En cas que els habitatges siguin nous, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals. 

c) En el cas d’activitats econòmiques, la bonificació serà del 50 %, amb un límit fixat de 
1.000 € anuals i amb un bonificació total màxima del 50% del cost de la instal·lació, i 
s’aplicarà sempre que la instal·lació de generació energètica tingui com a mínim una 
producció elèctrica del 30% de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui 
instal·lada (entenent com a despesa energètica l’energia que es consumeixi). 

La documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l’últim any i un 
estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. 

En cas que l’immoble sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals. 

En les bonificacions regulades en els apartats a) i b) seran compatibles amb altres 
bonificacions dels mateixos tributs per conceptes diferents, amb altres bonificacions 
d’altres tributs sobre el mateix concepte, així com amb subvencions que qualssevol 
Administracions Publiques posin a disposició de la ciutadania per a la promoció de la 
implantació de la tecnologia.

Per a l'atorgament de la bonificació caldrà informe favorable de l’Àrea de Sostenibilitat i 
Territori de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la 
instal·lació  realitzada.

És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

És necessària la prèvia obtenció de la llicència urbanística corresponent davant 
l’Ajuntament, en la qual s’haurà d’haver adjuntat el projecte tècnic amb el pressupost i la 
memòria de la instal·lació.

Les sol·licituds de bonificacions d’aquest apartat haurà de fer-se abans del darrer dia del 
període voluntari de pagament de l’any següent en que es realitzi la instal·lació, si 
s’efectua en posterioritat s’aplicarà a l’any següent perdent-se el dret de bonificació de 
l’any o anys en que es podia haver gaudit.

6.-  Tindran dret a gaudir d'una bonificació de la quota, els béns immobles en els quals 
s'hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del 
sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les Ordenances municipals. 

Aquesta bonificació també podrà ser aplicada a les instal·lacions executades per 
requeriments normatius, però només per aquella part que excedeixi els mínims d’obligat 
compliment. 
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La bonificació tindrà una vigència de 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la 
instal·lació i està regulada en els següents casos.
 
b) En el cas d’habitatges la bonificació serà del 35 %, i s’aplicarà només als béns 
immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una 
potència elèctrica instal·lada més gran o igual al 30% de la potència elèctrica contractada 
de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació 
d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les 
potències contractades per cadascun dels béns immobles.

Aquesta bonificació serà del 50% per aquelles unitats familiars amb uns ingressos bruts 
inferiors a 60.000 € i en el cas d’un sol contribuent a nivell de renda  amb uns ingressos 
bruts inferiors a 30.000 €

b) En el cas d’habitatges plurifamiliars que facin una instal·lació fotovoltaica per 
subministrar energia només pels serveis comuns, la bonificació serà del 5 % sobre la quota 
integra per cadascun dels habitatges vinculats sempre que la instal·lació d’autoconsum.

La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada més gran 
o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb 
aquesta instal·lació de serveis comuns.

En cas que els habitatges siguin nous, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals. 

c) En el cas d’activitats econòmiques, la bonificació serà del 50 %, amb un límit fixat de 
1.000 € anuals i amb un bonificació total màxima del 50% del cost de la instal·lació, i 
s’aplicarà sempre que la instal·lació de generació energètica tingui com a mínim una 
producció elèctrica del 30% de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui 
instal·lada (entenent com a despesa energètica l’energia que es consumeixi). 

La documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l’últim any i un 
estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. 

En cas que l’immoble sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals. 

En les bonificacions regulades en els apartats a) i b) seran compatibles amb altres 
bonificacions dels mateixos tributs per conceptes diferents, amb altres bonificacions 
d’altres tributs sobre el mateix concepte, així com amb subvencions que qualssevol 
Administracions Publiques posin a disposició de la ciutadania per a la promoció de la 
implantació de la tecnologia.

Per a l'atorgament de la bonificació caldrà informe favorable de l’Àrea de Sostenibilitat i 
Territori de l'Ajuntament, el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la 
instal·lació  realitzada.

És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.

És necessària la prèvia obtenció de la llicència urbanística corresponent davant 
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l’Ajuntament, en la qual s’haurà d’haver adjuntat el projecte tècnic amb el pressupost i la 
memòria de la instal·lació.

Les sol·licituds de bonificacions d’aquest apartat haurà de fer-se abans del darrer dia del 
període voluntari de pagament de l’any següent en que es realitzi la instal·lació, si 
s’efectua en posterioritat s’aplicarà a l’any següent perdent-se el dret de bonificació de 
l’any o anys en que es podia haver gaudit.

Article 7è. Tipus de gravamen i quota.

1.- La quota íntegra de l’impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen. 

2.- L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi.

3.- Tipus de gravamen. 

3.1 El tipus de gravamen serà el 0,584 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa.
3.2 El tipus de gravamen serà el 0,90 per cent quan es tracti de béns rústics.
3.3. El tipus de gravamen serà el 1,10 per cent quan es tracti de béns de característiques 
especials.

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

TAULA ANNEXA
ÚS CODI TIPUS VALOR C.MÍNIM
Oficines O 0,667  350.000
Comercial C 0,667  700.000
Industrial I 0,667  595.000
Oci i Hosteleria G 0,742 3.000.000

4.-.........

B-2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

.....
VIES PÚBLIQUES DE 1a. CATEGORIA

AUTOPISTA A-II
AV.BARCELONA, del 201 i 126
CR.DE L'HORTA.
CR.DE LA INDUSTRIA.
CR.DEL PLA.
CR.FRANCESC LAYRET.
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CR.LLOBREGAT.
CR.MIQUEL TORELLO I PAGES.
CR.PRIMER DE MAIG.
CR.RAMON I CAJAL.
CR.SALVADOR SEGUI "NOI DEL SUCRE".
CTRA. NAC. 340.
RIERA CAN PAHISSA.
CR.PONTS DE CAN BARUTA.
CR.RIERA DE VALLVIDRERA
CR.DE CAN RABELLA
CR.DE LA GINESTA
CR.AIGUADERES
CR LICORELLES
CR DE LES ARGILES
....

B-4 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 5è. Base imposable

La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra, i s'entén com a tal, a aquests  efectes, el cost d’execució material 
d’aquella.

No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs 
propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de 
caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni 
tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista , el control 
de qualitat i la seguretat i salut ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el 
cost d’execució material.

Article 8è. Bonificacions
.......
4.-Tindran una bonificació del 90% de la taxa corresponent les obres derivades de la 
instal·lació d’ascensors en edificis existents d’habitatge plurifamiliar. 
En el cas dels habitatges unifamiliars, la bonificació podrà ser del 60, 30 o 20 % en funció 
de la renda per càpita disponible de la unitat familiar o de convivència de l’obligat al 
pagament de la manera següent:

- Si la Renda mensual disponible per càpita és < 785 € mensuals: la tarifa es reduirà en un 
60%.
- Si la Renda mensual disponible per càpita va de 785 a 878,00 € mensuals: la tarifa es 
reduirà en un 30%.
- Si la Renda mensual disponible per càpita de 878,01 a 965,00 € mensuals: la tarifa es 
reduirà en un 20%.

En determinats casos, es podrà reduir la tarifa fins a un 100%, exclusivament per a 
aquelles famílies de les quals els Serveis Socials municipals facin un informe social 
favorable.

La fórmula de càlcul de la Renda Mensual Disponible per Càpita és:
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Renda mensual disponible per càpita = (A – B) / C

On A = Ingressos mensuals nets de la Unitat Familiar de Convivència

On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de 
l’any corresponent. S’acreditarà mitjançant original i fotocòpia del darrer rebut de la 
hipoteca o lloguer de la residència habitual.

On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència.
Per determinar els ingressos mensuals, caldrà aportar els documents que s’escaiguin de la 
relació següent:

- Declaració de renda de tots els membres de la unitat de convivència i/o consulta a l’ 
AEAT de les dades tributàries que constin dels mateixos, amb autorització de les 
persones que formen part de l’ esmentada unitat.
- Certificat de l’OTG (oficina de treball de la Generalitat) conforme està desocupat i de la 
prestació que es percep,indicant l’import mensual.
- Certificat de la Seguretat Social de la prestació que es percep .En cap de no percebre 
cap prestació, certificat negatiu.
- Extracte dels rendiments dineraris dels diferents compta/es bancaris.
- Declaració jurada d’altres ingressos que es perceben, tot indicant l’ import econòmic.

A l’hora de fer els càlculs de la renda mensual disponible prevaldran els ingressos 
mensuals que percep, en el moment d’efectuar la sol. licitud d’ajut, la unitat de convivència 
front els que constin en la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques de 
l’any anterior, sempre que s’aporti la documentació acreditativa dels esmentats ingressos.

5.- Tindran una bonificació del 95% de l’impost les obres que calgui realitzar en 
edificis i habitatges  existents, per adaptar-lo, total o parcialment a la normativa 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,  independentment del 
pressupost d'execució material que tingui aquesta obra.

6. La instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del 
sol en habitatges tindrà una bonificació del 50% de la quota de l'impost  que podrà ser del 
75% per aquelles unitats familiars amb uns ingressos bruts inferiors a 60.000 € o de 30.000 
€ en el cas d’un sol contribuent a nivell de renda.

Quan aquestes instal·lacions s’efectuïn en habitatges plurifamiliars, es tindrà dret a la 
bonificació del 50% de la quota de l’impost; per gaudir de la bonificació del 75% caldrà que 
la totalitat dels ingressos bruts de les unitats familiars de tots els habitatges no sigui 
superior al producte dels límits d’ingressos bruts del paràgraf anterior pel número 
d’habitatges existents

Quan les instal·lacions es facin en naus industrials o altres edificis no destinats a habitatge, 
es tindrà dret a una bonificació del 75% de la quota de l’impost sempre que el valor 
cadastral de la finca cadastral on es faci la instal·lació sigui inferior a 1.000.000 euros.

Aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració 
competent i a la presentació de declaració responsable de la posada en funcionament de 
la instal·lació registrada pel Departament d’Empresa i Coneixement (Industria) (aquesta 
bonificació és complementaria de la contemplada a l’ordenança fiscal B-1)
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......

Annex per a la determinació de la base imposable d'acord amb el cost material de 
l'obra o instal·lació, segons mòduls.

A.- OBRES

1. La base imposable es determina mitjançant el producte del nombre de metres 
quadrats de superfície construïda o reformada pel valor en €/m2 assignable a cada grup.

El valor del mòdul bàsic és de 511,00 €/m2 sobre el qual s'aplicaran els coeficients 
següents:

Grup Tipus d'edificació Coeficient Valor €/m2

I Arquitectura monumental. 2,75 1405,25
II Hotels de 5 estrelles 2,55 1303,05
III Cinemes. Discoteques. Clíniques i hospitals.
Balnearis. Biblioteques. Museus. Teatres. 
Estacions de  transports. Presons.
Hotels de 4  estrelles 2,25 1149,75

IV Laboratoris. Edificis d'oficines.
Habitatges de més de 130 m2 2,15 1098,65
V Hotels de 3 estrelles. Dispensaris i
centres mèdics. Residències geriàtriques. 
Habitatges de 90 a 130 m2. 1,65 843,15
VI Hotels de 2 estrelles. Escoles. Residències d'estudiants. 
Habitatges inferiors a 90 m2 1,30 664,3
VII Hotels d'una estrella. Pensions i hostals. Habitatges 
protegits. 1,00 511
VIII Edificis industrials. Magatzems, Centres i locals comercials. Pavellons 
Esportius Coberts. 0,85 434,35
IX Aparcaments, garatges. 0,55 281,05
X Parcs infantils a l'aire lliure., instal·lacions esportives descobertes
i similars. 0,30 153,3
XI Piscines 0,85 434,35
XII Bases de telefonia     2,6776 1368,25
XIII Porxos, terrasses i murs de contenció     0,8276 422,90
XIV Escales i canvi de coberta 0,5355 273,64
XV  Urbanització zona piscines i jardins 0,2921 149,26
XVI Arranjament de façanes 0,2921 149,26

Mòdul bàsic 511 € x metre lineal

Modificació d’envans 1,2658 646,82
Recalçament de fonaments 0,9737 497,56

Tarifa fixa

Canvi d’ús 75,49€
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2.-S'aplicarà un factor corrector, sobre el valor m² obtingut segons els tipus d'edificació per 
als casos següents:
Les reformes parcials efectuades a l’edifici, que no afectin la seva estructura el factor 
corrector serà el 0,4
Les reformes parcials efectuades a l’edifici, que si afectin la seva estructura el factor 
corrector serà el 0,6

3.-Enderrocs

El pressupost serà l’import  que resulti de l’operació següent:

P = V x Mb x Cu x Ct
- Essent V el volum de l’edifici en m3
En el cas de naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 metres ,es considerarà el 
volum d’aquesta altura per planta.
-Mb es el mòdul bàsic esmentat 
-Cu es el coeficient d’ús que es:
0,1 per altures de menys de 10 metres  
0,15 per altures de més de 10 metres
-Ct es el coeficient tipològic que es:
0,3 per edificacions en zones de casc antic
0,2 per edificacions entre mitgeres
0,1 per edificacions aïllades

4. Pel que fa als guals, la base imposable es determinarà multiplicant la longitud del gual 
pel valor del metre lineal en funció del tipus de gual:

XI Guals

Assabentat d’obres: 300 €/ml
Llicència municipal d’obres menors i majors: 600 €/ml 

5.En les construccions o obres destinades a usos diversos s’aplicarà a cada part el valor 
que li correspongui aplicat a la superfície útil del respectiu ús o tipologia.
.......

B-5 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA

Article 6è. Bonificacions

1) Les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 
gaudiment limitatiu que afectin al domicili habitual, els elements annexes, traster i 
plaça d’aparcament, i/o local comercial, realitzades a títol lucratiu per causa de mort 
a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges, les parelles 
segons el Capítol IV de  la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i els ascendents de primer grau i 
adoptats, gaudiran de les bonificacions que s’esmenten a continuació, segons el 
nivell d’ingressos nets mensuals dels adquirents:

Ingressos nets mensuals < o = 3,5 vegades l’IPREM mensual: 90%
Ingressos nets mensuals > 3,5 i < 4,5 vegades l’IPREM mensual: 60%
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Ingressos nets mensuals > 4,5 vegades l’IPREM mensual : 30%

IPREM= Indicador públic de renda d’efectes múltiples vigent a la data de la 
transmissió.

El còmput dels ingressos nets es realitzarà d’acord al que estableix la normativa que 
regula l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà:

a) Que l’adquirent acrediti haver estat empadronat a l’habitatge objecte de la transmissió, 
almenys els dos anys anteriors a la realització de l fet imposable (exepte en el cas que es 
tracti de la transmissió del local comercial) i que continuï sent l’habitatge habitual durant els 
quatre anys següents a la mort del causant.

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
subjecte passiu. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a 
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de 
salut del subjecte passiu suficientment acreditades. 

b) Que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l’immoble 
durant els quatre anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre 
d’aquest termini. 

c) Que en el cas que es transmetés, a més de la residència habitual i elements annexes, 
el local on la persona difunta exercia una activitat empresarial o professional com a titular 
del negoci, o l’exercís l’adquirent per jubilació anterior del titular, es continuï exercint la 
mateixa activitat per l’adquirent o persona a favor de la qual es constitueix el dret real de 
gaudiment limitatiu del domini, i a més sigui la única font d’ingressos d’aquest, sense que 
els ingressos, puguin superar la quantia mensual fixada en l’apartat anterior.

L’adquisició del local i del negoci que en ell s’hi desenvolupava s’haurà de mantenir durant 
els quatre anys següents a la defunció del causant, excepte que l’adquirent o persona a 
favor de la qual es constitueix el dret real de gaudiment limitatiu del domini, morís dintre 
d’aquest termini.

No perd la consideració d’habitatge habitual de la persona difunta el fet de no 
constar empadronat en dit habitatge en els casos de nul·litat, separació o divorci 
matrimonial o dissolució de la unió estable de parella, quan no s’hagi produït el 
repartiment dels béns comuns entre els quals es trobi l’habitatge objecte de la 
transmissió mortis causa.
.......

C-2 TAXA PER LLICENCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN 
MATÈRIA D’URBANISME

Article 5è. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa:
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a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de 
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sol, l’obertura, la pavimentació i la 
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte 
d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, 
modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o 
instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.

b)  El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 
utilització i ocupació i el canvi d’us 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, les 
instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres 
de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus.

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre 
bens immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial 
de construccions o edificacions, la constitució d’un regim de propietat horitzontal o be d’un 
complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment de nombre 
d’habitatges o establiments i també les operacions que tinguin per objecte constituir més 
elements susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una 
declaració d’obra nova precedent.

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via 
publica.

e) El cost real i efectiu de l’actuació en el cas tala de masses arbòries, de vegetació 
arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, 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 
passatge.

f) El pressupost de l’obra en els actes subjectes a comunicació prèvia. No formen part de la 
base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims 
especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local 
relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal•lació o obra, ni tampoc els honoraris 
de professionals, el benefici empresarial del contractista, el control de qualitat i la seguretat 
i salut, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material

Article 7è. Acreditament

1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en 
la data de presentació de la sol·licitud de llicència o comunicació corresponent, si el 
subjecte passiu la formulava expressament.

En les obres subjectes a comunicació prèvia, caldrà aportar el justificant de pagament de la 
taxa en el moment de presentar-la
.......

Article 9è. Bonificacions
.......
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5.- Tindran una bonificació del 90% de la taxa corresponent les obres derivades de la 
instal•lació d’ascensors en edificis existents d’habitatge plurifamiliar. En el cas dels 
habitatges unifamiliars, la bonificació podrà ser del 60, 30 o 20 % en funció de la 
renda per càpita disponible de la unitat familiar o de convivència de l’obligat al 
pagament de la manera següent:

- Si la Renda mensual disponible per càpita és < 785 € mensuals: la tarifa es reduirà en un 
60%.
- Si la Renda mensual disponible per càpita va de 785 a 878,00 € mensuals: la tarifa es 
reduirà en un 30%.
- Si la Renda mensual disponible per càpita de 878,01 a 965,00 € mensuals: la tarifa es 
reduirà en un 20%.
........
7.-Tindran una bonificació del 90% de la taxa les obres i instal·lacions derivades de 
la reparació o reconstrucció dels edificis afectats per incendis, enfonsaments o 
elements naturals, sempre que no hi hagi una ordre d’execució en curs en l’edifici o 
habitatge on s’ha originat el sinistre. Caldrà aportar document acreditatiu de que 
s’ha produït el sinistre per tal de gaudir de la bonificació.

8. La instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del 
sol en habitatges tindrà una bonificació del 25% de la quota de la taxa  que podrà ser del 
50% per aquelles unitats familiars amb uns ingressos bruts inferiors a 60.000 € o de 30.000 
€ en el cas d’un sol contribuent a nivell de renda  .

Quan aquestes instal·lacions s’efectuïn en habitatges plurifamiliars, es tindrà dret a la 
bonificació del 25% de la quota de la taxa; per gaudir de la bonificació del 50% caldrà que 
la totalitat dels ingressos bruts de les unitats familiars de tots els habitatges no sigui 
superior al producte dels límits d’ingressos bruts del paràgraf anterior pel número 
d’habitatges existents

Quan les instal·lacions es facin en naus industrials o altres edificis no destinats a habitatge, 
es tindrà dret a una bonificació del 50% de la quota de la taxa sempre que el valor 
cadastral de la finca cadastral on es faci la instal·lació sigui inferior a 1.000.000 euros.

Aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció 
de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per 
l'Administració competent i a la presentació de declaració responsable de la posada 
en funcionament de la instal·lació registrada pel Departament d’Empresa i 
Coneixement (Industria) (aquesta bonificació és complementaria de la contemplada 
a l’ordenança fiscal B-1

.......
12.- Tindran una bonificació del 20% de la taxa a liquidar, aquelles empreses de nova 
implantació de l’activitat a la vila, que operin en un dels següents àmbits: indústria 
alimentària, industries de la química, energia sostenible i recursos, fabricació i 
desenvolupament de sistemes industrials, indústria del disseny i arts gràfiques, 
industries de la mobilitat sostenible, industries de la salut, ciències de la vida, 
industries culturals i basades en l’experiència, tecnologies de la informació i la 
comunicació, i serveis a l’aeronàutica.
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Per aplicar aquesta bonificació caldrà informe previ favorable de la Regidoria 
d’Empresa sobre la inclusió del projecte en els sectors més amunt relacionats.
.......
14.-Per afavorir la implantació a Molins de Rei de noves activitats es preveu una 
bonificació del 10% de la taxa per a totes aquelles obres d’adequació per l’obertura 
d’un nou establiment o pel canvi de titularitat d’una activitat ja existent. En el cas de 
que aquestes obres és facin en un local comercial buit (més d'un any tancat sense 
activitat) dins del casc urbà del municipi la bonificació serà del 20%.

En el cas que aquestes obres es facin en una nau industrial buida (més d’un any tancada 
sense activitat), per ubicar una activitat dels àmbits relacionats en l’apartat 12, la bonificació 
serà del 20%.
.......

