
PLE DE L ' AJUNTAMENT

A la vila de Montmeló, a un quart menys cinc de nou  del vespre  del dia 26 
d'octubre de 2021, es van reunir, sota la presidènc ia del senyor alcalde, 
els regidors anomenats a continuació, assistits per  la secretària de la 
Corporació, a l'objecte de celebrar sessió ordinàri a de primera 
convocatòria.

ASSISTENTS:

PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ; ALCALDE
ARIADNA OJEDA LAFUENTE ; REGIDORA - DELEGADA
LLUÍS ESTEBAN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARIA MAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ; REGIDORA - DELEGADA
ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN ; REGIDOR - DELEGAT
IMANOL MARTÍN GARCÍA ; REGIDOR - DELEGAT
MARCEL COMAS SUBIRÀ ; REGIDOR
JORDI MANILS TAVIO ; REGIDOR
MARI CRUZ RAMAL MATA ; REGIDORA
ALBA SERRANO PÉREZ ; REGIDORA
JOSÉ BENACH DUCTUYAT ; REGIDOR
SILVIA GUERRERO ESCRIBANO ; REGIDORA
ALBERT MONSERRAT I SOLDEVILA ; REGIDOR - DELEGAT

ROSA MARCH ESCUÉ ; SECRETÀRIA
JORDI INES MONCLÚS ; INTERVENTOR ACCTAL.

_______________

Obert l'acte per la presidència, es va procedir a d ebatre els assumptes 
següents, inclosos a l'ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE SETEMBRE DE 2021

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

2.- MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS I REGIDORES

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022

4.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA . Regidoria Seguretat Ciutadana

5.- APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT 
D'AUTOCARAVANES DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ , SOSTENIBILITAT I HABITATGE

6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN TANATORI A MONTMELÓ

7.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I LLAR UNIÓ CATALÒNIA SCCL PER LA PROMOCIÓ 
D'HABITATGES PROTEGITS AL MUNICIPI



GRUP MUNICIPAL FEM MONTMELÓ OPCIÓ MUNICIPAL  (FEM)

8.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ DEL CONSELL D'INFANTS I ADOLESCENTS DE MONTMELÓ QUE PRESENTA FEM 
MONTMELÓ.

9.- MOCIONS

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

11.- PRECS I PREGUNTES

 
_______________

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

La secretària procedeix a donar lectura de l'acta d e la sessió ordinària 
anterior, corresponent al passat 28 de setembre de 2021, la qual és 
aprovada per unanimitat dels presents.

_____________________

2. MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES  DELS REGIDORS 
I REGIDORES

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 20 de juny de 2019 en el que 
s'estableixen els imports de les indemnitzacions pe r assistències als 
òrgans col·legiats en favor dels membres de la Corp oració que no exerceixen 
els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Atès que de conformitat amb el què disposen els art icles 75 i següents de 
la Llei de bases de règim local i l'article 26 i se güents del ROM els 
membres de les corporacions locals tenen dret a per cebre retribucions per 
l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitza cions, en quantia i 
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte 
d'assistències per la concurrència efectiva a les s essions dels òrgans 
col·legiats dels quals en formen part i també a ser  indemnitzats per les 
despeses efectives realitzades en exercici del seu càrrec.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General. 

Per tot el que s'exposa, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents

A  C  O  R  D  S

Primer. Per als membres de la Corporació que no tinguin ded icació 
exclusiva, ni dedicació parcial, en concepte d'assi stències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans co l·legiats de la 
Corporació dels que formen part, els correspondrà  la percepció dels 
següents imports amb efectes del dia 1 de novembre de 2021:

- Per assistència a les sessions de Junta de Govern  Local: 230,00 €
- Per assistència a les sessions de Ple: 100,00 €
- Per assistència a les sessions de les Comissions Informatives: 50,00 €

Segon.  Notificar aquest acord als Portaveus dels diferent s Grups Polítics 
Municipals i als Regidors i Regidores afectats.



Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Pro víncia (BOP) i 
al tauler d'anuncis de la corporació, i difondre el  contingut d'aquesta, de 
conformitat amb el principi de transparència, mitja nçant la seva publicació 
actualitzada i permanent a la seu electrònica munic ipal, en compliment del 
que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de t ransparència, accés a la 
informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de  desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM
            Voten en contra: -
            S'abstenen: 4 CANVIEM; 2 FEM

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Lluís Esteban c om a regidor d’Hisenda i 
Recursos Humans.

El senyor Esteban diu que es va detectar que hi hav ia una diferència en les 
assignacions entre els regidors que tenien dedicaci ó i els que tenien per 
assistència a òrgans. Per a les noves retribucions s’han tingut en compte 
les retribucions d’altres pobles de la comarca.

El senyor Josep Benach, portaveu del grup municipal  FEM, diu que és un pas 
més per reduir les diferències que hi havien fins a ra. Diu que hauria estat 
bé consensuar el tema amb l’oposició. 

La senyora M. Cruz Ramal del grup municipal CANVIEM  diu que fa molt temps 
que reclamaven una retribució digna. Aprofiten per reclamar que s’hauria de 
reconèixer la feina del cap de l’oposició ja que si gnifiquen moltes hores 
de dedicació i que podria ser la mateixa assignació  a la d’un membre amb 
dedicació parcial del govern. 

El senyor Esteban comenta que dels casos que ha mir at no ha vist que cap 
cap de l’oposició estigui retribuït com un membre d el govern amb dedicació 
parcial. 