C-5 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES EN SER SOTMESOS, ABANS 
D’NICIAR LES ACTIVITATS, A LLICENCIA MUNICIPAL, COMUNICACIÓ PRÈVIS O 
DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS INFORMES PREVIS I CONTROLS 
REGLALMENTARIS

Article 8è. Bonificacions

1. De conformitat amb l'article 8è. de la Llei 8/1989 de taxes i preus públics i sobre la base 
del principi de capacitat econòmica s'estableixen les següents bonificacions:
........
f) Les activitats industrials o assimilades que justifiquin documentalment la utilització 
d'energies renovables en llur procés productiu tindran una bonificació del 50% de la taxa 
corresponent.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà que la instal·lació de generació energètica 
tingui com a mínim una producció elèctrica del 30% de la despesa energètica anual 
de l’activitat on estigui instal·lada (entenent com a despesa energètica l’energia que 
es consumeixi).
.........
l) Per afavorir la implantació a Molins de Rei de noves activitats es preveu una 
bonificació del 20% de la taxa per a totes aquelles activitats de nova instal·lació 
durant l’any vigent. En el cas de que aquesta activitat s'instal·li en un local comercial 
buit (més d'un any tancat sense activitat) dins de l'àmbit del casc urbà del municipi la 
bonificació serà del 30%.
En el cas que aquesta activitat s’instal·li en una nau industrial buida (més d’un any 
tancada sense activitat), dels àmbits relacionats en l’apartat h), la bonificació serà del 
30%.

La bonificació d’aquest apartat no serà d’aplicació als hipermercats i supermercats amb 
superfície superior als 500 m2.

Aquesta bonificació no es acumulable a les bonificacions descrites en els apartats a) fins a 
e) d’aquest article.

C-7 TAXA ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES
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Article 5è. Exempcions i Bonificacions
.......
3.- Gaudiran de la bonificació de la taxa satisfeta, tots els subjectes passius per 
recollida domiciliària, que portin els residus municipals generats a la deixalleria en el 
seu horari d’obertura i en un període mínim de 6 mesos. La bonificació anirà en 
funció de les entrades a l’any que es facin a la deixalleria per part del subjecte 
passiu.

6 entrades a l'any a la deixalleria Bonificació del 35%
De 7 a 10 entrades a l'any a la deixalleria Bonificació del 45%
Més de 10 entrades a l'any a la deixalleria Bonificació del 50%

La bonificació s'aplicarà d'ofici en el rebut de la taxa de l'exercici següent,reduint 
l'import a pagar, al que s’ha produït el compliment dels requisits d’entrades de 
residus a la deixalleria municipal, en base a la relació d’usuaris presentada abans del 
28 de febrer per l’operador local de la deixalleria.
.......

Article 6è. Quota tributària

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.

2. A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents:

2.1 Recollida domiciliaria     87,01
2.2 Habitatges tancats   27,41
2.3 Locals tancats   37,07
2.4 Aparcaments de més de 6 places o comunitaris  222,39
2.5 Pisos turístics 130,10

3.- Es considerarà que un habitatge o local està tancat o buit, quan consti donat de baixa 
del servei de subministrament d’aigua.

C-8 TAXA PER LA UTILITZACIÓ O APROFITAMENT ESPECIAL DELS BÉNS DE DOMINI 
PÚBLIC LOCAL

Annex 1 grup 1 

Apartat 1.2 .Taules i cadires, tribunes etc, col·locades a la via pública 
Subapartat b )

Per l’autorització i renovació de terrasses la durada serà ANUAL, de l’1 de gener al 31 de 
desembre.  

Durant l’exercici  2022 en cas de tenir autorització fins el 30/04/2022, l'import de les tarifes 
serà proporcional al període restant fins el 31/12/2022.

MÒDUL TIPUS 1 (1 taula-4 cadires) EUROS/MÒDUL

Un dia  4,94
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Festius i vigílies (anuals) 24,18

-Un mes 
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 24,04
De 5 a 8 mòduls 28,93
Més de 8 mòduls                                                                                      34,72

-Anual
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 121,17
De 5 a 8 mòduls 145,80
Més de 8 mòduls 174,94

MÒDUL TIPUS 2  (1 taula-2 cadires) EUROS/MÒDUL

Un dia 3,17
Festius i vigílies (anuals) 15,47

-Un mes 
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 15,38
De 5 a 8 mòduls 18,52
Més de 8 mòduls 22,23

-Anual
Grups de tarifa

De 1 a 4 mòduls 77,55
De 5 a 8 mòduls 93,31
Més de 8 mòduls 111,96

MODUL TIPUS 3  (1 taula-4 cadires) EUROS/MÒDUL

Un dia   3,90
Festius i Vigílies (anuals) 33,34

Un mes
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls 33,16
De  5 a 8 mòduls 39,91
Més de 8 mòduls 47,89

Anual
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls 167,14
De  5 a 8 mòduls 201,11
Més de 8 mòduls 241,3

Apartat 3
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……
3.4 – Bonificacions.

Les taxes aplicades a les llicencies per l’exercici d’activitats la via publica als apartats 3.1 i 
3.2 gaudiran d’una bonificació del 100% en el cas de:
• Sol·licituds destinades a rodatges de pel·lícules amb finalitat professional, per dia o 
fracció, que garanteixin la projecció de la vila de Molins de Rei, així com la dels seus 
comerços. Alhora, caldrà que als crèdits aparegui explícitament “amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Molins de Rei”
• Sol·licituds de persones físiques, jurídiques o entitats de la vila no comporti un benefici 
retributiu vers el sol·licitant.
• Sol·licituds d’interès públic per la promoció de la vila per part de mitjans de comunicació.

3.5 – Normes de gestió.

Caldrà un informe tècnic del negociat o tècnic de referència (comunicació) a on es 
reflecteixi la causa expressa per l’excepció o bonificació. El negociat o tècnic de referència 
podrà sol·licitar informes complementaris que justifiquin les causes de bonificació 
previstes.

Apartat 12 Utilització especial de la via pública per a persones amb mobilitat reduïda.
.......
L’import d’aquesta taxa es modularà en funció de la renda per càpita disponible de la unitat 
familiar o de convivència de l’obligat al pagament de la manera següent:

Si la Renda mensual disponible per càpita és < 785 € mensuals: la tarifa es reduirà en un 
60%.
Si la Renda mensual disponible per càpita va de 785 a 878,00 € mensuals: la tarifa es reduirà 
en un 30%.
Si la Renda mensual disponible per càpita de 878,01 a 965,00 € mensuals: la tarifa es reduirà 
en un 20%.
......

ANNEX 1 GRUP 2 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS  I DE L’APARCAMENT SOTERRAT DEL 
MERCAT MUNICIPAL

Article 1r. Tarifes

1.- Tarifes per l’estacionament controlat de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals.

a)  Les tarifes  per les places de rotació, (IVA inclòs) seran les següents:

Estacionament d'un vehicle, 15 minuts 0,337 euros
Estacionament d'un vehicle, mitja hora 0,609 euros
Estacionament d'un vehicle, una hora   1,284 euros
Estacionament d’un vehicle ,hora i mitja 2,028 euros
Estacionament d'un vehicle, (dues hores màxim) 2,975 euros
Anul·lació denúncia 5,003 euros
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Als efectes del cobrament automatitzat, aquesta tarifa serà augmentada o disminuïda de 
manera que s’arrodoneixi a múltiple de cinc cèntims d’EUR més proper i d’acord a la clàusula 
2.2 del plec de condicions econòmiques que regeix la concessió d’aquest servei.

b)  La tarifa d'estacionament de vehicle per mitja hora ,contemplada a l'apartat 1r d'aquest 
article, podrà tenir un descompte del 40% en el supòsit de lliurament de targetes 
magnètiques  als comerciants.

2.-Les tarifes per l’estacionament a l’aparcament soterrat seran les següents:

Règim de rotació, 1minut   0,041445 EUR/minut

El sistema de cobrament s’efectuarà per fraccions de minut, des del primer minut.

Abonament 24 hores      115,45 EUR/mes

Article 2n.Bonificacions

Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa d’aparcament de la zona blava amb el límit 
de dues hores, els titulars d’aquells vehicles que paguin l’Impost de vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) a Molins de Rei i que disposin del distintiu zero emissions ( vehicles 
elèctrics purs o BEV, vehicles elèctrics endollables o REEV, d’autonomia estesa REEV, 
híbrids endollables amb més de 40 km d’autonomia o PHEV i els d’hidrogen (FCEV i 
HICEV) i aquells altres que determini la Direcció General de Trànsit (DGT).

Annex 2 Grup 1 

1.- Taxa pels serveis esportius a realitzar en les instal·lacions esportives municipals

Article 1r. Tarifes

1.1 Escola Esportiva, (de 3 a 17 anys) 25,50 euros/mes

1.2 Activitat física per adults amb monitor, any natural

a) Mensual (de 18 a 64 anys) 23,50 euros
b) Trimestral (més de 65 anys) 14,50 euros
c) Preu per sessió (de 18 a 64 anys) 3,50 euros
c) Preu per sessió (més de 65 anys) 1,00 euros
d) pack 10 sessions (de 18 a 64 anys) 30,00 euros
e) pack 20 sessions(de 18 a 64 anys) 55,00 euros
f)  pack 10 sessions (més de 65 anys) 9,00 euros
g) pack 20 sessions(més de 65 anys) 17,00 euros

ANNEX 2 GRUP 6

TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FOTOGRÀFIQUES, FILMACIONS 
O PEL·LICULES A LES INSTAL·LACIONS I BENS DE PROPIETAT MUNICIPAL
Article 1r. Tarifes
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Tarifes per la realització d’activitats fotogràfiques, filmacions o pel·lícules a les 
instal·lacions
 i bens de propietat municipal.

a) Fotògrafs professionals
- Per concessió anual  215,89
- Autorització eventual per dia    12,23
b) Impressió de pel·lícules
- Rodatge de pel·lícules, amb finalitat professionals, per 

dia o fracció 404,34
- Rodatge de pel·lícules, amb finalitat publicitària 

o comercial, per dia o fracció  104,6

Article 2n.Bonificacions

Les taxes aplicades a la realització d’activitats fotogràfiques, filmacions o pel·lícules 
a les instal·lacions i bens de propietat municipal la via publica als apartats a) i b) 
gaudiran d’una bonificació del 100% en el cas de:

• Sol•licituds destinades a rodatges de pel·lícules amb finalitat professional, per dia o 
fracció, que garanteixin la projecció de la vila de Molins de Rei, així com la dels seus 
comerços. Alhora, caldrà que als crèdits aparegui explícitament “amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Molins de Rei”.
• Sol•licituds de persones físiques, jurídiques o entitats de la vila no comporti un benefici 
retributiu vers el sol·licitant.
• Sol•licituds d’interès públic per la promoció de la vila per part de mitjans de 
comunicació.

Article 3r. Normes de gestió

Caldrà un informe tècnic del negociat o tècnic de referència (comunicació) a on es 
reflecteixi la causa expressa per l’excepció o bonificació. El negociat o tècnic de referència 
podrà sol•licitar informes complementaris que justifiquin les causes de bonificació 
previstes.

C-10 TAXES PER SERVEIS GENERALS

ANNEX-1

TAXA PEL SERVEI D'ESTADES AL CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL I LLEURE 
CAN SANTOI (CEAL CAN SANTOI)

Article 1r. Tarifes

TARIFA D'ESTADA 
EUROS

1. Tarifa A : Usuaris camp d’aprenentatge
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Les tarifes a aplicar en cada curs d’allotjament i manutenció serà la que determini la 
Generalitat de Catalunya per a la seva xarxa d’Albergs en relació a la pensió completa i 
àpats addicionals pels menors de 25 anys i grups (tarifa B) en temporada baixa.

2. Tarifa B: Entitats i associacions de la vila (mínim 80% residents a la vila).

-Servei de pensió completa, per persona i dia 29,6 euros

3. Tarifa C: Persones i entitats de fora de la vila i usuaris a títol individual de la vila:

- Servei de pensió completa, per persona i dia 33,5 euros 

4. Tarifa D: Escoles de Molins de Rei:

- Servei de pensió completa, per persona i dia 27,5 euros

5. Tarifa E: Escoles de fora de Molins de Rei:

- Servei de pensió completa, per persona i dia 28,55 euros 

6. Serveis aïllats

a) Esmorzar, per persona 3,65 euros
b) Dinar, per persona 11,00 euros
c) Sopar, per persona 8,15 euros
d) Dormir, entitats i associacions de la vila 9,50 euros
e) Dormir, persones i entitats de fora de la vila
i usuaris a títol individual de la vila 12,65 euros
f) Piscina 2,65 euros
g) Programa actiu d’educació ambiental: 13,75 euros

C-16 TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I DE SERVEIS 
ESPECIFICS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

Article 5è. Quota tributària
5.1 Recollida de residus municipals a la deixalleria municipal.

Les tarifes s’han establert només per a determinats residus i per a determinats generadors 
de residus d’origen comercial i/o industrial. Els particulars que portin residus en vehicles 
turismes particulars podran dipositar-los en els contenidors corresponents gratuïtament, 
excepte quan siguin considerats generadors de residus d'origen comercial i/o industrial 
segons els apartats següents. 

Les tarifes estan calculades de manera que les mateixes cobreixin els costos de transport i 
gestió dels residus que generen aquests usuaris. No pagaran taxes els generadors de 
residus d’origen comercial i/o industrial per aquells materials que no suposin un cost de 
gestió per a l’Ajuntament, en canvi si que hauran de pagar la taxa corresponent per aquells 
materials que el seu transport i gestió impliqui un cost extra per a l’Ajuntament. 
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A la deixalleria municipal de Molins de Rei s’aplicaran les taxes i els preus públics 
proposats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (aprovats en la sessió de la Junta de 
Govern de l’AMB amb data 6 de octubre de 2020).

Quadre de Tarifes A:

A-1.-

TAXA (€/tona) LÍMITS DIARIS D’ENTRADA

ALTRES RESIDUS
Particulars Comerciants i 

petits industrials Particulars
Comerciants i 
petits 
industrials

Cintes casset i VHS 365 20 kg 200 kg
Fusta neta 60 500 kg 2.000 kg
Matalassos 355 2 unitats 5 unitats
Plàstic dur (no envàs) 112 500kg 2.000 kg
Plàstic film 112 1 m3 1 m3
Porexpan (poliestirè 
expandit)

112 1 m3 1 m3

Residus no 
recuperables

220 500 kg 2.000 kg

Restes vegetals 60 500 kg 2.000 kg
Terres i runes sense 
fibrociment 

30 500 kg 2.000 kg

Tèxtil 220 100 kg 500 kg
Vidre armat i/o 
barrejat

35 500 kg 2.000 kg

Vidre pla

Gratuït fins al 
límit d’entrada

35 500 kg 2.000 kg

A-2.-

TAXA (€/tona) LÍMITS DIARIS D’ENTRADASUBPRODUCTES I 
RESIDUS SENSE 
DESPESA 
REPERCUTIBLE

Particulars Comerciants i 
petits industrials Particulars

Comerciants i 
petits 
industrials

Aparells elèctrics i 
d’informàtica no 
inclosos en altres 
grups

Gratuït 5 unitats 5 unitats

Cables Gratuït 500 kg 2.000 kg
Càpsules de dosi 
única

Gratuït 500 kg 2.000 kg

Cartró i paper Gratuït 500 kg 2.000 kg
CD i DVD Gratuït 20 kg 200 kg
Electrodomèstics línia 
blanca

Gratuït 2 unitats 5 unitats

Envasos amb punt 

Gratuït fins al 
límit d’entrada

Gratuït 500 kg 2.000 kg
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verd de Sistema 
Integrat de Gestió 
(SIG)
Envasos vidre Gratuït 500 kg 2.000 kg
Metalls Gratuït 500 kg 2.000 kg
Olis vegetals no 
contaminats

Gratuït 5 kg 20 kg

Televisors i monitors Gratuït 2 unitats 5 unitats

Aquests preus corresponen al cost de transport i gestió de cada residu per un gestor 
autoritzat. 
Els preus relacionats no inclouen IVA.

Quadre de Tarifes B:

B-1.- Els Residus industrials especials en petites quantitats d’origen de petits professionals 
i serveis, i els envasos que no duguin el punt verd d’origen no domèstic es regulen 
mitjançant l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l’entrada d’envasos buits 
sense punt verd de procedència no domèstica i de residus especials en petites quantitats 
de procedència no domèstica a la deixalleria de Molins de Rei.

B-2.- Recollida a domicili de residus municipals destinats a la deixalleria municipal. 

El gestor local de la deixalleria municipal podrà realitzar recollides a domicili de residus 
municipals d’origen domiciliari o comercial (residus voluminosos, paper i cartró, restes 
vegetals,…), amb el vehicle (furgoneta amb una capacitat aproximada de 8 m3) del servei 
municipal de deixalleria, en horari a convenir entre l’usuari interessat i el gestor local de la 
deixalleria. S’haurà de realitzar una trucada telefònica prèvia a l’operador local de la 
deixalleria per tal d’acordar el dia i l’hora de la recollida. L’usuari del servei haurà d’estar 
present en el moment de la recollida. El residu voluminós que es recull a domicili ha d’estar 
preparat per al seu transport (buit d’altres materials,…). Aquesta tarifa no exclou les tarifes 
possibles per tipologia de residus del quadre de tarifes A d’aquest mateix article de la taxa. 
S’estableix un límit en volum d’un viatge (8 m3) a la setmana, per domicili o comerç, i un 
límit de pes de 50 kg per residu. 

Tarifes:

-1 servei (viatge de la deixalleria al domicili i retorn a la deixalleria) a Sant Bartomeu de la 
Quadra, La Rierada, Vallpineda, i a les cases/masies dins l’àmbit del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, dins del terme municipal de Molins de Rei: 30,00 euros.

-1 servei (viatge de la deixalleria al domicili i retorn a la deixalleria) al casc urbà de Molins 
de Rei (excloent els habitatges abans esmentats): 20,00 euros.

5.2 Venda de compost (procedent del tractament a la planta de compostatge de Torrelles 
de Llobregat del material de les recollides de la fracció orgànica dels residus municipals de 
Molins de Rei). Sempre i quan n’hi hagi de disponible, el compost es vendrà a la deixalleria 
municipal (en l’horari habitual d’atenció al públic), amb el següent preu:

- 0,13 euros/kg (IVA inclòs)
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5.3 Gestió de la vaixella reutilitzable de l’Ajuntament de Molins de Rei (inclosos els gots 
reutilitzables), (IVA inclòs).

L’usuari de la vaixella reutilitzable de l’Ajuntament de Molins de Rei trucarà a la deixalleria 
per concretar el nombre i dates del servei. La formalització de l’encàrrec es realitzarà a la 
deixalleria en el moment que es vagi a recollir les peces. L’usuari haurà de signar un 
imprès o full de comanda amb les condicions establertes (dues còpies), amb el nombre i 
tipus de peces que vol.
Es cobrarà un lloguer de 0,02 euros per peça en aquelles comandes que siguin per actes 
que es realitzin fora de Molins de Rei.
Es farà efectiva una fiança o dipòsit mínim de 5,00 € per cada 100 peces demanades, per 
assegurar que es paguin les peces perdudes o malmeses i que es retorni el dia concertat. 
Al tornar la vaixella o els gots es contaran les peces lliurades i si en falten es 
descomptaran del dipòsit (l’usuari signarà un albarà de conformitat). Les fiances o dipòsits 
no recuperats en el termini de 3 mesos, des de la data de la comanda realitzada, passaran 
a ser propietat del gestor de la vaixella reutilitzable/deixalleria.  
El cost de les peces de la vaixella reutilitzable serà el següent:

MATERIAL COST PECES PERDUDES O TRENCADES
PLATS FONDOS 1,27€
PLATS POSTRES 0,95€
GOTS PLÀSTIC G 0,63€
GOTS PLÀSTIC P 0’63€
GOTS D’AIGUA 0,53€
COPA CAVA 0,76€
GOTS CAFÈ 0’64€
CULLERA 0’63€
FORQUILLA 0’63€
GANIVET 0,99€
CULLERA PETITA 0’31€
GERRA 3,12€
PORRÓ 4,45€
SAFATA 3,93€

Lliurament i recollida de la vaixella i gots a domicili:

-Si escau es cobrarà addicionalment als altres conceptes 5,00 euros per lliurament o 
recollida de la comanda a domicili. Els lliuraments/recollides de les comandes només es 
faran dins el terme municipal de Molins de Rei, i els dies i hores convinguts amb el gestor 
local de la deixalleria:
Condicions del servei pels usuaris de la vaixella i els gots reutilitzables:

· S’han de retornar les peces de la vaixella en un temps màxim de 24 hores en el cas 
de la Festa Major i la Fira de la Candelera, i 48 hores en les altres situacions (dies hàbils: 
de dilluns a diumenge).

· Si hi ha endarreriment en el retorn de les peces s’aplicarà un recàrrec de 0’02 € per 
peça i dia.

· La vaixella s’ha de lliurar sense restes de menjar i esbandida, si no es compleix 
aquesta condició es cobrarà un recàrrec de 0,02 euros per peça.
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· Si es perd o es trenca una peça s’haurà de pagar el cost de reposició segons els 
preus abans esmentats.

· Les fiances o dipòsits no recuperats en el termini de 3 mesos, des de la data de la 
comanda realitzada, passaran a ser propietat del gestor de la vaixella 
reutilitzable/deixalleria.

Totes les tarifes contemplades en aquest article 5.3 es consideraran que tenen l’IVA inclòs 
(en el cas de que el servei de deixalleria no sigui gestionat directament per l'Ajuntament).

5.4 Gestió dels pneumàtics d’origen no domèstic (IVA inclòs).

A la deixalleria municipal s’acceptaran els pneumàtics d’origen domèstic i no domèstic:

En el cas dels pneumàtics d’origen domèstic, si no s’ha pagat la taxa de tractament i es 
justifica amb la factura de compra, es cobrarà al seu posseïdor el cost de transport i 
tractament dels pneumàtics per un transportista i gestor de residus autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya, d’acord amb les següents tarifes:
5,00 euros/pneumàtic turisme
5,00 euros/pneumàtic vehicle 4x4 o similar

En el cas dels pneumàtics d’origen no domèstic es cobrarà al seu posseïdor el cost de 
transport i tractament dels pneumàtics per un transportista i gestor de residus autoritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb les següents tarifes:
5,00 euros/pneumàtic turisme
5,00 euros/pneumàtic vehicle 4x4 o similar

S’estableix una limitació de 4 pneumàtics/any, sigui l’origen domèstic o no domèstic.

5.5 Utilització del servei de reutilització dels materials dipositats a la deixalleria.

Els mobles, llibres i aparells en bon estat dipositats a la deixalleria passen a formar part de 
la borsa de productes de la deixalleria. Les persones físiques i entitats sense ànim de lucre   
poden recollir in situ mobles, llibre/s i aparells en bon estat, amb el límit d’un objecte al dia, 
en l’horari  habitual d’obertura de la deixalleria. La recollida de qualsevol objecte tindrà un 
cost d'1,00 euro.
A la web de la deixalleria ( http://www.deixalleria.net/ca/molinsderei ) es poden consultar 
els objectes disponibles de la borsa de productes (s’especifica termini de disponibilitat i 
fotografia  de l’objecte). 

Totes les tarifes contemplades en aquests article es consideraran que tenen l’IVA inclòs en 
el cas de que el servei de deixalleria no sigui gestionat directament per l'Ajuntament.

C-19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL COMPLEMENTARI DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS COMERCIALS

.....

Article 5è. Quota tributària

99 Hotels de més de 50 habitacions 4.506,06 

http://www.deixalleria.net/ca/molinsderei
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00 Hipermercats i supermercats de més de 1000 m2 3.780,45 
01 Supermercats amb superfície superior a 500 m2 2.557,70 
02 Discoteques 2.371,68 
03 Hotels fins a 50 habitacions 2.441,44 
04 Clíniques i hospitals de més de 50 llits 2.847,51 
05 Restaurants de més de 300 m2 2.441,44 
10 Supermercats o establiments de conveniència amb 

Superfície de + de 150 a 500 m2 
1.051,08 

11 Escoles de primària i ESO privades i concertades 1.003,31 
12 Clíniques I hospitals fins a 50 llits 1.003,31 
13 Restaurants de més de 150 i fins a 300 m2 1.003,31 
20 Supermercats o establiments de conveniència amb 

Superfície fins 150 m2 i Benzineres 
778,44

21 Sales d’espectacles 721,82 
22 Bars amb superfície superior a 100 m2 743,05 
23 Restaurants de fins a 150 m2 721,82 
24 Clíniques veterinàries 974,64
30 Bars amb Superfície fins a 100 m2 569,06 
31 Pubs, bars musicals I similars 585,80 
32 Industries i tallers amb més de 15 treballadors 631,74 
33 Entitats financeres 631,74 
34 Pàrkings públics i Base Ambulàncies 603,03 
40 Industries i tallers de 6 a 15 treballadors 395,37 
41 Botigues d’alimentació de més de 100 m2 384,07
42 Locals comercials, despatxos professionals, oficines i 

altres locals no ocupats com habitatges de més de 
500 m2 i Serveis Funeraris 

440,15 

43 Forn de pa, pastisseria, rebosteria, xurreria i plats 
cuinats de més de 100 m2 

384,07 

50 Botigues d'alimentació de fins a 100 m2 250,38
51 Parades del mercat 250,38 
62 Magatzems 232,37 
52 Forn de pa, pastisseria, rebosteria, xurreria i plats 

cuinats fins a 100 m2 
257,74 

63 Industries i tallers de fins a 5 treballadors 225,73 
70 Locals comercials, despatxos professionals, oficines i 

altres locals no ocupats com habitatge d’entre 200 m2 
I 500 m2 

199,65 

80 Locals comercials, despatxos professionals, oficines i 
altres locals no ocupats com habitatge de fins a 200 
m2 

143,18

90 Activitats que s'exerceixin en l'habitatge   44,79 

Article 5è.8 Tarifes d’activitats que obrin diumenges

Supermercats amb superfície de + de 150 a 500 m2 1.153,92 
Supermercats amb superfície fins 150 m2    854,51
Botigues d’alimentació de més de 100 m2    454,66
Botigues d’alimentació de fins a 100 m2    305,13

Article 5è.9 Quotes addicionals per ampliacions de taules a la via pública
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Tarifa per taula
Temporada d’estiu            24,45
Temporada hivern            16,67
Temporada anual            33,34
.....

Article 7è Bonificació fiscal

Es modifica la forma d’aplicar la bonificació per ús de la deixalleria, que en comptes de fer la 
devolució via transferència bancària, es reduirà l’import del rebut de la taxa de l’exercici 
següent.

1.- Gaudiran de la bonificació de la taxa satisfeta, tots els subjectes passius que portin els 
residus municipals generats a la deixalleria, en el seu horari d’obertura, i en un període màxim 
de 6 mesos, alternatius o seguits. La bonificació anirà en funció de les entrades a l’any que es 
facin a la deixalleria per part del subjecte passiu.

De 21 a 30 entrades a l’any a la deixalleria Bonificació del 45%
Més de 30 entrades a l’any a la deixalleria Bonificació del 50%

La bonificació s’aplicarà d’ofici en el rebut de la taxa de l’exercici següent, reduint l’import a 
pagar, al que s’ha produït el compliment dels requisits d’entrades de residus a la deixalleria 
municipal, en base a la relació d’usuaris presentada abans del 28 de febrer per l’operador 
local de la deixalleria.
....

ORDENANÇA FISCAL NÚM: C-24

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS.

Preàmbul

A tenor de les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució 
Española i article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local sobre 
potestat normativa en matèria de tributs locals i de conformitat, així mateix, amb l’establert en 
els articles 57, 15 i següents, del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i articles 20 i següents del mateix text normatiu, en 
especial l’article 24.1 del propi cos normatiu, es regula mitjançant la present Ordenança Fiscal 
la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs d'acord amb el règim i a les tarifes que s'inclouen 
en la present ordenança resultants d'un Informe tècnic econòmic preceptiu, el mètode de 
càlcul i paràmetres previstos en el mateix han estat declarats conforme a dret pel Tribunal 
Suprem citant-se, a l'efecte, les sentències 2708/2016 [Recurs de Cassació 1117/2016]; n.º 
2726/2016 [Recurs de Cassació 436/2016]; n.º 49/2017 [Recurs de Cassació 1473/2016], n.º 
489/2017 [Recurs de Cassació 1238/2016], n.º 292/2019 [Recurs de Cassació núm. 
1086/2017], n.º 308/19 [Recurs de Cassació 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurs de Cassació 
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurs de Cassació 3099/2019], n.º 1783/2020 [Recurs de 
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Cassació 3939/2019] i n.º 275/2021 [Recurs de Cassació 1986/2019], entre d'altres, que 
validen aquest model d’Ordenança i fixen el contingut i exigències de la mateixa.

Article 1r.-Àmbit d’aplicació 

Venen obligats al pagament de la taxa que regula la present ordenança totes les persones 
físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de Béns i altres entitats a què es refereix 
l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que es beneficiïn de 
qualsevol manera de l'aprofitament especial de domini públic local amb les especificacions 
i concrecions de la mateixa que es diran, o que vinguin gaudint d'aquests beneficis. 

L'aplicació de la present ordenança es refereix al règim general, que es correspon amb la 
taxa a satisfer establerta en l'article 24.1.a), del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, per l'aprofitament especial de domini públic local, en les què no concorrin 
les circumstàncies de ser empreses subministradores de serveis d'interès general que 
afectin a la generalitat o una part important de veïnat i que ocupin el sòl, subsòl o vol de les 
vies públiques municipals, circumstàncies previstes per l'article 24.1.c).

Article 2º.- Fet imposable

Constitueix el fet Imposable de la taxa, d'acord amb l'article 20 del Text Refós de la Llei 
d'Hisendes Locals de 5 de març de 2004, l'aprofitament especial de domini públic local en 
el seu sòl, subsòl i vol, amb:

a) Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements indispensables que, als 
mers efectes enunciatius, es defineixen com caixes d'amarratge, torres metàl·liques, 
transformadors, instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució d'energia elèctrica, 
gas, aigua o altres subministraments energètics, instal·lacions de bombament i altres 
elements anàlegs que tinguin a veure amb l'energia i que constitueixin aprofitaments del 
domini públic local no recollits en aquest apartat.

b) Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.

L'aprofitament especial de domini públic local es produirà sempre que s'han d'utilitzar 
instal·lacions de les referides que materialment ocupen el domini públic en general.

A l'efecte de la present ordenança s'entén per domini públic local tots els béns d'ús, domini 
públic o servei públic que es trobin en el terme municipal així com els béns comunals 
o pertanyents a el comú de veïns, exceptuant per això els denominats béns patrimonials.

Article 3r.- Subjectes passius.

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, 
Llei 58/2003, que gaudeixin o aprofiten el domini públic local.

Principalment, seran subjectes passius d'aquesta taxa amb les categories i classes que es 
diran, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 
de la Llei General Tributària, Llei 58/2003, que tinguin la condició d'empreses o explotadors 
dels sectors d'aigua, gas, electricitat, i hidrocarburs, sempre que gaudeixin o aprofiten 
especialment el domini públic local en benefici particular, conforme a algun dels supòsits 
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previstos en els articles 20 i següents de la Llei d'Hisendes Locals com ara les empreses 
que produeixen, transporten, distribueixen, subministren i comercialitzen energia elèctrica, 
hidrocarburs (gasoductes, oleoductes i similars) i aigua, així com els seus elements 
annexos i necessaris per prestar el servei en aquest Ajuntament o en qualsevol altre lloc 
però que aprofiten, afectant amb les seves instal·lacions, el domini públic local.

Article 4t.- Bases, tipus i quotes tributàries. 

La regulació de les taxes de la present ordenança serà la següent:

Constitueix la quota tributària la continguda en les tarifes que figuren en l'annex, d'acord 
amb el que preveu l'article 24.1.a) de l'TRLHL, per l'aprofitament especial de domini públic 
local.

L'import de les taxes previstes per aquest aprofitament especial de domini públic local es 
fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada d'aquesta 
utilització o aprofitament, com si els béns afectats no fossin de domini públic, adoptats a la 
vista d'un informe tècnic-econòmic en el què es posa de manifest el valor de mercat. 
Aquest informe s'incorpora a l'expedient per a l'adopció del corresponent acord, conforme 
s'estableix a l'article 25 del RDL 2/2004 en vigor.

Amb aquesta finalitat i d'acord amb l'apartat 1. a) de l'article 24 de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, atenent a la naturalesa específica de l'aprofitament especial, resultarà 
una quota tributària corresponent per a elements com ara torres, suports, pals, canonades, 
línies, conductors, repetidors, etc., que s'assenten i travessen béns d'ús, domini o servei 
públic i béns comunals i que en conseqüència, no tenint els subjectes passius la propietat 
sobre els terrenys afectats, minven però el seu aprofitament comú o públic i obtenen sobre 
els mateixos un aprofitament especial per la seva pròpia activitat empresarial.

La Quota Tributària resultarà de calcular, en primer lloc, la Base Imposable, que ve donada 
pel valor total de l'ocupació, sòl i instal·lacions, depenent del tipus d'instal·lació, destinació i 
classe que reflecteix l'estudi, a la qual s'aplicarà el tipus impositiu que recull el propi estudi 
en atenció a les prescripcions de les normes sobre cessió de béns d'ús i domini públic, de 
manera que la quota no resulta d'un valor directe d'instal·lacions i ocupacions, que és el 
que constitueix la Base Imposable, sinó del resultat d'aplicar a aquesta el tipus impositiu.

Amb aquesta finalitat, i d'acord amb l'exigència del Tribunal Suprem en les sentències, per 
totes, la de 3 desembre de 2020 que motiven aquesta ordenança, s'estableixen en atenció 
a la justificació de l'Estudi, dos tipus impositius diferents en atenció a la intensitat de l'ús 
del domini públic local:

a) El 5% en els aprofitaments especials de les instal·lacions com ara caixes d'amarratge, 
línies subterrànies, torres metàl·liques, suports, transformadors, dipòsits o altres elements 
similars.

b) El 2,5% en l'aprofitament dels restants elements com ara línies aèries o cables de transport 
d'energia.
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En conseqüència, la quota tributària de la taxa està continguda en l'Annex de Tarifes 
corresponent a l'Informe Tècnic-Econòmic que forma part d'aquesta ordenança en el qual 
amb la metodologia emprada ha obtingut i recollit la quota tributària en cada cas.

Article 5é.- Període impositiu i meritació.

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural llevat dels supòsits d'inici o 
cessament en l'aprofitament especial de domini públic local, casos en què procedirà aplicar 
el prorrateig trimestral, conforme a les següents regles: 

a) En els supòsits d'altes per inici d'ús o aprofitament especial, es liquidarà la quota 
corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té 
lloc l'alta. 

b) En cas de baixes per cessament en la utilització o aprofitament especial, es liquidarà la 
quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent 
aquell en què s'origina el cessament.

2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els 
moments següents: 

a) Quan es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments o utilitzacions del 
domini públic local, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial o la utilització del domini públic local a què es 
refereix l'article 1 d'aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del 
moment en què s'ha iniciat l'esmentat aprofitament o utilització del domini públic local. 

3. Quan els aprofitaments especials o utilitzacions del domini públic local es perllonguin durant 
diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l'any natural. 

Article 6è. Normes de gestió.

1.- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Alternativament al règim 
d'autoliquidació, si així ho desitja el subjecte passiu, podrà presentar declaració pel que fa 
als elements i altres per trobar les quotes tributàries. En el supòsit de que el subjecte 
passiu no presenti autoliquidació en el termini que estableix aquest article o, si s'escau, no 
presenti declaració, per part de l'Administració s'exigirà el pagament de la taxa mitjançant 
notificació de les quotes a subjecte passiu. Les autoliquidacions presentades per les 
empreses obligades podran ser objecte de verificació i comprovació per l'Administració 
Municipal, que practicarà, si escau, les liquidacions complementàries que procedeixin.

2.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat de la següent manera:

a) En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, juntament amb la sol·licitud 
d'autorització per a gaudir de l'aprofitament especial, es presentarà degudament 
complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa o en un altre cas s'aplicarà el paràgraf 
següent.
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Alternativament, si així ho prefereix el subjecte passiu, poden presentar-se a 
Secretaria els elements de la declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent 
presti l'assistència necessària per determinar el deute. En aquest supòsit, s'expedirà un 
abonaré a l'interessat, a l'objecte que pot satisfer la quota en aquell moment, o en el 
termini que procedeixi, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

b)En supòsits d'aprofitaments o utilitzacions ja existents o autoritzats, el pagament de 
la taxa s'efectuarà en el primer trimestre de cada any. Per tal de facilitar el pagament, o en 
el cas que el subjecte passiu no aporti dades, un cop transcorregut aquest termini, 
l'Ajuntament durà a terme la pertinent liquidació i podrà remetre al domicili del subjecte 
passiu un document liquidatori apte per permetre el pagament en entitat bancària 
col·laboradora o en caixa municipal.

No obstant, la no recepció del document de pagament citat no invalida l'obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l'Ajuntament es reserva el dret a aplicar els 
mecanismes de la LGT.

3.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en 
aquest cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari durant l'última quinzena del període de 
pagament voluntari.

En tot el no previst en la present ordenança relatiu a les normes de gestió i recaptació, o 
que contradigui la Llei General Tributària, s'estarà al que estableix aquesta Llei pel seu 
caràcter general.

Article 7é.- Notificacions de les taxes.

 1.- La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments o utilitzacions a què 
es refereix aquesta ordenança es realitzarà a l'interessat, en el moment en què es 
presenta l'autoliquidació o en què es porta a terme la notificació de la liquidació de la 
mateixa, si aquella no es presentés. 

No obstant el previst en l'apartat anterior, si una vegada verificada l'autoliquidació 
resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.

2.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials de forma continuada, objecte 
d'aquesta ordenança, que té caràcter periòdic, la presentació d'autoliquidació o, en cas de 
prescindir el subjecte passiu de la seva presentació, de liquidació, es tindrà per notificat, 
entenent des d'aquest moment l'alta en el registre de contribuents. En cas d'optar aquesta 
Administració pel mecanisme potestatiu de la notificació col·lectiva, aquesta alta li serà 
notificada al subjecte passiu segons el procediment legalment establert en la Llei General 
Tributària. La taxa d'exercicis successius podrà notificar-se personalment al subjecte 
passiu, o col·lectivament mitjançant l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, pel període corresponent que s'anunciarà en aquest últim cas el Butlletí 
Oficial de la Província.

3.- Les persones físiques o jurídiques i altres entitats interessades en la concessió o 
autorització d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança o titulars de concessions 
administratives o altres autoritzacions legals, que no comptin amb la preceptiva, si s'escau, 
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llicència municipal, hauran de sol·licitar la mateixa i complir els tràmits legals que resultin 
d'aplicació, sense que la falta de la mateixa els eximeixi del pagament de la taxa.

 4.- Una vegada autoritzada l'ocupació sobre els béns al fet que es refereix aquesta 
ordenança, o establerta la mateixa, si no es va determinar amb exactitud la durada de 
l'autorització que comporti l'aprofitament, s'entendrà prorrogada a l'efecte d'aquesta 
ordenança, fins que es presenti la declaració de baixa pels subjectes passius i es 
procedeixi a la cessació de l'aprofitament.

5.- La presentació de la baixa, amb el consegüent cessament en l'aprofitament, 
presentat a l'Ajuntament, tindrà efectes a partir del dia primer de el període natural de 
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa 
determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.

En tot el no previst en la present ordenança relatiu a les normes de notificació, o que 
contradigui la Llei General Tributària, s'estarà al que estableix aquesta Llei pel seu caràcter 
general.

Article 8è.- Infraccions i sancions

En tot el relatiu al règim d'infraccions i sancions, s'aplicarà el disposat en la vigent Llei 
General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança en el seu actual contingut, entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de 
gener de 2022, romanent en vigor per a exercicis successius fins a la seva modificació o 
derogació expressa .

ANNEX 1:

 QUADRE DE TARIFES IDENTIFICATIVES AMB LA QUOTA TRIBUTÀRIA

CÀLCUL DE LA BASE IMPOSABLE.
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Base 
imposable

SÒL           
(Euros/m2) 

(A)

CONSTRUCCIÓ 
(Euros/m2)  

(B)

IMMOBLE 
(Euros/m2) 

(A+B)

RM=0,5                           
(A+B)xRM

250,397 14,144
Euros/ml Euros/m2
155,521 8,785

Euros/ml Euros/m2
222,060 19,864

Euros/ml Euros/m2
137,295 12,282

Euros/ml Euros/m2

91,672 13,523
Euros/ml Euros/m2

70,671 10,425
Euros/ml Euros/m2

59,432 10,519
Euros/ml Euros/m2

61,347 25,820
Euros/ml Euros/m2

35,847 15,087
Euros/ml Euros/m2

34,495 14,518
Euros/ml Euros/m2

25,988 14,945
Euros/ml Euros/m2

18,491 10,633
Euros/ml Euros/m2

15,650 10,202
Euros/ml Euros/m2

11,565 7,624
Euros/ml Euros/m2

U Tensió nominal 

SEGONA CATEGORIA

TERCERA CATEGORIA

Aquelles línies de la xarxa de transport la tensió de la qual sigui inferior a 220 Kv, s'inclouran, a efectes de tributació, en la categoria de la seva tensió 
corresponent

TIPUS A1 Línia aèria d'alta tensió. Tensió U≥ 400 Kv. 
Doble circuit o més circuits 0,713 27,574 28,287

TIPUS A3

6,779

TIPUS A4 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 220 Kv ≤U˂ 
400 Kv. Simple circuit 12,282 11,179

TIPUS B1 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 110 Kv ˂ U˂ 
220 Kv. Doble circuit o més circuits 0,713 26,333 27,046 13,523

23,850 24,563

GRUP I.I. ELECTRICITAT. LÍNIES AÈRIES

INSTAL·LACIÓ

VALOR UNITARI EQUIVALÈNCIA 
PER TIPUS DE 

TERRENY 
(m2/ml)             

(C)

BASE IMPOSABLE 
VOL 

CONDUCTORS 
(Euros/ml)           

(A+B) x 0,5 x (C)

BASE 
IMPOSABLE 

SUPORT 
(Euros/m2)         
(A+B) x 0,5

CATEGORIA ESPECIAL

PRIMERA CATEGORIA

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 220 Kv ≤U˂ 
400 Kv. Doble circuit o més circuits 0,713 39,015 39,728 19,864 11,179

14,144 17,704

TIPUS A2 Línia aèria d'alta tensió. Tensió U≥ 400 Kv. 
Simple circuit 0,713 16,856 17,569 8,785 17,704

0,713

TIPUS C3 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 30 Kv ˂ U≤ 45 
Kv. 

10,425 6,779

TIPUS B3 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 66 Kv ˂ U≤ 
110 Kv. 0,713 20,325 21,038 10,519 5,650

TIPUS B2 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 110 kv ˂ U˂ 
220 Kv. Simple circuit 0,713 20,137 20,850

0,713 50,926 51,639 25,820 2,376
TIPUS C1 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 45 Kv ˂ U≤ 66 

Kv. Doble circuit o més circuits

TIPUS C2

7,624 1,517

0,713 20,553 21,266 10,633

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 45 Kv ˂ U≤ 66 
Kv. Simple circuit

0,713 28,323 29,036 14,518 2,376

0,713 29,461 30,174 15,087 2,376

0,713 19,691 20,404 10,202

0,713 29,176 29,889 1,73914,945
TIPUS D1

TIPUS D2

TIPUS D3

TIPUS D4

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 20 Kv ˂ U≤ 30 
Kv. 

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 15 Kv ˂ U≤ 20 
Kv. 

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 10 Kv ˂ U≤ 15 
Kv. 

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 1 Kv ˂ U≤ 10 
Kv. 

1,739

1,534

0,713 14,534 15,247
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RM

SÒL           
(Euros/m2) 

(A)

CONSTRUCCIÓ 
(Euros/m2)  

(B)

IMMOBLE 
(Euros/m2) 

(A+B)

0,5                           
(A+B)x0,5

TIPUS A1
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió U≥ 400 Kv. 0,713 1185,928 1186,641 593,321 0,600 355,992

TIPUS A2
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió U≥ 400 Kv. 0,713 1111,808 1112,521 556,261 0,600 333,756

TIPUS B1
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 110 Kv ˂ U˂ 220 Kv. 0,713 1063,406 1064,119 532,060 0,500 266,030

TIPUS B2
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 66 kv ˂ U≤ 110 Kv. 0,713 726,086 726,799 363,400 0,500 181,700

TIPUS C1
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 45 Kv ˂ U≤ 66 Kv. 0,713 339,860 340,573 170,287 0,400 68,115

TIPUS C2
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 30 Kv ˂ U≤ 45 Kv. 0,713 295,530 296,243 148,122 0,400 59,249

TIPUS D1
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 20 Kv ˂ U≤ 30 Kv. 0,713 265,978 266,691 133,346 0,400 53,338

TIPUS D2
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 15 Kv ˂ U≤ 20 Kv. 0,713 236,425 237,138 118,569 0,400 47,428

TIPUS D3
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 10 Kv ˂ U≤ 15 Kv. 0,713 141,855 142,568 71,284 0,400 28,514

TIPUS D4
Un metre de línia soterrada d'alta tensió. 
Tensió 1 Kv ˂ U≤ 10 Kv. 0,713 118,213 118,926 59,463 0,400 23,785

U Tensió nominal 

INSTAL·LACIÓ

VALOR UNITARI EQUIVALÈNCIA 
PER TIPUS DE 

TERRENY 
(m2/ml)              

(C)

BASE IMPOSABLE 
(Euros/ml) 

(A+B)x0,5x(C)

CATEGORIA ESPECIAL

PRIMERA CATEGORIA

SEGONA CATEGORIA

TERCERA CATEGORIA

Aquelles línies de la xarxa de transport la tensió de la qual sigui inferior a 220 Kv, s'inclouran, a efectes de tributació, en la categoria de 
la seva tensió

GRUP I.II ELECTRICITAT. LÍNIES SOTERRADES
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RM

SÒL           
(Euros/m2) 

(A)

CONSTRUCCIÓ 
(Euros/m2)  

(B)

IMMOBLE 
(Euros/m2) 

(A+B)

0,5                           
(A+B)x0,5

3,000 25,650
(m2/ml) (euros/ml)

6,000 88,170
(m2/ml) (euros/ml)

8,000 187,204
(m2/ml) (euros/ml)

10,000 249,365
(m2/ml) (euros/ml)

100,000 3.210,650
(m2/Ut) (euros/Ut)

500,000 16.053,250
(m2/Ut) (euros/Ut)

RM
SÒL           

(Euros/m2) 
(A)

CONSTRUCCIÓ 
(Euros/m2)  

(B)

IMMOBLE 
(Euros/m2) 

(A+B)

0,5                           
(A+B)x0.5

TIPUS A
Un metre de canonada de fins a 10 cm. De 
diamètre 0,713 10,366 11,079 5,540 3,000 16,619

TIPUS B
Un metre de canonada superior a 10 cm i fins 
a 25 cm de diàmetre 0,713 13,292 14,005 7,003 3,000 21,008

TIPUS C
Un metre de canonada superior a 25 cm i fins 
50 cm de diàmetre 0,713 18,975 19,688 9,844 3,000 29,532

TIPUS D
Un metre de canonada superior a 50 cm de 
diàmetre 0,713 22,869 23,582 11,791 3,000 35,373

TIPUS E Un metre linial de canal 0,713 26,532 27,245 13,623 D 13,623xD

D perimetre interior canal (m)

EQUIVALÈNCIA 
PER TIPUS DE 

TERRENY 
(m2/ml)             

(C)

32,107TIPUS F Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o tanc 
de gas o hidrocarburs de 10 m3 o superior

Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o tanc 
de gas o hidrocarburs de fins 10 m3 0,713 63,500 64,213 32,107

TIPUS D Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de més de 20 polsades 0,713 49,160

Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de fins 4 polsades de diàmetre 0,713 16,387 17,100

BASE IMPOSABLE  
(Euros/ml) 

(A+B)x0,5x©

8,550

TIPUS B
Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de més de 4 polsades i fins a 10 
polsades de diàmetre

0,713 28,677 29,390 14,695

TIPUS C
Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de més de 10 polsades i fins a 
20 polsades de diàmetre

0,713 46,088 46,801 23,401

63,500 64,213

24,937

0,713

INSTAL·LACIÓ

VALOR UNITARI

TIPUS E

49,873

INSTAL·LACIÓ

VALOR UNITARI

GRUP II. GAS I HIDROCARBURS 

GRUP III. AIGUA

TIPUS A

EQUIVALÈNCIA 
PER TIPUS DE 

TERRENY             
(C)

BASE IMPOSABLE 
(Euros/Unitat de 

mesura) 
(A+B)x0,5x(C)
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CÀLCUL DE LA TARIFA.

TARIFA ZONA DE VOL 
CONDUCTORS TARIFA ZONA SUPORT TARIFA ZONA DE SUPORT 

(AMB VOL CONDUCTORS)

BASE IMPOSABLE VOL x TIPUS 
IMPOSITIU (2,5%) (Euros ml)

BASE IMPOSABLE SUPORT  
x TIPUS IMPOSITIU (5%) 

(Euros/m2)

BASE IMPOSABLE SUPORT x 
TIPUS IMPOSITIU (2,5%) 

(Euros/m2)

250,397 14,144 6,260 0,707 0,354
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

155,521 8,785 3,888 0,439 0,220
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

222,060 19,864 5,551 0,993 0,497
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

137,295 12,282 3,432 0,614 0,307
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

91,672 13,523 2,292 0,676 0,338
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

70,671 10,425 1,767 0,521 0,261
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2
59,432 10,519 1,486 0,526 0,263

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

61,347 25,820 1,534 1,291 0,645
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

35,847 15,087 0,896 0,754 0,377
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

34,495 14,518 0,862 0,726 0,363
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

25,988 14,945 0,650 0,747 0,374
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

18,491 10,633 0,462 0,532 0,266
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

15,650 10,202 0,391 0,510 0,255
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

11,565 7,624 0,289 0,381 0,191
Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

U Tensió nominal 
Aquelles línies de la xarxa de transport la tensió de la qual sigui inferior a 220 Kv, s'inclouran, a efectes de tributació, en la categoria de la seva tensió corresponent

TIPUS D2 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 15 Kv 
˂U≤ 20 Kv. 

TIPUS D4 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 1 Kv 
˂U≤ 10 Kv. 

TIPUS C3 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 30 Kv 
˂U≤ 45 Kv. 

TERCERA CATEGORIA

TIPUS D1

TIPUS D3 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 10 Kv 
˂U≤ 15 Kv. 

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 20 Kv 
˂U≤ 30 Kv. 

GRUP I.I. ELECTRICITAT. LÍNIES AÈRIES

CATEGORIA ESPECIAL

TIPUS A1 Línia aèria d'alta tensió. Tensió U≥ 400 
Kv. Doble circuit o més circuits

PRIMERA CATEGORIA

INSTAL·LACIÓ
BASE IMPOSABLE 
VOL CONDUCTORS 

(Euros/ml)                 
(A+B) x 0.5 x (C)

BASE IMPOSABLE 
SUPORT (Euros/m2)         

(A+B) x 0.5

TIPUS A3 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 220 Kv 
≤U˂ 400 Kv. Doble circuit o més circuits

TIPUS A2 Línia aèria d'alta tensió. Tensió U≥ 400 
Kv. Simple circuit

TIPUS B1 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 110 Kv 
˂U˂ 220 Kv. Doble circuit o més circuits

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 220 Kv 
≤U˂ 400 Kv. Simple circuit

TIPUS B3 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 66 Kv 
˂U≤ 110 Kv. 

TIPUS B2 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 110 kv 
˂U˂ 220 Kv. Simple circuit

TIPUS A4

TIPUS C2 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 45 Kv 
˂U≤ 66 Kv. Simple circuit

SEGONA CATEGORIA

TIPUS C1 Línia aèria d'alta tensió. Tensió 45 Kv 
˂U≤ 66 Kv. Doble circuit o més circuits
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BASE IMPOSABLE 
(Euros/ml) 

(A+B)x0,5x(C)

TARIFA                       
BASE IMPOSABLE x 
TIPUS IMPOSITIU 
(5%) (Euros/ml)

TIPUS A1
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió U≥ 400 Kv. 355,992 17,800

TIPUS A2
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió U≥ 400 Kv. 333,756 16,688

TIPUS B1
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 110 Kv ˂ U˂ 220 Kv. 266,030 13,301

TIPUS B2
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 66 kv ˂ U≤ 110 Kv. 181,700 9,085

TIPUS C1
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 45 Kv ˂ U≤ 66 Kv. 68,115 3,406

TIPUS C2
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 30 Kv ˂ U≤ 45 Kv. 59,249 2,962

TIPUS D1
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 20 Kv ˂ U≤ 30 Kv. 53,338 2,667

TIPUS D2
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 15 Kv ˂ U≤ 20 Kv. 47,428 2,371

TIPUS D3
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 10 Kv ˂ U≤ 15 Kv. 28,514 1,426

TIPUS D4
Un metre de línia soterrada d'alta 
tensió. Tensió 1 Kv ˂ U≤ 10 Kv. 23,785 1,189

U Tensió nominal 
Aquelles línies de la xarxa de transport la tensió de la qual sigui inferior a 220 Kv, s'inclouran, a 
efectes de tributació, en la categoria de la seva tensió corresponent

PRIMERA CATEGORIA

SEGONA CATEGORIA

TERCERA CATEGORIA

INSTAL·LACIÓ

CATEGORIA ESPECIAL

GRUP I.II. ELECTRICITAT. LÍNIES SOTERRADES
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Segon: APROVAR el text refós de les ordenances fiscals modificades.

Tercer: EXPOSAR al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, els 
acords provisionals , així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

BASE IMPOSABLE 
(Euros/Unitat de 

mesura  
(A+B)x0,5x(C)

TARIFA                       
BASE IMPOSABLE x 
TIPUS IMPOSITIU 

(5%) (Euros/Unitat 
de mesura)

25,650 1,283

(euros/ml) (euros/ml)

88,170 4,409

(euros/ml) (euros/ml)

187,204 9,360

(euros/ml) (euros/ml)

249,365 12,468

(euros/ml) (euros/ml)

3.210,650 160,533

(euros/Ut) (euros/Ut)

16.053,250 802,663

(euros/Ut) (euros/Ut)

BASE IMPOSABLE 
(Euros/ml)                

(A+B)x0,5x(C)

TARIFA                       
BASE IMPOSABLE x 
TIPUS IMPOSITIU 
(5%) (Euros/ml)

TIPUS A
Un metre de canonada de fins a 10 cm. 
De diamètre 16,619 0,831

TIPUS B
Un metre de canonada superior a 10 
cm i fins a 25 cm de diàmetre 21,008 1,050

TIPUS C
Un metre de canonada superior a 25 
cm i fins 50 cm de diàmetre 29,532 1,477

TIPUS D
Un metre de canonada superior a 50 
cm de diàmetre 35,373 1,769

TIPUS E Un metre linial de canal 13,623xD 0,681xD
D perimetre interior canal (m)

INSTAL·LACIÓ

GRUP II. GAS I HIDROCARBURS 

GRUP III. AIGUA

INSTAL·LACIÓ

TIPUS F
Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o 
tanc de gas o hidrocarburs de 10 m3 o 
superior

TIPUS E
Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o 
tanc de gas o hidrocarburs de fins 10 
m3

TIPUS D Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de més de 20 polsades

TIPUS C
Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de més de 10 polsades i 
fins a 20 polsades de diàmetre

TIPUS B
Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de més de 4 polsades i 
fins a 10 polsades de diàmetre

TIPUS A
Un metre de canalització de gas o 
hidrocarburs de fins 4 polsades de 
diàmetre
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Durant el període d’exposició pública de l’expedient de les ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes Locals , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat 
restarà definitivament aprovat.

Quart: PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així com el text modificat 
de les ordenances i la de nova imposició, així com el text refós aprovat, condicionant-se la 
vigència de les modificacions i de la nova ordenança a dita publicació i al que disposi la 
disposició final de cada ordenança, en cas d’especificar-se.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
[...] aquest Ple extraordinari d’avui dia 20 d’octubre amb un únic punt de l’ordre del dia, que 
és la nova proposta d’Ordenances Fiscals per a l’exercici econòmic 2022. Salutacions a 
tothom que ens estigui seguint en directe, i permeteu-me que avui especialment saludi i 
ens alegrem de tenir el company Miguel Zaragoza entre nosaltres, que a tots ens il·lusiona 
veure’l de nou encara que sigui a distància. I, per tant, li donem la més sincera enhorabona 
i benvinguda de nou. Per tant, prompta recuperació, Miguel, i gràcies per incorporar-te avui 
aquí. 
Escolteu, i sense més, si us sembla, faria la proposta, l’explicació de la proposta 
d’Ordenances Fiscals portaves pel Govern municipal, la faria el regidor de Finances, Sr. 
Jordi Enseñat. Endavant, Jordi.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Bona tarda a tothom. Penso que primer hauríem d’aprovar l’esmena, el 
que esmenem, per incorporar-ho al debat?

Sr. Alcalde:
Bé, no ho hem dit, jo crec que si ja l’incorporem entenc que faríem les dues explicacions, 
de la proposta i de les esmenes.

Sr. Enseñat:
Sí, sí, cap inconvenient.

Sr. Alcalde:
Sra. Sandra, hauríem de fer una explicació prèvia de l’esmena, i després dues votacions 
evidentment, però fem l’explicació de l’esmena primer o votem l’esmena primer? Entenc 
que primer s’ha de proposar l’esmena, no?

Sra. Sandra:
Sí, sí, primer s’ha d’explicar la modificació. Llavors es pot votar la seva inclusió i després 
passar al debat.

Sr. Alcalde:
Com preferiu fer-ho. Jordi, endavant.

Sr. Enseñat:
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Val, doncs si us sembla, començo pel que esmenem, una miqueta fruit de les converses 
que hem portat a terme amb grups municipals de l’oposició i incorporem algunes 
propostes. Principalment, són quatre les esmenes que portem a debat. Tres d’elles tenen 
en consideració respecte de les modificacions sobre l’aprofitament termicoelèctric de les 
energies provinents del sol. Concretament pel que fa a l’IBI, aquí passem d’una bonificació 
del 35 al 50 % i aquí ja havíem nosaltres proposat d’inici que del 0 al 35 % de la bonificació 
fos una bonificació universal i, per tant, sense tenir en compte la renda, però del 35 al 50 % 
que hi hagi un topall de renta. El topall de renda que ja havíem proposat nosaltres d’inici és 
per a les unitats familiars que disposin d’ingressos bruts inferiors a 60.000 euros. Això és el 
que havíem proposat d’inici. El que esmenem ara, l’IBI, és que per a aquelles unitats 
familiars en què només hi hagi un sol contribuent de renda, aquest límit sigui de 30.000 
euros. Això és que esmenem a l’IBI. De fet, al document (si esteu mirant el document) hi 
ha una errata, perquè suposo que aquí s’ha transcrit per error una idea d’esborrany on 
posa que qui visqui sola. Aquest “que que visqui sola” en realitat nosaltres quan ho vam 
traduir a terminologia tècnica, és aquesta que us estic dient; és a dir, que ha de ser un sol 
contribuent a nivell de renda, d’acord? Per tant, per a un sol contribuent a nivell de renda el 
límit ha de ser inferior a 30.000 euros. Això és el que esmenem en respecte a l’IBI.
Seguint amb les bonificacions de les energies provinents del sol, també esmenem l’impost 
d’obres. L’impost d’obres aquí el que fem és que ampliem la bonificació del 50 al 75 % i el 
que fem per aquest increment d’aquesta bonificació és posar topall de renda igual que a 
l’IBI, d’acord? Per tant, l’esmena és que en unitats familiars amb ingressos bruts inferiors a 
60.000 euros seran topats, per aquest 25 % més de bonificació, i en les unitats familiars 
que tinguin un sol contribuent de renda els ingressos bruts seran inferiors a 30.000 euros. 
També posem una limitació en cas de naus industrials amb respecte del valor cadastral, 
que ha de ser inferior a un milió d’euros.
I el que esmenem sobre la taxa d’obres és exactament el mateix; per tant, no em tornaré a 
repetir. Aquí la bonificació que teníem era del 25, l’ampliem, la proposta que fem és 
ampliar-la al 50, del 0 al 25 és universal, i aquest increment de bonificació és pel topall de 
renda que acabo de descriure a l’impost d’obres.
I la quarta cosa que esmenem té a veure amb la taxa d’escombraries comercial. Aquí el 
que fem és seguir amb el criteri amb què treballàvem l’any passat, que és posar una taxa 
molt reduïda al comerç de proximitat, als petits negocis, a la restauració; posar un altre 
tram de taxa a la resta d’activitats al 5 % i el que fem ara també és posar una nova línia 
més de taxa al 10 % per a aquelles activitats que són grans hotels, grans supermercats, 
grans hipermercats, benzineres, entitats financeres... Una miqueta aquest grup d’activitats 
que el que no volem és promoure-les, sinó que el que busquem és promoure una miqueta 
el negoci i el comerç de proximitat.
Aquestes serien les esmenes que hauríem d’incorporar al debat.
Ara, si us sembla, passaríem al que seria pròpiament l’explicació de la proposta 
d’Ordenances Fiscals. Primer de tot, m’agradaria fer un agraïment a l’equip de Rendes i en 
especial al cap de Rendes per tota la feina portada a terme. També un agraïment a totes 
les forces polítiques per les propostes fetes. Totes les propostes sempre són benvingudes, 
tot i que malauradament no tots els grups municipals heu fet proposta. Subratllar que, fruit 
d’aquest clima de diàleg i de buscar consens, hem pogut arribar a acords puntuals per 
incorporar propostes presentades per diferents grups municipals de l’oposició.

Presenta el punt 1.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Regidor. Us recordo que obriríem el torn d’intervencions i que si podeu ser 
la resta de portaveus o regidors sigui pel xat que demaneu la intervenció. D’aquesta 
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manera serà més fàcil moderar el debat. No hi ha cap paraula demanada. Ara sí, la Sra. 
Marta Espona, endavant, en representació d’Esquerra Republicana.

Sra. Espona:
Hola, bona tarda, gràcies, Sr. Alcalde. Bona tarda a regidors i regidores i tothom que 
estigui escoltant. Bé, per al nostre grup municipal és positiu que, després de la negociació 
que hem tingut aquests dies amb el regidor de Finances sobre les taxes de residus 
comercials de la vila, hagi quedat prou reflectida la nostra proposta pel que fa a la 
progressió en l’increment del preu d’aquesta taxa, que si s’aprova finalment aniria des d’un 
2 % al 10 %, d’acord amb la superfície d’ocupació, el rèdit del negoci, i els possibles 
perjudicis ocasionats per la COVID-19. Pensem que amb aquesta gradació s’incorpora el 
concepte de progressió fiscal més justa i creiem que això és important. Amb aquesta 
regulació continuem donant més suport al petit comerç local i de proximitat. Fins aquí hi 
estaríem d’acord. Les nostres propostes també tenien un altre vessant més social, ja que 
proposàvem en primer lloc tal com vam comentar l’any passat que no s’apugés la taxa 
d’escombraries domiciliàries. L’any passat es va justificar la pujada del 5 % amb l’argument 
que s’incentivava l’ús de la deixalleria amb diverses bonificacions i que es faria una àmplia 
campanya per augmentar-ne l’ús. Aquesta campanya el cert és que, a hores d’ara, encara 
no s’ha fet i, per contra, el que ens trobem és un augment d’un 5 % afegit al 5 % de l’any 
passat. Amb això, i ja ho vam comentar amb el regidor Enseñat, doncs, no hi estàvem 
d’acord. L’altre aspecte amb què no coincidim amb l’equip de govern és l’increment d’El 
Trencaclosques, malgrat que hagin incorporat una ajuda, tal com explicava ara, als usuaris 
d’aquest servei. Creiem que, per definició, El Trencaclosques havia de ser un servei 
puntual, de manera que apujar-ne el preu/hora és un perjudici directe per a qui el fa servir 
poc. D’igual manera, hem proposat que es revisin les ordenances de l’Escola Municipal de 
Música i el preu dels casals d’estiu de la piscina, en relació amb replantejar la bonificació 
per a les famílies nombroses. Sabem que hem d’esperar al mes de març per revisar-ne les 
actuals, però ho introduïm avui perquè es tingui en compte.
Estem satisfets, doncs, d’haver incorporat unes mesures que creiem que tenen en compte 
la situació dura que encara estem vivint, però no podem donar el nostre vot en general a 
unes pujades que creiem no prou justificades. Per aquest motiu, el nostre sentit de vot serà 
el de l’abstenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Marta. Ara ha demanat la paraula la Sra. Estefania Castillo, en 
representació de la CUP. Endavant.

Sra. Castillo:
Bé, bona tarda a tots i a totes, i a totes les persones que ens estan escoltant. Bé, nosaltres 
sí que segurament farem servir els 10 minuts, perquè després de la meva intervenció 
passaré la paraula al Marc, al Carles, i els meus companys també parlaran.
Jo em centraré en explicar coses més d’aspecte general i ells especificaran més en les 
propostes que han debatut amb el govern. Dit això, com a CUP, sí que és veritat que 
lamentem d’haver-nos assabentat d’aquest Ple d’Ordenances Fiscals per la ràdio, ja que sí 
que creiem que tenim vies de comunicació i per estar en contacte amb el grup de govern i 
ens en vam assabentar així. Això, doncs... ho lamentem. I també han sigut 15 dies en què 
hem hagut d’estudiar, amb moltes reunions, que hem hagut d’estudiar la vostra proposta, 
fer-ne les nostres, reunir-nos una altra vegada amb vosaltres, que ens digueu quines 
propostes ens heu acceptat, i no són tempos sans per poder conciliar ni la vida política, ni 
laboral, ni personal i va en detriment d’un debat ric, i demanem que per al proper curs que 
rebem les propostes del govern amb més antelació. També, una vegada més, i sí que és 
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cert que des que soc regidora crec que ho hem demanat a cada Ple d’Ordenances Fiscals, 
i és de fer conjuntament el debat simultani d’Ordenances Fiscals i Pressupostos per poder 
vincular i valorar conjuntament els ingressos i les despeses pressupostàries. 
També, per sorpresa... És clar, el dilluns hi ha haver la roda de premsa sobre l’aprovació 
de les Ordenances Fiscals quan encara tampoc no sabíem quines propostes havien 
acceptat almenys del nostre grup municipal, i això doncs ho lamentem també. I que 
després de debatre el document que ens costa no votar en contra d’aquestes Ordenances 
Fiscals, ja que tenim punts de vista molts diferents sobre el que és la tarifació social i, 
malgrat que ens heu acceptat algunes propostes, aquestes fan referència a fer més justa 
alguna taxa, però no centra en el debat allò en què realment repercuteixen els ingressos i 
com recapten: qui més té, més paga, com a base de càlcul. Tot i això, amb el ritme que 
hem dut aquests 15 dies, hem d’agrair la predisposició del regidor de Finances perquè ha 
volgut trobar espais i reunir-se amb nosaltres per poder debatre tot això. I també destacar 
la feina del personal de la casa; en aquest cas, de Rendes. I és que l’objectiu de les 
nostres propostes és seguir incrementant els criteris de progressivitat a tots els impostos i 
taxes, i que les bonificacions arribin a la població vulnerable aplicant criteris de tarifació 
social en funció de la renta. I un altre criteri és implicar, gravar les grans superfícies amb 
l’objectiu d’aturar la seva implantació a la vila i recolzar el petit comerç i el consum de 
proximitat i contribuir a una distribució de la riquesa més justa i sostenible. I, finalment, 
també gravar les botigues que obren en dies festius amb l’objectiu de protegir la conciliació 
familiar i social de les persones treballadores. I ara passo el torn al Carles.

Sr. Corro:
Sí, bé, primer de tot, també bona tarda a tots i a totes. Una mica en la línia del que 
comentava la companya Estefania, se’ns fa complicat no fer una altra cosa que no sigui 
votar en contra d’aquestes propostes. Això perquè allò que nosaltres considerem 
substancial, que hem trobat a faltar a les propostes del govern i que per això li ho hem 
plantejat, no se’ns ha acceptat. Estem parlant ja més concretament de diversos punts, que 
ara passaré una miqueta a relatar.
En primer lloc, el fet d’augmentar fins a l’1,1 %, que és el màxim que estableix la llei, el 
tipus diferenciat de l’IBI per a la indústria, el comerç i les oficines, així com establir que 
aquest tipus màxim només s’apliqui sobre aquell percentatge d’empreses que facturin més 
dins el terme municipal, mantenint així un tipus diferenciat també per a indústria, comerç i 
oficina més reduït per al petit comerç i les PIME. 
En segon lloc, vam plantejar el fet de diferenciar en el cas de la base imposable de l’ICIO 
entre edificis industrials, magatzems i centres i locals comercials de més i de menys de 
1.000 m2, de manera que els que tinguin una envergadura superior a tals metres 
comentats, el seu metre quadrat passi a valer 1.154,25 euros, que és el relatiu al grup 3, 
enfront dels 436,05 actuals, que és el del grup 7è.
En tercer lloc, en matèria de la base imposable de la taxa d’activitats, vam proposar 
incrementar en un 3 % respecte de l’any 2021 els valors per metre quadrat en relació a les 
superfícies d’entre 1.000 m2 i fins a 3.000 m2 i apujar també un 5 % respecte de l’any 
anterior els valors esmentats pel que fa a les superfícies superiors a 3.000 m2. I també 
quan a la taxa d’activitats vam proposar augmentar les quotes tributàries mínimes en un 5 
% respecte de l’any anterior i per a diverses activitats en particular, que són els hotels de 
50-100 habitacions i de més de 100 habitacions, els hipermercats, els supermercats amb 
superfície d’entre 500 i 1.000 m2 i amb superfícies superiors als 1000 m2 i per a les 
immobiliàries i les entitats de crèdit. I una última que comentaré jo d’aquestes propostes 
que vam fer al govern i que tampoc no s’han acceptat és el fet de tarifar socialment en el 
cas de les taxes de prestació de serveis del cementiri municipal, la taxa per la 
immobilització o retirada de vehicles de la via pública i la taxa per la recollida i transport de 
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residus d’origen domèstic. Clar, aquí quan nosaltres parlem de tarifació social no ens 
estem referint a establir exclusivament bonificacions o exempcions per a les rendes més 
baixes o a donar ajuts retroactius per sufragar el cost d’aquestes taxes a aquells que no 
s’ho puguin permetre sense veure perillar les seves finances. Nosaltres plantegem fer 
passes més enllà. Quan des de la CUP plantegem la tarifació social en funció de la renda 
pensem en una tarifació que abasti el major nombre d’usuaris possibles, així com que 
efectivament sigui progressiva i tingui en compte la renda de tothom, ja sigui per bonificar-
la en un percentatge o en un altre, com és el cas de les rendes més baixes, o bé per 
aplicar-li un gravamen ordinari o fins i tot diferenciat superior a les més altes. Al capdavall, 
penso, tampoc no estem plantejant res estrany si tenim en compte el que disposa l’Article 
31 de la Constitució Espanyola sobre el sistema tributari. Alhora, la tarifació social 
progressiva no pot suposar un increment de la despesa pública que posteriorment no es 
compensi de forma efectiva i en la mesura del possible a través d’un augment dels 
impostos i de les taxes a les rendes més altes, com dèiem, ja siguin particulars o 
empreses. En poques paraules, vaja, l’Administració. I, amb això, les butxaques de la 
majoria dels contribuents no han d’assumir el que pertocaria pagar a uns pocs que 
concentren gran part de la riquesa. I, dit això, passo la paraula al meu company Marc.

Sr. Vives:
Bona tarda. Ja per finalitzar, quant a la taxa per a l’autorització de béns de domini públic i 
local, tampoc no ens hem posat d’acord en dues qüestions que plantejàvem. No estem 
d’acord, i hem demanat d’eliminar qualsevol tipus de bonificació o exempció de pagament 
de la zona blava per a vehicles amb zero emissions i similars, i això pot semblar un estrall 
de primera vista que ho diem la CUP, però res més lluny de la realitat. Actualment, qui es 
pot permetre un automòbil amb etiqueta d’emissions zero o distintius similars no és 
precisament una treballadora que té un sou mensual de 1.000 euros i escaig. Per tant, 
pensem que aquesta bonificació ara mateix afavoreix persones amb rendes ja molt altes i 
que no necessiten ajuts impositius. I tampoc no ens hem posat d’acord en les terrasses, 
però aquí la resposta que hem rebut del govern ens agradava una mica més. A ningú se li 
escapa que les terrasses tenen un problema d’incompatibilitat amb l’ús social i popular de 
la via pública, tal com l’entenem nosaltres, en especial aquelles places on n’ocupen una 
gran part de l’espai, com podria ser plaça de la Vila o plaça del Palau. Nosaltres 
demanàvem que en espais com aquests la taxa fos superior a espais on la terrassa no era 
tan nociva en relació amb el volum del carrer o la plaça. Malgrat no ser acceptada, 
esperem que aquestes converses i treball que el govern està iniciant amb el sector de la 
restauració doni fruits en l’àmbit de la pacificació urbana. Tot i així, seguim pensant que la 
millor manera de dissuadir l’aparició de terrasses en espais ja massificats és a través d’un 
augment de taxes, com proposàvem. I finalment vull parlar de la darrera taxa que 
proposem bonificar i un dels nostres cavalls de batalla, com bé sabeu, que és el tema dels 
residus. Per un cantó, lamentem que ara mateix les propostes de regulació oficial que fa 
que qui millor recicli, menys pagui, i a la inversa, en recollida domèstica estiguin aturades, 
ja que aquest govern mostra poca voluntat per avançar amb models de recollida que 
permetin fer aquesta fiscalització, models com el porta a porta, per exemple. Per altra 
banda, ens alegrem que la nostra proposta d’augmentar un 10 % la taxa de residus 
comercials a grans superfícies comercials, industrials, grans hotels i entitats financeres 
s’hagi acceptat. Això, acompanyat d’una feina que esperem que doni resultats en l’àmbit 
del porta a porta comercial. És un bon inici i estaria bé que l’any vinent aquestes bones 
noves les tinguéssim també en la recollida domèstica. Com dèiem abans, la millor 
manera... 

Sr. Alcalde:
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Marc.

Sr. Vives:
Ja està, última frase. Com dèiem abans, la millor manera de dissuadir qui ho fa malament, 
tenint en compte que models com el porta a porta comercial ja fa molt temps que està en 
marxa a Molins, és aplicar aquest pagament [Inintel·ligible, 29:07]. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Una consideració... Jo ja sabeu que soc flexible, que he donat mostra obrint un tercer torn 
d’intervencions quan no ho havíem pactat a Portaveus, però demanaria que el fet de fer 
exposicions corals i grupals com la d’ara no faci i justifiqui que s’extralimiti de temps com 
ha estat, perquè us heu passat, i de llarg, dels 10 minuts que teníeu estipulats com a grup, 
independentment de si la intervenció és d’un regidor o de tres, com és el cas. 
Continuem amb les paraules demanades. El Sr. Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Bona tarda a tothom, a tots i a totes, a tota aquella gent que ens escolta i que ens segueix 
en directe per l’streaming o per la ràdio, i als que es descarreguin posteriorment el Ple per 
escoltar-nos. 
Nosaltres, com a grup municipal, podríem agafar la intervenció de l’any passat, i de 
l’anterior, i argumentar amb petites variacions i actualitzacions obligades el nostre sentit de 
vot. Bàsicament, com el salari mínim interprofessional i aquestes petites modificacions. 
Continuem dient que, amb el que hem viscut i estem vivint, que ens deixarà una crisi 
econòmica i social de dimensions desconegudes, tornem a reiterar que l’objectiu de les 
Ordenances Fiscals ha de ser clarament la defensa d’una fiscalitat progressiva i sostenible 
ambientalment. Així que ja els avanço que a favor no els votarem. En tot cas, agrair com 
han fet els meus companys la bona predisposició del regidor de Finances, del tècnic 
municipal amb qui vam mantenir la reunió i que en la mesura dels temps que ens han 
deixat, els temps ajustats que ens van fer la presentació de la proposta per part del govern 
i el poc temps que hem tingut per debatre’ls, ens han facilitat la màxima informació que han 
pogut en el poc temps que hem tingut. Això dificulta el debat polític, el debat (diguem) en 
base de dades més objectives, i per tant té una part de subjectivitat que potser per altres 
anys (ja ho havíem parlat amb el Jordi Enseñat) d’intentar tenir dades avançades de com 
estan anant les progressions o les bonificacions en base a fiscalitats progressives i 
sostenibilitat ambiental. Jo crec que el debat es podria fer d’una altra manera si tinguéssim 
la foto de l’any anterior, i poder dir si realment aquestes mesures que el govern ens ven 
com a progressistes i sostenibles ambientalment, si realment això es trasllada després a la 
realitat pressupostària, que al final és el que a tots ens interessa. Entenc que tothom el que 
fa és intentar fer [Interrupció del so, 32:10]...

Sr. Alcalde:
Que t’has silenciat. Perdó, Gerard, que t’has silenciat. 

Sr. Corredera:
Perdó. Em sentiu ara?

Sr. Alcalde:
Sí, ara sí.

Sr. Corredera:
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Val. Dic, per millorar la vida dels molinencs i les molinenques i per intentar minimitzar els 
impactes de les dificultats que tenen les persones en relació amb les taxes i la fiscalitat que 
estem debatent aquí. Jo sempre els recordo que disposem d’un Consell de Participació, 
especialment pel Consell de Cohesió Social i Territorial, on crec i creiem com a grup 
municipal que hauríem de tenir més debat i més participació en la proposta d’Ordenances 
Fiscals. No sé quin és el motiu pel qual no convoquen mai aquest govern, aquest consell, i 
tampoc no entenc com en altres municipis que s’han fet plans de vila amb tota la resta de 
forces polítiques del Consistori aquest cas no passa mai a Molins de Rei.
Més en concreció, nosaltres els vam fer unes propostes en la línia de penalitzar alguns 
pisos de lloguer turístic. Els vam demanar una tarifació social, o els vam fer una proposta 
d’última hora, certament, ja sé que és difícil, però ja ho demanàvem l’any passat de fer un 
debat de la tarifació social d’una altra manera. Els enviem una proposta en concret, que 
evidentment no ha donat temps d’incorporar, tot i que el regidor ha dit que té la intenció 
d’estudiar-ho per l’any que ve i, per tant, doncs, l’únic debat així complex que nosaltres 
tenim és, en primer lloc, l’apujada de l’IBI. Ja el 2019 els demanàvem una congelació 
d’aquest IBI arran de la incorporació de la zona 1 del sistema tarifari del transport 
metropolità. El 2020 les van congelar. Semblava que el 2019 era impossible congelar 
aquest IBI, i el 2020 sí que va ser possible. I, bé, tenint en consideració la situació en què 
ens estem trobant i la situació d’atur que hi ha a Molins de Rei, i amb la situació després 
d’execució del pressupost, doncs, potser aquest any també creiem que no és adient 
tensionar més aquest objecte de recaptació. Bé, nosaltres creiem que són moltes les 
possibilitats que tenim de marge de millora i tot i que, com dèiem, diuen que apliquen 
tarifació social, doncs, acaben donant bonificacions i ajuts a persones que estan 
pràcticament en situació d’exclusió social i precarietat. 
Després m’agradaria parlar del tema dels increments tarifaris de la taxa d’escombraries, 
més enllà del debat del que suposa en termes absoluts el cost en euros, tornem a reiterar 
que no acabem d’entendre aquesta pujada sense una nova prestació o una millora 
significativa del servei. Ja saben que no és el nostre model, ja saben que hem de canviar 
el tema de recollida i neteja de la via pública, i que ens falta una mica la incentivació i 
l’educació per al residu mínim i per a la seva separació. No entenem, no entenem aquesta 
pujada i no la compartim, perquè sense dades del que ens suposa el cost de la gestió del 
residu, que ja els vam demanar quines taxes o quins impostos o quines càrregues tenen 
les coses que no estem fent bé, perquè algunes coses no les estem fent bé, doncs, no 
justificava aquest increment del 5 %. Res, el primer torn d’intervenció el deixaré aquí. 
Penso que han d’explicar molt bé, més enllà de la incentivació de l’ús de la deixalleria, el 
fet d’haver mantingut aquest 5 % de la taxa d’escombraries. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Perdó. Crec que estava insonoritzat. Gràcies, Gerard. Ara és el torn de la Sra. Laia 
Cassauba. Endavant.

Sra. Cassauba:
Muchas gracias, Buenas tardes a todos. Queríamos empezar, ya que Gerard ha acabado 
con este tema, con el impuesto sobre las basuras. Recuerdo que, cuando se votó la 
primera vez sobre esta subida del 5 % con la bonificación, nosotros dimos nuestro voto de 
confianza y creímos en que sí que se podía hacer una buena comunicación de la 
bonificación y que la gente iba a poder aprovecharla. Creo que, también ha estado la 
pandemia de por medio, no se ha hecho y que se vuelva a incrementar ahora, cuando no 
ha podido haber esta comunicación para que la gente esté al tanto de poder tener esta 
bonificación sobre este impuesto, pues nos sabe mal que se vuelva a subir ahora un 5 % 
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ya que, como dimos nuestro apoyo y nuestro voto confianza sobre este asunto la última 
vez, pues ahora no estamos tan seguros.
Respecto a lo demás, la verdad es que estamos contentos del camino que ha querido 
coger el gobierno en las Ordenanzas Fiscales, centrarse mucho en las consecuencias de 
la pandemia y en querer ayudar a la población tanto como al comercio y a la gente más 
vulnerable de Molins. Agradecemos la congelación de una gran mayoría de todos los 
impuestos municipales, del menor incremento del IPC y que se den ayudas para crear 
nuevos negocios, que creemos que esto, en época de pandemia se han cerrado 
muchísimos, y es verdad que… animar a que la gente e incentivar a que se vuelvan a abrir 
negocios que se cerraron y que los locales que han permanecido cerrados durante un año 
o un año y medio vuelvan a reabrirse. Y también felicitamos por las bonificaciones que se 
crean para la instalación de aprovechamientos térmicos y eléctricos, que tanto como las 
bonificaciones incrementará que la gente vaya hacia instalaciones más sostenibles. Y por 
ahora nos quedaremos aquí. Gracias.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Laia Cassauba. I ara seria el torn de la Sra. Ana Aroca. Endavant, 
Ana.

Sra. Aroca:
Hola, bona tarda.

Sr. Alcalde:
Ana, et veiem molt fosca.

Sra. Aroca:
Ja, ja sé que semblo un quadre de Caravaggio, però és que m’estic quedant a les fosques i 
ara mateix no puc moure’m, per tant...

Sr. Alcalde:
D’acord, d’acord, d’acord.

Sra. Aroca:
Jo crec que la secretària pot donar fe que estic aquí i que soc jo.

Sr. Alcalde:
Per la veu ja donem fe que ets tu, també.

Sra. Aroca:
Perfecte. Ho sento, quan pugui encendré el llum, o em compraré l’Alexa aquesta que 
tothom està molt content.
Bé, independentment d’això. Bé, bona tarda a tothom, tant a la gent que està també a casa 
seva, que està seguint aquest Ple, també a tots els regidors i regidores. Bé, un debat més 
d’Ordenances Fiscals, com cada any, creiem que amb excepcions, com va passar l’any 
passat, que jo crec que hi va haver molt consens al voltant de què s’havia de fer i què no 
s’havia de fer en unes Ordenances Fiscals. Crec que aquest any i, pel que estan dient 
també els meus companys, o sigui que no és cosa nostra solament, aquest consens no hi 
és. I no hi és per un motiu. Em sap greu, però sentint parlant el regidor de Finances, el 
regidor Enseñat, doncs, sembla que tot ha passat, però no ha passat, no ha passat. Ell ha 
dit que estem en un any postpandèmia i de recuperació econòmica. No crec que estiguem 
en un any de recuperació econòmica, sincerament. I això, per a nosaltres, xoca frontalment 
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amb una apujada de l’impost més important que tenim, que és l’IBI i que el paguen 
directament o indirectament tots els molinencs i totes les molinenques. Per tant, nosaltres 
estem molt en desacord d’aquesta mesura, aquesta apujada de gairebé un 2 %, en un any 
on la crisi econòmica provocada per la pandèmia està més present que mai i no sabem 
encara si anirà o si podrà anar a pitjor. Tots sabem, o hauríem de saber a aquestes 
alçades, que la progressivitat és molt complicada als impostos i a les taxes locals, perquè 
nosaltres no fem la llei sobre impostos i taxes, és una llei estatal, és una llei de fa molts 
anys i és una llei que permet poc marge als ajuntaments. Marges gairebé que ens podem 
moure entre uns marges, uns intervals de tipus i en unes quantes bonificacions (algunes 
obligatòries i el marge el tenim en el percentatge) i altres de voluntàries, que aquí ja sí que 
tenim potser més marge, però no podem ficar una vertadera progressivitat en els nostres 
impostos locals, com segurament voldríem o com voldríem la majoria dels que estem aquí. 
Per tant, són unes normes molt rígides i ens hem de moure per aquí. Dit això, sí que hi ha 
marge, sí que hi ha marge. La companya Estefania parlava de fer tot junt el debat 
d’ingressos i despeses. Sembla que sigui una cantarella que diem cada any, però és que 
té tot el sentit del món. Ella ho ha dit: fer conjuntament el debat dels ingressos i les 
despeses. Per què? Per poder justificar que realment necessitem tots aquests ingressos 
per executar-los després. Però és que després nosaltres, quan liquidem el nostre 
pressupost, sempre tenim sobrants de pressupost. Sempre en tenim. Mai no executem el 
pressupost que tenim, ni l’original... Perdoneu un moment, em podeu encendre el llum? 
S’ha fet la llum! Perdoneu, continuo. Doncs, aquest debat conjunt entre ingressos i 
despeses és important, i sobretot per justificar el perquè estem incrementant aquest 2 % a 
l’IBI als nostres vilatans si després resulta que no acabem gastant aquest pressupost. 
Potser estem en una dinàmica... Vosaltres sempre dieu i us escudeu en què és per 
l’increment del cost del servei.  Recordo que no tots els serveis s’incrementen amb l’IPC. 
Recordo que, a més, els nous contractes ja prohibeixen que aquest increment es fiqui per 
llei; és a dir, hi va haver un moment en què es va haver de fer una llei que prohibia que es 
fiquessin increments anys rere any del cost dels serveis dels contractes dels ajuntament en 
funció de l’IPC, o de qualsevol tipus d’índex. És a dir, hi ha una llei de desindexació 
d’aquests contractes i, per tant, no tots els contractes estan lligats a aquests increments. 
Nosaltres, any rere any, excepte l’any passat, que és quan parlava que sí que hi va haver 
aquest consens, que sí que estàvem tots d’acord que no era l’any per incrementar els 
impostos, i com ha dit el company Corredera, i ho ha dit molt bé: una congelació de l’IBI 
que l’any anterior semblava materialment impossible l’any passat va ser possible. No ha 
afectat la nostra execució pressupostària, no l’ha afectat, i hem tingut un any difícil 
d’execució pressupostària, i en això crec que tot el govern hi estaria d’acord, amb un 
increment important de despesa en tot el tema COVID. I aquest any, no ho sé, de sobte 
tornem a incrementar l’IBI un 2 %, quan el que passa és que tenim... Un moment, si us 
plau, un moment. Val, coses del directe, perdoneu.

Sr. Alcalde:
Qüestions de la conciliació, Sra. Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Sí, la conciliació i la concentració, que és molt complicat també en aquest context.
Dit això, estava dient precisament que creiem que no és moment tampoc aquest any de fer 
aquest increment i, per tant, a nosaltres, no ho sé, ens costa molt. Nosaltres vam donar fa 
dos anys un vot a favor de les Ordenances Fiscals, perquè ens havíeu agafat una proposta 
que pensàvem que era molt positiva, que era el recàrrec a l’IBI als pisos buits, un recàrrec 
que no s’ha aplicat, o gairebé no s’ha aplicat, perquè no tenim aquest cens de pisos buits 
que havíem de tenir i que, malgrat les dotacions pressupostàries... no, si us plau... que 
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malgrat les dotacions pressupostàries del pressupost 2021 doncs continua sense tenir, 
continua sense aplicar, llavors ens sentim una mica estafats, sincerament, amb aquesta 
mesura. L’any passat ens vam abstenir, perquè compartíem aquesta visió de no apujar els 
impostos i crèiem que el govern havia fet un esforç també probablement ideològic també, 
perquè al final és una qüestió de creure com han de funcionar les ordenances fiscals i el 
sistema fiscal de la nostra vila. Però aquest any ens tornem a trobar amb aquesta apujada, 
no només de l’IBI sinó també com deien els companys i el mateix regidor en la seva 
exposició la taxa d’escombraries, una altra cosa que també recordo que és una taxa que 
paguen tots i totes les vilatanes de Molins de Rei. I estem molt d’acord, i que no serveixi de 
precedent, estic molt d’acord amb el que ha dit la companya Cassauba respecte a aquesta 
taxa, precisament. Estan molt bé les bonificacions. Nosaltres vam aplaudir l’any passat la 
bonificació per anar a la deixalleria, però per una banda creiem que ni s’ha publicitat com 
s’hauria d’haver publicitat... És com si fem la mesura, però no la donem a conèixer, no 
sigui que la gent s’apunti i la gent la faci servir; per tant, recaptem menys. No ho sé, a priori 
podria pensar fins i tot, podríem pensar en una mica de postureig per part del govern, si 
després de mesures importants com aquesta, interessant i molt positiva, després no fem 
que s’apliqui com s’hauria d’aplicar, o no aconseguim l’objectiu buscat, si és que realment 
l’objectiu buscat era aquest, aquí alguna cosa falla. Alguna cosa falla. I, per una altra 
banda, malgrat la deixalleria mòbil, malgrat l’existència de la deixalleria mòbil, creiem que 
no tothom té el mateix accés a la deixalleria. No tothom té el mateix accés a la deixalleria. I 
probablement no tothom tingui el mateix coneixement sobre les implicacions d’anar a la 
deixalleria. Aquí també creiem i trobem a faltar polítiques actives de conscienciació a la 
nostra vila sobre el reciclatge. 
Dit això, m’ha sobtat també que el regidor Enseñat, i això potser és més anecdòtic, 
celebrés que han incorporat l’apujada de l’SMI a les Ordenances Fiscals, perquè és que 
sembla que l’SMI l’ha apujat el govern de Molins, però no és així, és una cosa donada, és 
una cosa que s’havia de fer sí o sí. No és una cosa per destacar com que heu aplicat; és 
que no quedava un altre remei. Per sort, l’SMI s’ha apujat aquest any també i, per sort, 
doncs, com a mínim des de l’Estat continuarem lluitant perquè es continuï apujant, perquè 
encara continua sent un SMI que no és tot el digne que hauria de ser.
Sí. També ha comentat el regidor Corredera, i li agraeixo des d’aquí que m’hagi passat 
unes dades que jo també vaig sol·licitar en Comissió Informativa sobre els efectes de la 
bonificació que es va implantar l’any passat a la gent que implantés sistemes de plaques 
solars, la bonificació de l’IBI del 35 %. Crec que aquest any també es manté el 35 % i 
s’augmenta al 50 per a aquelles persones amb rendes més baixes. Doncs les dades sobre 
els efectes d’aquesta bonificació... M’ha passat unes dades segons les quals hi va haver 
15 sol·licituds, però no tenim l’impacte econòmic d’aquestes bonificacions, que aquestes 
dades no les han passat. A mi em preocupa, i crec que ho ha comentat també ell, em 
preocupa que el govern no plantegi o es replantegi les seves polítiques en funció dels 
resultats. Hi ha una cosa molt important que es diu “avaluació de polítiques públiques” i, si 
no som capaços d’avaluar l’impacte que tenen les mesures que implantem als nostres 
municipis, estem decidint coses “sin ton ni son”, que dirien al meu poble. Per tant, és molt 
important que en aquelles mesures que implementem tinguem retorns, i en fem seguiment, 
perquè ens ajuda entre altres coses a prendre decisions per a anys vinents. Com ha 
funcionat aquesta bonificació? Realment què busquem amb aquesta bonificació? Entenc 
que el que busquem... Tenim un pla de lluita contra el canvi climàtic, tenim una Agenda 
2030, jo crec que busquem més sostenibilitat en els dies més sostenibles i lluitar contra el 
canvi climàtic. Ho estem aconseguint? Quanta gent s’ha beneficiat? Quin és el cost que li 
ha comportat aquesta bonificació a Molins de Rei? Com podem posar, incrementar 
aquesta bonificació al 50 % i limitar-la per renda si no sabem l’impacte econòmic que va 
tenir l’any passat? A mi em sembla preocupant això que, no ho sé, jo crec que en algun 
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moment ens hem d’asseure i avaluar totes aquestes coses, aquests impactes i el perquè. 
Jo suposo que dificulta que la gestió del tribut es faci des de la ORGT i que dificulta a 
l’hora d’obtenir les dades de primera mà. Vull pensar que és això. Vull pensar que és això, 
perquè si no... Hauria de ser molt més fàcil obtenir aquestes dades, sobretot especialment 
quan s’han demanat amb uns dies o una setmana d’antelació. Jo crec que ja acabaré. El 
company Corredera també ha esmentat el pla de vila, que molts municipis van subscriure 
en el marc de la pandèmia amb consens de totes les forces polítiques, i molts d’aquests 
plans de vila que nosaltres finalment no vam acabar treballant... Una de les qüestions que 
hi havia era no tocar els impostos dels vilatans durant els anys que durés la qüestió i la 
crisi econòmica forta que vingués de la pandèmia. Nosaltres, com que no tenim aquest pla 
de vila, jo crec que aquest és un d’aquells moments on més el trobem a faltar. Haver 
buscat, haver intentat buscar un front comú de com, com a municipi, volem lluitar contra 
aquesta situació tan terrible que hem viscut, però sobretot que molts molinencs i 
molinenques continuaran vivint molt i molt i molt temps. Jo crec que amb això acabo la 
meva intervenció i en tot cas després ja m’afegiria al segon torn de paraula. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Aroca. Ara sí que seria el torn de, per tancar aquest primer torn, del 
Sr. Regidor de Finances, endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Mirin, abans d’entrar en detalls dels temes comentats, deixin-me fer 
algunes consideracions per posar en context les Ordenances Fiscals. Mirin, estem en un 
moment on es preveu un fort increment inflacionista. L’IPC de juliol es va fixar en el 2,9 % i 
aquest darrer trimestre s’esperen increments d’IPC mensuals que estan al voltant del 4 %. 
Això, com els deia abans, ens porta a pensar que fàcilment l’IPC, per tant l’increment del 
cost de la vida, l’increment del cost de les coses, s’enfilarà al 3,5 %. I a més, estem en un 
any post-COVID. I, per tant, és clar que hem tingut en compte que estem en un any post-
COVID, però també, i ho repeteixo, estem en un any de recuperació econòmica. I aquests 
tres elements són els elements que hem tingut en compte a l’hora de fer la nostra proposta 
d’Ordenances Fiscals. I si portem això a fets ens trobem que el que proposem pel que fa a 
la situació econòmica és una congelació de les taxes municipals. Una congelació de totes 
les taxes municipals, perquè em dona la sensació que sentint-los s’han oblidat que totes 
les taxes municipals excepte la d’escombraries, on després entraré, estan congelades. I 
que, després, l’increment de l’1 % no està ni al 2,9, que és l’IPC del mes de referència, ni 
el 3,5, que és el que tindrem realment al voltant al final de l’any. I, per altra banda, seguint 
amb la situació econòmica com a novetat i com el més destacable, que tampoc no he 
sentit gaires comentaris sobre aquest fet, tenim el nou ajut econòmic. Amb el nou ajut 
econòmic es tracta d’un concepte que aquest Ajuntament no havíem treballat mai 
d’aquesta manera, i que tampoc no coneixem cap Ajuntament que l’estigui treballant així. 
Perquè del que es tracta és de posar a disposició diners en forma de transferència per a 
aquelles rendes més baixes, per a aquells segments de la població que més estan patint 
els efectes de la pandèmia, perquè aquesta actuació ve perquè estem en un any post-
COVID. Per tant, són unes Ordenances Fiscals d’esforç conjunt, conjunt pel que fa a 
l’escenari inflacionista, i cal destacar els ajuts per a rendes que també estan patint els 
efectes de la pandèmia, increment de les bonificacions a totes les taxes i impostos que 
tenen a veure amb les instal·lacions de sistemes per produir energies més netes i, per tant, 
aquest seria el marc de la proposta de les Ordenances Fiscals.
Si entrem en temes més concrets, i començaria pels regidors de la CUP, mirin, a banda de 
coincidir en temes concrets com ha sigut aquest cas, i incorporar alguna de les seves 
propostes, està clar que el seu model i el nostre no són el mateix, però a això ja hi estem 
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acostumats, ja ens acostuma a passar; per tant, no és res nou. El nostre model el de 
dedicar, el de destinar bona part del que recaptem, posar a disposició bona part del que 
recaptem, posar-ho a disposició de les famílies que més ho necessitin. I això és el que 
estem fent, i una prova és l’ajut econòmic que té un tractament pressupostari com 
d’aquelles partides de serveis socials. Per tant, en aquest ajut econòmic d’aquesta nova 
partida del pressupost 2022 hi posarem una dotació econòmica inicial, però serà d’aquelles 
partides que anirem reposant econòmicament tantes vegades que calgui amb l’import que 
ens faci falta, igual que les de serveis social. Per tant, penso que és una mesura que 
hauríem de tenir molt en compte en aquestes Ordenances Fiscals i en aquest any post-
COVID. El nostre model és el d’anar avançant progressivament, d’acord, en els ajuts. I, 
mirin, en la seva proposta ens demanen una miqueta el de sempre: ens demanen moltes 
coses que ja estem fent i que ja estem portant a terme, i d’altres amb les quals estem 
totalment en desacord. En comentaré només unes quantes.
Mirin, pel que fa a la tarifació social del cementiri: doncs, mirin, el cementiri és una de les 
taxes que queda inclosa dins el nou ajut. Aquest nou ajut, com ja saben, es calcula i es té 
en compte en funció de la renda mensual disponible. La renda mensual disponible és 
aquell càlcul quan tots hem consensuat i entenem fàcilment i que ens endreça una unitat 
familiar respecte dels diners que li queden disponibles amb els ingressos que tenen, la 
resta que fem del lloguer o de l’habitatge i amb el quocient del nombre de membres. 
Doncs, tenint en compte aquest nou ajut, probablement, amb la bonificació del 20, del 30 o 
del 60 % ajudarem molt i molt en el tema del pagament de la taxa de cementiri. Però ens 
passa igual amb la taxa d’escombraries, perquè a banda de la bonificació del 50 % que 
podem tenim a la taxa d’escombraries pel fet d’anar a la deixalleria, que això no té res a 
veure amb la renda, això té a veure amb ser més sostenibles; a banda d’això, també tenim 
bonificacions del 50 o del 100 % en funció de la renda disponible per càpita. I això ja ho 
tenim vigent. També hem parlat de la tarifació amb activitats de serveis esportius i de la 
piscina municipal. Escoltin, aquí també tenim serveis de beques, beques per a serveis 
esportius segons el nivell de renda. I, òbviament, també l’exempció del pagament del 
servei amb informes de serveis socials.
També proposen (i això és un tema que cada any van proposant i cada any els diem que 
no està dins el nostre model i que no hi estem d’acord) el pagament de la taxa de la grua 
municipal en funció de què guanyem cadascú. Mirin, la taxa de la grua municipal no és un 
impost obligatori, no és una taxa obligatòria: només l’hem de pagar quan aparquem 
malament el cotxe. Per tant, no estem d’acord amb aquesta proposta; està molt lluny del 
nostre model. Escoltin, el que han de fer és procurar aparcar bé el cotxe; això és el que 
hem d’intentar. Perquè aviam si tindran més drets unes determinades rendes pel fet de 
tenir més o menys ingressos respecte al pagament de la taxa de la grua municipal... 
Repeteixo: hem d’aparcar bé el vehicle.
Segueixo amb Esquerra Republicana. Regidora Espona: també ens hem posat d’acord 
amb algunes propostes i han estat incorporades, com bé hem explicat. Amb el que no ens 
hem posat d’acord, ni amb vostè ni amb alguns altres grups municipals de l’oposició, és 
amb la taxa d’escombraries domiciliària. A banda d’això en què ara entro, perquè és una 
explicació més llarga, escolti’m, li recollim el guant sobre el tema de l’Escola de Música, ja 
vam dir que això ho tractaríem i ho podíem tractar, ho podríem valorar més el mes de 
març, tot i que ja tenim bonificacions actualment per a les famílies nombroses, d’acord? 
Sobre el que no ens hem posat d’acord, com deia, és la taxa de recollida d’escombraries 
domiciliària, i aquí nosaltres el que seguim és el mateix criteri de l’any passat. I del que es 
tracta és d’incentivar anar a la deixalleria. I, com sap, l’increment de la taxa d’escombraries 
domèstica, aquest increment del 5 %, el que representa és quatre euros l’any per unitat 
familiar. Quatre euros l’any per família! Com poden entendre, està clar que la intenció del 
govern no és tenir un afany recaptatori amb l’increment d’aquesta taxa; el que volem és 
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que es visualitzi que es congelen totes les taxes, perquè es congelen totes, excepte 
aquesta, i que tots ens preguntem per què no congelem aquesta també. I la resposta és 
molt senzilla: no congelem aquesta també perquè el que volem és que es visualitzin també 
les bonificacions. És a dir, que l’increment de quatre euros per família, per any de la taxa 
que proposem es vegi recompensada econòmicament per una bonificació de 30 o 40 euros 
sobre un cost de la taxa d’escombraries, que està al voltant dels 80 i pocs euros anuals. 
Això és el que volem que es visualitzi. I seguim ferms amb aquest criteri, sobretot per una 
raó: perquè, tot i que estem fent molt bona feina a hores d’ara, tot i que a algun grup 
municipal li costi dir-ho, sobre la taxa de reciclatge, no només aquest govern, sinó governs 
previs, ja que el 2020 la taxa de reciclatge a Molins de Rei es va situar entorn del 51 %, 
molt per sobre dels municipis del voltant, i molt per sobre dels municipis de la mateixa mida 
que nosaltres, no hem d’oblidar que hem de seguir treballant i que hem de seguir treballant 
de valent, ja que la normativa europea ens fixa un increment del 55 % de la taxa de 
reciclatge el 2025, del 60 % de la taxa de reciclatge el 2030, i del 65 % el 2035. Per tant, 
aquí tenim feina i tenim recorregut. 
I, per altra banda, que també és un  tema que ha sortit i per tant també dono la resposta a 
tots els grups municipals que han fet esment a aquest tema, es parlava de la campanya, 
de la campanya d’informació. Doncs, mirin, la campanya d’informació s’està portant a 
terme, i ha començat aquesta setmana, i segurament entre la setmana i la setmana que ve 
trobaran a la seva bústia un tríptic. I, si van a les xarxes socials, ja veuran que està 
penjada, que aquest tríptic ja està penjat, i és precisament la campanya d’educació i de 
conscienciació que vam anunciar l’any passar. Òbviament, l’estem portant a terme, estem 
d’acord amb vostès, i per això ho estem fent. Ja la podem presentar. I deixin-me que els en 
faci cinc cèntims, perquè penso que ha portat bastants minuts de debat. Mirin, el lema 
d’aquesta campanya d’educació i de conscienciació per utilitzar la deixalleria és “Utilitzar la 
deixalleria té premi”. Aquest és el leitmotiv de la campanya; aquest és el leitmotiv del 
tríptic. En aquest tríptic què fem? Doncs informem de com accedir a la deixalleria, com 
utilitzar el servei, per a què serveix la deixalleria, també informació sobre les bonificacions 
de què podem gaudir, sobre la taxa d’escombraries en funció del nombre de vegades que 
hi anem... Per tant, aquesta campanya, que més d’un grup municipal esmentava, ja està 
en marxa. I per què diem que utilitzar la deixalleria té premi i fonamenta seguir amb aquest 
criteri d’utilització d’increment de la taxa d’escombraries? Doncs ho diem per què? Doncs 
perquè té premi, perquè si anem a la deixalleria per als vilatans, per als contribuents, per a 
les molinenques i els molinencs té premi econòmic en versió de bonificacions de 30 a 40 
euros. Repeteixo, sobre una taxa que està al voltant del 80 i pocs. Però per altra banda, té 
premi, té doble premi, i l’altra banda del premi és un premi segurament més important, que 
és que anant a la deixalleria millorem la recollida selectiva i, per tant, fem una millor gestió 
del tractament del nostre rebuig. I, per tant, ens ajuda a la consecució de la taxa de 
reciclatge segons la normativa europea. Per tant, regidors, pensem que aquestes 
actuacions, que aquest criteri, ens ajudarà a millorar la taxa de reciclatge i, per tant, 
pensem que és una bona mesura per anar-la millorant cal, com ens demanen estaments 
europeus.
Regidor Corredera, Gerard: podem entendre que, a vegades, costi de sentir algun grup 
municipal que aquest govern és el govern que més està incentivant les bonificacions per a 
instal·lacions de sistemes per a l’aprofitament d’energies provinents del sol. Això significa 
que som un govern que pensa en verd i que pensa en sostenibilitat. Perquè això és un fet; 
és a dir, nosaltres som el govern que més està incentivant les bonificacions. Fixeu-vos, i ho 
he esmentat a la primera intervenció: aquest any proposem incrementar bonificacions per 
incentivar energies més sostenibles en l’IBI, on passem del 35 al 50; a l’impost d’obres, on 
passem del 50 al 75; a la taxa d’obres, on passem del 25 al 50, o a la taxa d’activitats, on 
passem del 30 al 50. I, per tant, no ens podem dir que no estem incentivant les energies 



Secretaria
12/2021/PLE

20 de octubre de 2021

Pàg. 56/66

Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

més netes i sostenibles; no ens poden dir que no estem treballant en això. Per altra banda, 
a la reunió que vam tenir, i a la proposta que vostès ens passen tot i que vostè no ho ha 
esmentat, vostès es posicionen frontalment sobre el topall de renda d’aquestes 
bonificacions. Deixi’m dir que, a nivell de govern, ens ha sorprès aquest posicionament. O 
sigui, ens ha sorprès que vostès vulguin bonificar les famílies que tenen uns ingressos de 
40 o 50 mil euros igual que les famílies que tenen uns ingressos de 100 o 200 mil. Aquest 
no és el nostre model. El nostre model és bonificar les famílies que tenen la rendes més 
baixes. Aquest és el nostre model. Nosaltres estem per bonificar les energies netes i 
sostenibles, i la prova és que en totes aquestes bonificacions hi ha una part universal, si 
agafem per cas l’IBI, hi ha una part universal on tothom té dret a una bonificació del 35 %, 
qualsevol vilatà de Molins de Rei, tingui la renda que tingui. Per tant, amb això estem 
incentivant les energies netes, les energies verdes, però aquest increment d’aquesta 
bonificació fins al 50 % ha d’anar topat pel nivell de renda, i el nivell de renda són 60 mil 
euros. Per tant, nosaltres no estem per bonificar les grans rendes, igual que les rendes 
mitjanes o baixes. No és el nostre model.

Sr. Alcalde:
Hauríem d’anar acabant. Sí?

Sr. Enseñat:
Sí, m’he deixat algun regidor; en tot cas, si m’estic passant del temps, Alcalde, doncs, 
utilitzaré el següent torn per seguir amb la resposta de la resta.

Sr. Alcalde:
D’acord. Li agrairia. Per tant, d’aquesta manera començarem el segon torn d’intervencions. 
Si no, podria continuar... Veig que sí que ara s’animen... Doncs, Sr. Gerard Corredera, 
endavant.

Sr. Corredera:
Bé, com que soc l’últim en al·lusions, doncs, seré el primer en intervenir a la segona volta. 
Mira que la meva intervenció anava a ser suau, però m’ho posa bé, Sr. Enseñat, i la 
canviaré una mica. A veure, començaré per l’última part: aquesta que vostès consideren 
que el nostre grup afavoreix les rendes altes. [Rialles] El nostre grup el que pretén és que a 
les màximes cobertes que hi hagi al municipi hi hagi les màximes plaques solars 
fotovoltaiques que puguin haver-hi. Vostè sabrà que la diferència entre una renda de 
59.999 euros i una de 60.001 euros és mínima; per tant, ficar un topall, ficar un topall [Veu: 
un euro] (bé, en aquest cas són dos, perquè hi he deixat dos euros), però ficar un topall, 
doncs, acaba excloent una part que potser en condicions gairebé gairebé són iguals. 
Podríem dir que, per dos euros de diferència, són pràcticament iguals. Per tant, el que 
nosaltres proposàvem era intentar incentivar al màxim possible el màxim de cobertes. 
Recordi que la intervenció nostra, i la conversa de què ara ha fet, bé, que fa esment, en la 
primera modificació de l’Ordenança, aquesta universalitat del 35 % no estava especificada 
com si l’han especificat a la que han enviat aquesta tarda. I, per tant, el nostre 
posicionament anava en aquell moment en què havíem entès que només es podien 
beneficiar d’un 50 % aquelles rendes que estaven per sobre de 60 mil. Per tant, les coses 
quan s’expliquen s’han d’explicar bé, perquè en el moment en què ens van dir “és 
universal”, nosaltres ja vam retirar aquest argument, o no se’n recorda d’això? Per tant... 
Sí, sí que se’n recorda, sí. Ara diu que no, però sí que se’n recorda, d’acord? I llavors 
nosaltres, en el moment en què ens va dir que hi havia aquesta universalitat del 35 %, 
diguem que la part més crítica d’aquest topall es difuminava una mica. Dit això, 
evidentment que aneu incentivant energies verges. Energies verdes, no energies 
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fotovoltaiques només, eh? Ja ho sé que ho estableix, com també ens van dir, la Llei de 
hisendes locals i, per tant, si la llei no permet altres energies verdes, doncs, evidentment, 
només es promociona aquesta. Però faltaria més que l’any 2021, a l’any 2021, no 
estiguessin promovent aquestes energies... Perquè, és clar, és que porten al govern des 
del 2011, i, bé, és que potser el 2021 ja va essent hora que ens hi posem. No sé què faran 
si hi ha altres governants, però òbviament l’escenari dels anys 90 als anys 2000 i al segle, 
a l’any 2021, doncs, també van canviant. Afortunadament, vostès també van ajustant les 
seves polítiques fiscals en aquest sentit. Els recordo que l’any passat no pretenien fer un 
50 %.; no pretenien ni ficar un 35 %. Va ser un acord amb una altra força política que els 
va demanar que augmentessin aquesta ràtio. Per tant, home, està bé, però tampoc anem 
tirant coets... En el fons, al final, i després parlaré de part de...  nosaltres com cada any, 
tornem a dir que el tema de la tarifació social és aplicat per a nivells d’altíssima precarietat, 
i pràcticament per a rendes de màxima pobresa. I el nostre model passa per una àmplia 
progressivitat que faciliti més la igualtat d’oportunitats de rebre aquests serveis. No podem 
estar d’acord en què el preu d’una taxa d’un servei educatiu sigui el mateix per a una 
família de 471 euros/mes per càpita que una de 60 mil euros anuals. Vull dir que si hem de 
parlar de topall, parlem de tots. I vostès sempre apliquen el mateix criteri en aquest sentit: 
primer pagui, estigui com estigui, excepte el que han comentat anteriorment, i després 
demani les ajudes. Les famílies que ho passen malament els agrairien no haver de viure 
l’experiència de saber si se’ls atorgarà o no l’ajuda en base a uns criteris que s’establiran a 
posteriori. Jo crec que la..., que demanar una tarifació social i reflectir-ho en unes 
Ordenances Fiscals hauria de ser una obligatorietat, perquè per a nosaltres, com ja hem 
dit, el que menys té, menys paga.
I en relació a la taxa de residus, i reconeixent que estem per sobre del nivell mitjà de 
Catalunya... Em sembla que... no ho sé, quan ho van publicar, estem entre les 10 primeres 
ciutats de Catalunya. Evidentment, és l’esforç no només d’aquest govern, de governs 
anteriors on ha passat moltíssima gent, on en el seu moment es va haver d’escollir un 
model, un model perquè en el moment que s’escollia doncs hi havia diversos models i es 
va apostar per aquest: un model que trasllada la gestió a una planta de triatge i que s’ha 
demostrat que és més efectiu que algun altre model de contenidors separats. Però el que li 
demanàvem és saber l’evolució de la qualitat de la fracció orgànica i com evoluciona la 
generació del rebuig. I, per tant, quina és la penalització del cànon rebut? Que aquí és on 
hi ha el quid de la qüestió. Vostès, aquest migdia, em sembla, m’heu passat les dades de 
la regularització. Òbviament, com poden entendre, a alguns regidors que treballem ens 
costa analitzar les dades que s’envien al migdia. I no és culpa de ningú, eh? Vull dir, al final 
és: ens presenten les Ordenances Fiscals ajustat en el temps mínim que es pot tenir, ens 
proposen una reunió enmig d’un pont, passen en dies festius... Vull dir, tot és complicat, i 
quan nosaltres fem les peticions, doncs, vostès també ens diuen que la situació del 
personal de l’Ajuntament no permet tenir les dades a disponibilitat; la persona que gestiona 
això té molta càrrega de feina, i nosaltres acceptem aquestes coses. Però el que no podem 
és segregar les dades del rebuig de la qualitat d’orgànica i, a més a més, els recriminem el 
tema que no existeixi un pla de prevenció de residus a la vila, i crec que s’hauria d’estudiar 
el tema de la gestió dels residus en base a aquella proposta que ens van plantejar el 2019 
del canvi de model, de la obligatorietat com deia vostè de la Unió Europea en fer un 
augment de la gestió del residu i, evidentment, minimitzar l’impacte de les penalitzacions 
que, si no millorem, ens provocarà un augment del cos d’aquest servei. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
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Gràcies. No sé si havia acabat, de tota manera, el regidor Enseñat. Vull dir, que si voleu 
que acabi..

Sr. Alcalde:
[Inintel·ligible, 1:17:09]... el segon torn d’intervenció, Sra. Marta Espona, sí, sí.

Sra. Espona:
D’acord, doncs, vinga. A propòsit de la resposta que ens adreçava, com a grup municipal, 
perfecte, si es pot tenir en compte, doncs, la revisió que proposàvem pel que fa a l’Escola 
de Música, tot i que és cert, evidentment, que en aquest moment també hi ha bonificacions 
per a les famílies nombroses, però en tot el cas el que plantejàvem era una redefinició 
d’aquesta bonificació.
Tornant al tema que s’està convertint en el tema estrella de les Ordenances, que és la 
recollida d’escombraries, o tal com... el 5 %, aquest d’apujada, el que sí que és cert és que 
si l’afany no és recaptatori, tal com ens deia ara pel que significa de quatre euros l’any, 
doncs, precisament per a això potser no té justificació aquesta apujada, perquè a una 
persona normal i corrent del carrer, per petita que sigui una apujada, la sensació que té és 
que sí que li estan apujant el que hauria de pagar, i més quan l’any passat aquesta 
apujada també hi va ser. Com el cas de l’IBI: és cert que és menor que l’IPC, però no deixa 
de ser també una apujada que... També hem de tenir en compte que la situació de la 
COVID no només ha perjudicat famílies amb rendes baixes; també ha perjudicat altres 
persones en situacions laborals diverses i, per tant, a tothom li seria benvinguda una 
contenció en aquest aspecte, tot i que és cert que aquesta apujada és menor que la de 
l’IPC.
Tornant a les escombraries i la recollida selectiva, i el comentari que fèiem en tot cas 
respecte de la campanya de sensibilització que l’any passat es va dir que es faria, i que ara 
es comentava que la podem trobar a les bústies, cosa que celebro, però és cert que ha 
trigat un any en arribar. Vull dir, que tampoc no és estrany que, en tot cas, comentem que 
una de les justificacions de l’apujada de l’any passat tenia a veure amb aquesta campanya 
i com que la campanya no havia arribat, doncs, precisament per això fèiem el comentari de 
la conveniència.
I una de les objeccions que posàvem en tot cas també en aquesta bonificació de l’ús de la 
deixalleria per la quantitat de vegades que s’hi va és potser precisament per tenir en 
compte també, o sobretot, la quantitat de coses que s’hi porten. És a dir, si el que ens 
interessa és comptabilitzar d’alguna manera l’impacte del reciclatge en els hàbits de la 
població de Molins de Rei en general, doncs, potser també el que convindria tenir en 
compte és quantes coses hi portes a la deixalleria i no només quantes vegades hi vas. No 
és el mateix anar-n’hi una i portar-hi una cosa molt gran, per molt que sigui molt gran, a 
anar-hi dues vegades, però haver-hi portat vuit coses cada vegada de diferents residus 
perquè no els pots tenir a casa. Per tant, aquest impacte crec que realment... És a dir, la 
comptabilització de la diversitat de coses que portis a la deixalleria crec que realment 
donaria una visió molt més completa d’aquests hàbits i de l’ús de la deixalleria. I, per altra 
banda, si la bonificació de l’any passat, tenint en compte que també hi havia una apujada 
del 5 %, si la bonificació que es donava per la quantitat de vegades que anaves a la 
deixalleria no ha donat potser tants bons resultats com l’equip de govern esperava, doncs, 
potser realment cal plantejar-se el funcionament general de la recollida selectiva de 
residus. I, per tant, veure, què està passant i si la solució únicament no ha de ser la 
deixalleria. Hi ha altres propostes al voltant nostre que s’estan posant en pràctica.
I, per últim, a veure, nosaltres el que... M’he quedat sorpresa en sentir el regidor Marc 
Vives quan deia celebraven que la proposta del 10 % en l’impost de la recollida selectiva 
per a grans superfícies, etc., doncs, celebraven que haguessin fet cas a una proposta 
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seva. Celebro, doncs, que haguem coincidit en la mateixa proposta. Com que no hem 
pogut fer, en tot cas, un debat així de tots a la vegada, no hem pogut saber i veure fins a 
quin punt també coincidíem amb altres grups companys de Consistori i, per tant, doncs, 
m’ha sorprès en aquest cas gratament. Per tant, ho celebro. En tot cas, el que nosaltres 
proposàvem també, de fet, era una gradació més gran, perquè anàvem des del zero fins al 
deu, i després vam acabar acceptant aquesta triple només gradació. El que fèiem també 
era endreçar una mica els que rebien d’alguna manera un increment o un altre en aquesta 
capsa i, per tant, centrant-ho, sobretot, en el comerç local i en el petit comerç. I, per tant, 
que només tinguessin l’apujada del 2 %, però ben classificat perquè vam observar que hi 
havia establiments que perquè pertanyien a determinats epígrafs, doncs, no estaven 
rebent potser aquesta apujada menor o impacte menor respecte dels altres. Per tant, si 
aquesta també redistribució dels trams es fa efectiva, doncs, també ho celebrem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara ha demanat la paraula el Sr. Marc Vives. Endavant.

Sr. Vives:
Sí, hola. Gràcies i bé, primer de tot, també m’alegro que des d’Esquerra, Marta, doncs, 
també anéssiu en la mateixa línia que nosaltres en aquest sentit. Jo vull, m’agradaria 
començar la intervenció amb... Una mica cansats que, com a CUP, la resposta que se’ns 
dona sempre quan parlem al debat de balances fiscals o fins i tot de pressupostos sempre 
sigui una resposta una mica com si fóssim burros, no ens assabentéssim una mica de la 
pel·lícula. És a dir, que proposem maneres radicalment diferents de captar impostos i taxes 
no vol dir que no sapiguem ni com funciona la llei ni les capacitats tècniques que té un 
ajuntament. Nosaltres, quan fem propostes, fem propostes que nosaltres considerem 
realistes, que hi ha exemples també arreu del territori de coses similars que s’han fet, i 
evidentment no estem demanant que d’un dia per l’altre s’apliqui una progressió tarifària en 
la captació d’impostos i taxes. Això no és possible tècnicament. Sabem que fer la fotografia 
del moment a l’hora d’establir uns preus en funció de renda o unes taxes en funció de 
renda no és tan fàcil com anar al que vostès propostes, que és aquesta partida de 
pressupost de retroactivitat, no. Però nosaltres creiem que tenim maneres per on 
començar. I sí que creiem que és factible tècnicament i seria un motiu de valentia política i 
un bonic gest, perquè potser el nostre discurs canviés una mica és el que diuen que 
sempre tenim el mateix discurs és que, per exemple, ser capaços de detectar aquelles 
taxes o aquells impostos que realment poden ser un problema o causar un problema en les 
economies familiar, com poden ser taxa de residus, poden ser preus públics, etc. etc. i no 
tant si ara el cementiri, ara allò altre. Al final ha portat el debat aquí el Sr. Regidor, però no 
anem al detall, sinó que anem a propostes que també hem fet i que sí que tindríem una 
aplicació real a curt termini i que podrien ser factibles. Siguem capaços de detectar la 
fotografia per establir preus públics amb tarifació social real d’una taxa; exemple preus 
públics de la llar d’infants. O preus públics de la piscina. No estem parlant de saber el dia a 
dia de l’economia familiar de 25.000 habitants molinencs. Nosaltres creiem que en això sí 
que hi ha marge: hi ha marge tècnic dins la llei, malgrat que aquesta llei és molt limitada, 
com deia abans la companya Aroca, i em sumo al que deia també el company regidor, el 
Gerard, de quan parlem d’aquesta tarifació social real i no retroactiva que a nosaltres, al 
final, ens sona una mica aquesta nova proposta que fan d’incloure al pressupost una mica 
(ara no em surt la paraula en català) una “limosna” (perdó, avui no em surt la paraula en 
català). O sigui, amb “limosna” vull dir que al final la idea aquesta de paga i després 
retorna. Crec que hi ha maneres diferents. Repeteixo: no amb la major part dels impostos a 
curt termini, però sí amb impostos i taxes determinades que tinguin una afectació gran en 
els preus, disculpeu, en les economies familiars dels ciutadans de Molins de Rei.
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I, finalment, simplement fer constatar que la derivació d’aquesta individualització de 
pagament de taxes en el cas de la taxa de residus, ja que n’heu parlat, per tant és el porta 
a porta i el pagament per generació. I ara passo la paraula al meu company, el Carles, que 
crec que vol afegir alguns comentaris més.

Sr. Corro:
Sí, gràcies, Marc. Bàsicament d’aquesta resposta, d’aquesta rèplica que ha fet el regidor 
Enseñat, a mi m’agradaria destacar que, bé, ha comentat que ens hem oblidat de 
comentar moltes coses, etc., una d’elles la qüestió dels ajuts aquests retroactius per 
sufragar el cost de diverses taxes. Clarament jo a la meva intervenció inicial he dit que els 
hem contemplat, però és que per a nosaltres això no és una vertadera tarifació social. S’ha 
dit que hi ha municipis, que no hi ha municipis que ho hagin fet així. No, però hi ha 
municipis que ho fan fet com nosaltres defensem. Tinc dos exemples, sense ànims 
d’estendre’m més, porto dos exemples. Un d’ells és el de Sabadell, la ciutat de Sabadell, 
on l’any 2018 van aplicar amb la Crida per Sabadell al capdavant van aplicar una tarifació 
social real a la taxa de residus d’origen domèstic. Aquesta va ser una aposta política que 
va suposar un alleugeriment fiscal per a les 31.000 famílies de la ciutat, per una banda, de 
les quals gairebé la meitat van resultar exemptes de pagar la taxa per motius de renda, i 
una recaptació alhora més justa i igualitària, per una altra banda, en tant que també va 
comportar increments en l’import de la taxa a aquelles famílies de la ciutat vallesana que 
ingressaven gairebé 90.000 euros anuals, com és normal. I cal destacar, a més, que és 
una aposta política que, a dia d’avui, es manté intacta, i això que, a més, la Crida per 
Sabadell ja no governa a Sabadell. Un altre exemple..

Sr. Alcalde:
Jo, Sr. Carles, els he hagut de cridat l’atenció pel temps en el primer torn i és que ara s’han 
tornat a partir el torn, i recordo que aquest segon torn és de cinc minuts.

Sr. Corro:
Sí, sí. No, em queden res... Vull dir, dues línies.

Sr. Alcalde:
No, potser li queden cinc minuts a vostè, però és que el seu company Marc Vives ja ha fet 
servir cinc minuts. Jo demano, demano si us plau que no m’ho posin difícil. Crec que avui 
estic fent mostres de més generositat que mai, però és clar demano respecte als torns. Hi 
ha un tercer torn, que hem acordat ara a l’inici del Ple. Per tant, demano, com ha fet el 
regidor i ponent, a qui he tallat la resposta del primer torn, ho facin vostès també, perquè, 
és clar, una mica de respecte entre tots per seguir els tempos també, si us plau.

Sr. Corro:
Val. No, res, res, vull dir, dos, cinc cèntims del segon exemple que deia i ja acabo. Vull dir, 
bàsicament, a la ciutat de Lleida, una ciutat capital de província, s’ha tarifat socialment la 
taxa de les escoles bressol, el que ha comportat que la gran majoria, més de dos terços 
dels usuaris, passin a pagar el mateix o menys del que pagaven abans, una tercera part 
paga una mica més i només les rendes més altres, un 5 %, passen a suportar una major 
càrrega tributària en aquest cas, el que no deixa de representar al final una tercera part del 
cost total del propi servei. Al final, una cosa també molt il·lustrativa que ha dit el regidor 
Enseñat és que no coincidim en el model. No, és cert, no coincidim en el model, ha quedat 
patent i entenem al final també per què no coincidim en el model, perquè al final el nostre 
model ataca realment els interessos que vosaltres realment defenseu, que és el de les 
rendes més altes. I ja estaria.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Jo, com que després entendria que aquest segon torn per part seva ja ha acabat i 
també responc perquè sembla que pel xat intern hi ha debat, i per tant jo també estic 
disposat a mantenir qualsevol debat que hi hagi. Sr. Marc Vives, el cronòmetre el porto jo 
aquí al davant. I, per tant, no deixi anar que al primer torn vostès han estat només uns 
quants segons de més, perquè li asseguro que no ha estat així. I estic cronometrant totes 
les intervencions. No em facin arribar a l’extrem de fins i tot dir el minutatge i segons de 
cadascun dels intervinents. No ho he fet mai i no ho penso fer ara. Però, Marc, demano 
també una cert confiança en la moderació a partir de la generositat, però a partir del 
compliment també. Perquè començar a deixar a anar al xat “que ens moderem”, al Ple 
comentaris que no deixen de deixar anar, com a l’altre, “no està dient la veritat”, per aquí 
no passaré. Per aquí no passaré. I, per tant, s’han extralimitat amb el primer torn i ho ha fet 
en el segon torn. I tot i així ho he deixat, però demano que no ho faci en el següent, si us 
plau.
A partir d’aquí, la Sra. Ana Aroca és qui ha demanat la intervenció. Endavant.

Sra. Aroca:
Bé, jo, ja que parlem de rigorositat, jo precisament anava a dir que hagués preferit, i 
hagués agraït, que el regidor Enseñat acabés la seva intervenció, amb resposta a tots els 
regidors, per jo anar poder anar estructurant-me el segon torn. Per tant, ara no diré res i 
m’esperaré al tercer torn, a veure si tinc sort, i fa una referència el regidor, i, si no, de totes 
maneres, ja acabaré la meva intervenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Veig que estem discutint més de les regles de joc que no pas del fons de les 
Ordenances, perquè si ara fins i tot qüestionem si també he d’interrompre el minutatge al 
regidor ponent, doncs, si volen, portem el debat cap aquí. Per mi no és la meva intenció. 
Veig que no hi ha cap intervenció més demanada. Sr. Regidor ponent, si vol tancar el 
segon torn d’intervenció, endavant.

Sr. Enseñat:
Gràcies, Alcalde. Si, com a anècdota, eh, si a les properes Ordenances hem d’estar parlant 
més sobre la taxa de residus i com fer el reciclatge, potser que la fem compartida amb el 
regidor de Medi Ambient, que segur que ell ens podrà posar molta més llum sobre aquests 
temes. Però, a banda d’això, i ara seguiré amb la resposta que em faltava del primer torn, 
segueixo amb la Sra. Aroca. Ana, mira, precisament, pel fet que estem en un any COVID, 
en un any pre-COVID, per tots els efectes de la COVID, que encara tenim, que han de 
venir, per aquest fet crec que ho he explicat en les dues intervencions que he fet 
incorporem com a novetat l’ajut econòmic per a aquestes cinc taxes. Per tant, som 
conscients i sensibles de la situació econòmica que està patint una part de la societat, una 
part de les famílies de Molins. I, a més, aquest nou ajut va per criteri de renda mensual 
disponibles, per tant, fàcilment calculable. Respecte del que comentaves de l’IBI, i em 
preguntaves en veu alta, si no ho he entès malament, que no entenies per què apujàvem a 
l’1,9 %, tot i que està molt per sota de l’IBI que s’establirà a final de l’any, que és del 3,5 %, 
doncs, posaré un exemple molt fàcil, que segur que entendràs, que és per exemple 
l’increment que tindrem de sous de tots els treballadors municipals, del capítol 1, que no és 
poc. I jo parlava, en la meva intervenció inicial, que aquí el que fèiem és, ho fèiem 
conjuntament; per tant, l’Ajuntament congela totes les taxes municipals excepte la 
d’escombraries i només apuja l’IBI un 1,9 %. Per tant, aquest increment del cost és 
sufragat en bona part per l’Ajuntament, perquè només amb l’increment del capítol 1 ja 
tindrem un cost afegit.
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I, per altra banda, parlaves de consens. És una moda parlar de consens un parell o tres de 
vegades. Jo crec que nosaltres som un govern, i així ho anem demostrant, que busquem el 
diàleg i busquem que es puguin debatre diferents propostes amb tots els grups municipals. 
Amb tots. I que som un govern de consens, a més, ho prova perquè incorporem propostes 
de grups municipals de l’oposició. Però, per arribar al consens han de passar coses 
prèvies, Ana. Que hem de saber quin model d’Ordenances Fiscals tenen tots els grups 
municipals. Pensem que les Ordenances Fiscals, i amb això estarem d’acord segur, Ana, 
és d’aquelles coses que són cabdals en un ajuntament i que hem de preparar i hem 
d’explicar tots els anys, que tenen un impacte molt dur, perquè és el marc de..., és el que 
figura, pel què comencem amb el marc d’ingressos a l’hora de generar el  pressupost, però 
per això necessitem saber el model. I, per saber el model, necessitem que els grups 
municipals ens facin proposta. I un cop tenim la proposta, és quan podem seure i parlar-ne, 
i debatre-les, i com acostuma a passar, acostumem a incorporar alguna de les propostes 
que ens feu. Jo el que, més que entrar en temes concrets, perquè jo penso que al final 
aquest [Inintel·ligible, 1:35:56] va molt lligat a allò que deia el Gerard i altres grups 
municipals i ja he contestat a pràcticament tot, jo el que et faria és un prec, un prec per a 
les següents Ordenances Fiscals. I el prec és que ens fessis una proposta. Que ens fessis 
proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any següent i així podem seure, debatre-les, 
dialogar i segur que tens propostes interessant i que segur que en podem incorporar 
alguna.
Sobre temes que han anat sortint després en les següents intervencions... Al regidor 
Corredera: Gerard, segur, segur que saps que comparem molt bé, perquè és així, totes les 
bonificacions que estem fent en energies provinents del sol. I ho comparem molt bé amb 
tots els ajuntaments del voltant i amb la majoria d’ajuntaments. Nosaltres, és clar que ho 
estem fent, sí, sí, però no ho estem fent com la majoria d’ajuntaments; ho estem fent d’una 
manera intensa, d’una manera progressiva, això sí, però intensa. I si ens comparem amb 
altres ajuntaments, comparem molt i molt bé. En totes les taxes i impostos que bonifiquem i 
en el tant per cent que bonifiquem.
Sobre les dades, no hi entraré, és un tema tècnic. Ens vas demanar moltes dades fa tres 
dies, t’hem passat les que hem tingut temps de preparar, ja hem parlat que les properes te 
les passarem en breu i, per tant, no hi ha res més a dir sobre això. Com sempre, absoluta 
transparència amb tot el que ens demaneu. Ho sabeu, i sabeu que si ens ho demaneu amb 
una mica de temps, i ho podem treballar, ens agrada que ho tingueu abans del Ple, 
d’acord? En aquest cas, era bastanta la informació i te la passarem després, però això ja 
ho havíem comentat. 
I, per últim, sobre el tema de la llar de infants i l’Escola de Música. És un tema que és una 
proposta que ens vas fer ahir; per tant, ja hem parlat que l’hem de treballar, que l’hem de 
madurar, que està sobre la taula, que estem disposats a fer-ho. Amb el que sí que no 
estem d’acord és amb el càlcul que proposeu. Vosaltres proposeu l’índex genèric, un índex 
genèric que fixa la Generalitat. Què és l’IRSC? Nosaltres no veiem aquest canvi. Nosaltres 
defensem més el model que estem portant a terme ara, que és el de la renda disponible 
per càpita. Creiem que aquesta manera de calcular és una manera de fer el càlcul per 
cada família d’una manera diferenciada. Aquí, no estem fent, posant un import en funció 
d’aquest índex que fixa la Generalitat per a totes les famílies. No. L’índex de renda 
disponible per càpita, que és el que utilitzem, és el càlcul per a cada família, concretament 
per a aquella família, i, per tant, pensem que és més just utilitzar aquest sistema.
I, per acabar, i responent una miqueta als regidors de la CUP. Mirin, jo la reflexió que els 
faria és la següent: al 2020, amb any COVID, absolutament complicat, nosaltres vam fer 
una proposta d’Ordenances Fiscals que es van aprovar on congelàvem totes les taxes i 
l’IBI, i on seguíem tarifant progressivament algunes taxes i algun impost. El seu vot va ser 
en contra. I, quan dic en contra, és que al final són un grup que, un grup municipal que 
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vota sempre en contra, i sempre a tot. Ara ens diuen que també votaran en contra. Bé, 
portem un nou ajut innovador, econòmic per a cinc taxes. També voten en contra d’això. La 
reflexió és: no sé si és, no sé si votar sempre que no és la millor manera de fer política 
municipal.
Alcalde, tinc un tercer torn, o aquest és l’últim que tinc?

Sr. Alcalde:
Vostè sempre el tanca. Vostè sempre tanca els torns; per tant, ara, si vostès ha acabat, 
començaríem el tercer torn que hem pactat prèviament a l’inici del Ple, de tots els regidors, 
i vostè, com a regidor ponent, sempre el tanca.

Sr. Enseñat:
Molt bé. Doncs ho deixaria aquí.

Sr. Alcalde:
Al tercer torn, sempre l’Alcalde pot intervenir també. De fet, pot intervenir sempre. Obriríem 
el tercer torn d’intervenció. Endavant. Endavant.

Sra. Aroca:
Entenc que endavant jo, no? Endavant jo entenc?

Sr. Alcalde:
Doncs endavant, Sra. Aroca.

Sra. Aroca:
No sé si algú ha demanat... Sí? Val, gràcies.
Sí, jo, molt ràpid, eh. Dues consideracions, o més aviat tres. Sobre la proposta del regidor 
Enseñat: sap greu, eh, que per tal de defensar la seva postura, sigui capaç de fer un 
comentari així quan segurament vostè sigui l’únic d’aquesta Sala de Plens que sabia la 
situació personal que jo he tingut aquest any, que m’ha impedit, i que m’ha dificultat molt 
fer una proposta, si a més ho sumo amb la manca de temps que hem tingut, i que han 
expressat la resta de regidors de grups de l’oposició, per valorar les propostes. Tot i així, si 
fem un recull de totes les propostes que hem fet des del 2015 que soc regidora fins a l’any 
passat li diré que el nostre model d’Ordenances Fiscals queda molt clar. Segon, que 
pràcticament sempre han rebutjat totes les noves propostes, excepte la que van agafar fa 
dos anys per al recàrrec dels pisos buits, i jo crec que la van agafar perquè sabien que no 
la podien aplicar (i llavors, de nou, un nou capítol de postureig del govern municipal). I tres: 
sempre que ha passat això, hem valorat i fins i tot modificat la nostra intenció de vot per 
finalment no arribar a res. Vostè ara diu que li agradaria saber el model d’Ordenances que 
tenen els grups de l’oposició, però també és cert que els grups de l’oposició li diuen 
constantment quin és el seu model d’Ordenances i vostè, com ha fet amb el company de la 
CUP, simplement ja ho rebutja dient “és que, total, els de la CUP sempre fan la mateixa 
proposta”, o que jo no faig propostes, quan per ser una única regidora d’un grup municipal 
molt petit, doncs, crec que soc de les més actives, que des del 2015 fem propostes. Per 
tant, no ho sé, reeixi aquest comentari, perquè, no ho sé, jo no l’hauria fet.
Sobre l’apujada del sou dels treballadors: això vol dir, i m’ho pot assegurar aquí i ara, que 
als pressupostos, a la proposta de pressupostos, estarà incorporada una apujada que no 
estava aprovada per part del govern de l’Estat? Jo aposto des de ja que això no passarà, 
perquè l’únic que hi ha són rumors que potser l’apujada del sou dels funcionaris serà d’un 
2 %. Vostè la incorporarà a la seva proposta de pressupost? A mi em sembla que no. És 
important, eh. Això és important perquè això reforça la idea de per què alguns grups de 
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l’oposició, començant pel meu, sempre reclamem un debat conjunt d’ingressos i despeses. 
Perquè sabem quant s’apujarà el sou dels treballadors si és que finalment s’apujarà? No 
ho sabem. No hi ha un acord de pressupostos de 2022. O potser vostè té més informació 
que jo. Jo no la tinc, aquesta informació. I ni si finalment no hi ha acord sobre 
pressupostos, s’aprovarà per Reial Decret. Vostè ho sap? Vostè ho sap? Jo no ho sé. 
Igualment, vostè no fa més que parlar avui d’un ajut que diu que ha presentat un ajut, que 
per això presenta un ajut i que imposa un ajut. No, no, no, no. En aquest debat 
d’Ordenances no hi ha cap ajut. L’ajut, si vindrà, vindrà al debat de pressupostos. Ara 
mateix, jo no he vist aquest ajut; he vist la intenció del govern de fer un ajut, d’establir als 
pressupostos del 2022, d’establir un ajut, però jo no he vist les característiques de l’ajut. 
Per tant, no digui coses que no són. El que estem debatent són ingressos, no estem 
debatent despeses. D’aquí la necessitat de fer un debat conjunt, perquè realment si 
pensava vostè apujar els sous dels treballadors un 2 % al pressupost 2022, que no ho 
crec, doncs, hauria estat bé, seria una bona excusa per apujar l’IBI un altre 2 %. Jo crec 
que vostè mateix es contradirà quan arribem a la proposta de pressupostos i veiem que 
l’increment dels treballadors serà de zero euros.
Per tant, jo també en aquest sentit seria una mica, una mica rigorós. Fins i tot apujant un 2 
% el sou dels treballadors, un 2 %, un 1,5, no ho sé, perquè jo no soc endevina i jo no tinc 
cap comunicació oficial ni he llegit res al BOE que digui, que impliqui que s’apujarà el sou 
dels treballadors un 2 %. Tot i apujant un 2 % el sou dels treballadors, tot i increment 
aquest sou, vostè pensa que hi haurà un miracle i que s’executarà tot el pressupost 2022? 
Més tot el que afegeixen via incorporacions de crèdit? Ja sabem que no, ja sabem que no. 
I ja sabem, i ho hem comentat moltes vegades, i vostès fins i tot m’han corregit quan jo dic 
que el pressupost no es gasta perquè no s’executa la despesa. Vostès mateixos sempre 
acaben corregint-me dient que també hi ha increments d’ingressos no esperats que no 
vénen per l’IBI, vénen per altres llocs. Que són variables? Sí, poden ser variables; és a dir, 
la plusvàlua és un dels impostos que menys programem cada any al pressupost i més 
s’acaba incrementant. Això és una realitat. Vostè pensa que, amb totes les grues que hi ha 
a Molins de Rei, no s’incrementarà la plusvàlua l’any que ve? És clar, és un misteri, eh. 
Doncs, miri, com el sou dels treballadors, un altre misteri. Aquí anem de misteri en misteri. 
Per tant, estaria bé, dins d’aquest marc d’avaluació de polítiques públiques que parlàvem 
abans, saber quin seria l’impacte i de quina manera un pressupost com el nostre pot 
assumir congelar l’IBI. Com vostè ha reconegut finalment, no estem en una recuperació 
econòmica; estem en un marc clar de crisi econòmica, i un increment de taxes, un 
increment, bé, de taxes, no, en aquest cas, però sí de l’IBI, a moltes famílies els suposarà 
un terratrèmol financer a casa. Vostè pensa que el seu funcionari s’apujarà un 2 %? 
S’imagina quant pujarà el sou dels treballadors que no siguin funcionaris? Vostè que té 
aquesta bola màgica que sap els increments de sous... Pot fer-se una idea de quant 
incrementarà, quin tingui un sou, eh, “ojo”, que no tothom tindrà un sou a Molins de Rei 
l’any que ve. Qui tingui un sou, quant li pujarà a una empresa privada? O a un comerç? 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Paraula demanada pel Sr. Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Faré la última intervenció. Intentaré fer-la molt molt curta. El Sr. Jordi Enseñat ens 
comentava que parlem molt de residus. És clar que parlem de residus, però no parlem de 
la gestió dels residus, sinó de la taxa. No cal el regidor de Sostenibilitat per parlar d’això. 
Parlem de la taxa i parlem d’aquesta taxa perquè ha pujat un 10 %. Un 10 % en dos anys. 
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Vull dir, home, doncs, no sé, com deia la Sra. Ana Aroca, que pujaran els salaris, però un 
10 % una taxa, i no em parli de valors econòmics, sinó parlo de percentatges.
És veritat que, com deia també la companya Ana Aroca, nosaltres també els fem propostes 
i no n’accepten mai cap. I, bé, reclamar que fem propostes. Doncs, anava una mica en la 
línia del que he explicat anteriorment: si veiem els resultats de les aplicacions de les 
Ordenances de l’any anterior, doncs, podrem avaluar si fem propostes amb dades més 
objectives i, per tant, amb les capacitats que pugui tenir l’Ajuntament d’acceptar-les. 
Després, per acabar, deia que es comparen amb ajuntaments de l’entorn. No sé amb quins 
ajuntaments es comparen, però nosaltres la proposta de tarifació social, perquè la queixa 
de cada any era que no els en presentàvem cap. Els n’hi hem presentat una, és veritat, 
ahir o abans d’ahir, no me’n recordo, és igual, molt just. Tot el just que ha anat tot plegat, 
però resulta que el model que li presentem nosaltres de tarifació social que aplica un altre 
ajuntament té menció especial i reconeixement de la UNESCO. Potser a Molins de Rei 
som molt bons, però potser la UNESCO alguna cosa també en sabrà. I s’utilitza l’índex de 
renda de suficiència de Catalunya. Per tant, doncs, posats a comparar, comparem-nos 
amb municipis, intentem comparar tot allò que és beneficiós i amb el màxim d’excel·lència 
possible. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Gerard. Més intervencions? Doncs, bé, si no hi ha cap intervenció més, 
si volgués tancar aquest tercer torn, ara sí, el Sr. Jordi Enseñat, regidor de Finances. 
Endavant.
Està silenciat, Sr. Enseñat.

Sr. Enseñat:
Perdó. Ara sí, no? Ara sí, molt bé, molt bé.
No volia gastar aquest torn d’intervenció en fer cap rèplica, però només en faré dues de 
molt concretes. Una: hi ha aquí algun grup municipal, o algun grup que estigui al Parlament 
espanyol, que no estaria a favor d’incrementar els sous dels treballadors públics en aquest 
escenari inflacionista? És una reflexió, una reflexió en veu alta. La segona dada: quan dic 
“de recuperació econòmica”, dic “de recuperació econòmica”. I sí que és cert que la 
pandèmia ha afectat i està afectant i està afectant molt i de ple a moltes famílies però 
també tenim dades que hi ha sectors que estan avançant, i en tenim una que és fàcil de 
consultar, que és l’atur, l’atur a Molins de Rei. I l’atur de Molins de Rei s’ha situat al 7,5 %, 
que és la mateix xifra o una xifra molt similar d’atur del primer trimestre de 2019 i, per tant, 
pre-COVID. Per tant, això també ens ha d’ajudar a veure aquest escenari que jo els deia: 
òbviament, situació de COVID, però també de certa recuperació econòmica.
L’última que dono és que l’increment de l’1,9 de l’IBI sabeu de mitjana quants euros són a 
l’any per família? Són onze. Onze euros a l’any per família. Aquest és l’increment que 
proposem, d’acord? I ja per acabar, agrair a tots els grups municipals de l’oposició les 
propostes que fan, que han fet. Agrair el to dialogant de les reunions portades a terme. 
Convidar els grups municipals de nou que no han fet proposta perquè les facin a les 
properes Ordenances Fiscals; ja he dit que penso que és un tema prou important per saber 
quin model fiscal volem a Molins de Rei i per poder parlar-ne. I, per últim, agrair de nou tota 
la feina portada a terme per l’equip de Rendes, i en especial pel seu cap. Gràcies, amb 
això acabo.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Enseñat. Bé, ara seria el torn de passar al torn de votacions. Entenc, 
Sra. Sandra, que hem de fer dues votacions: la votació de la modificació del dictamen 
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elaborat a la Comissió Informativa de la passada setmana i, finalment, la votació respecte 
de la proposta modificada de les Ordenances Fiscals del 2022. 
[Votació de la modificació del dictamen]
I ara passaríem a votar, per tant, aquesta proposta d’Ordenances Fiscals per a l’any 2022 
un cop modificat el dictamen elaborat a la Comissió Informativa.
[Votació de la proposta d’Ordenances Fiscals]
I, sense més, donaríem per acabat aquest Ple. És un Ple Extraordinari, no hi ha qüestions 
sobrevingudes, no hi ha cap moció. Això ens ho guardem segurament per a la setmana 
que ve. Els recordo que avui hem rebut un correu, també agraeixo la disponibilitat de la 
majoria de regidors i regidores, perquè ho anunciem ara, que el Ple de la setmana que ve, 
l’ordinari, que hauria de ser dijous passarà a ser dimecres, a 2/4 de 7, que han rebut un 
correu avui mateix amb aquesta informació i aquest horari. I, per tant, demà hi ha 
Informatives; divendres hi ha Portaveus, i ens tornem a veure tots plegats dimecres que ve 
al Ple ordinari del mes d’octubre. Moltes gràcies i molt bona nit a tots i totes.
[Salutacions de comiat dels presents]

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 5 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present proposta per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), , 5  vots en contra de la CUP (3), Molins Camina-Podem (1) 
i MEC (1) i 4 abstencions de ERC (3) i C’s (1). 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, 
quan son les vint hores i deu minuts, de la qual s’estén la present acta.
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