La senyora Ramal respon  que li sembla que si passa , per exemple, a Mollet 
del Vallès, Parets del Vallès i Granollers.

L’Alcalde diu que són municipis i ciutats molt gran s. La figura del cap de 
l’oposició en el món local no existeix, sí en Ajunt aments grans on és 
normal que s’assignin dedicacions parcials o totals , però, a municipis de 
8.000 habitants és difícil trobar-ho. El que fem av ui, diu, és reconèixer 
una major retribució per tots i que passen a cobrar  1.200 euros anuals. 
Pràcticament es multiplica per deu la retribució.

El senyor Benach diu que l’abstenció en el seu cas és perquè volien 
comentar aquest tema amb anterioritat.

L’Alcalde diu que el que es vota és si els sembla b é, si estan d’acord amb 
les retribucions, no amb el procés. 

El senyor Jordi Manils del grup municipal CANVIEM d iu que estan d’acord amb 
la pujada de les assignacions però que és insuficie nt perquè la diferència 
entre govern-oposició continua essent molta, molt d escompensada. 

L’Alcalde diu que el PSC ha estat a l’oposició en m olts ajuntaments i per 
tant saben que el reconeixement és bo.

_____________________

3. APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisende s Locals, aprovat pel 



Reial Decret legislatiu  2/ 2004 ,  de 5 de març ,  estableix en els seus  
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i  modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenanc es fiscals hauran 
d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respec tius acords d’imposició. 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix qu e les Ordenances fiscals 
contindran com a mínim la determinació dels element s tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’apro vació i d’inici de la 
seva aplicació

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acor ds de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectat s.

La publicació dels textos actualitzats de les orden ances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que  estableix l’article 85 
de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tri butària, ja que aquestes 
han de complir  la doble funció de servir com a ein a normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apart at 3, de la nova Llei 
General Tributària, i  l’article 12  del text refós  de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitat s locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al r ègim d’organització i 
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquest a que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les  modificacions que 
s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’ empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora d e les Bases del Règim 
Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als  textos de les 
ordenances fiscals municipals obeeixen, al complime nt de les previsions 
normatives esmentades anteriorment.

Vist l'informe de la Secretaria General.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refer eix l’article 25  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Lo cals, en els quals es 
posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la 
utilització privativa o aprofitament especial del d omini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació 
de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació  de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competè ncia local, que es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no e xcedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat  que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refó s de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àre a d'Hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament adopta els següents

A C O R D S

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordena nça General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dr et públic municipals que 
s’haurà de regir per a l’exercici 2022 i següents. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2022 i  següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continu ació es relacionen:



Ordenança Fiscal núm. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Es modifica l'article 5.Beneficis fiscals de conces sió potestativa o de 
quantia variable, apartat 3.1, quedant redactat de la següent manera:

3.1 Quan es tracti de sistemes d’aprofitament tèrmi c de l’energia solar 
mitjançant la instal·lació de captadors solars tèrm ics, la bonificació 
tindrà una vigència màxima de 5 anys posteriors a a quell en que es realitzi 
la instal·lació amb les següents especificitats:

a) Les instal·lacions d’energia solar tèrmica gaudir an d’un mínim del 15 
% de bonificació per metre quadrat de placa instal· lada de captadors 
tèrmics solars fins a un màxim del 50% de bonificac ió.
b) La sol·licitud de bonificació ha de ser simultàni a a la sol·licitud 
de l’oportuna llicència d’obres i contindrà l’oport ú projecte tècnic amb el 
pressupost i la memòria de la instal·lació.
c) Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar 
posteriorment còpies compulsades de les factures ac reditatives de les 
despeses i del contracte de manteniment de la insta l·lació solar i 
certificat final de la correcta execució i posada e n marxa.
d) S’aplicarà durant els 5 exercicis següents a la d ata d’aprovació de 
la bonificació que correspongui i no pot tenir efec te retroactiu.

Es modifica l'article 5.Beneficis fiscals de conces sió potestativa o de 
quantia variable, afegint els apartats 5 i 6.

5. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la  quota de l'impost, els 
immobles que siguin cedits per a formar part de la Borsa de lloguer social 
municipal.

6.1. Els béns immobles destinats a habitatge habitu al dels subjectes 
passius d'aquest impost que acreditin l’increment e n un mínim d’una lletra 
de qualificació de la seva eficiència energètica, g audiran d'una 
bonificació en la quota de l'impost del 10% per cad a lletra millorada fins 
a un màxim de 5. 

6.2. L'obtenció de la certificació energètica està regulada pel Reial 
Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el  procediment bàsic per a 
la certificació de l'eficiència energètica dels edi ficis. 

6.3. El termini de gaudi d'aquestes bonificacions é s de tres anys. 

Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, c oncorrin les 
circumstàncies per a poder gaudir de més d'una boni ficació de les previstes 
a aquest article, només s'aplicarà la de major quan tia, que serà 
incompatible amb les altres.

Es modifica la disposició transitòria  - Beneficis fiscals preexistents o 
concedits a l’empara de la present ordenança, queda nt redactat de la 
següent manera: 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquest a ordenança i que es 
puguin estendre a exercicis successius al del seu r econeixement, mantindran 
la seva vigència per a aquests exercicis futurs sem pre i quan se'n prevegi 
la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’ any en qüestió i, en tot 
cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi e ls requisits que per al 
seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació 
l’exercici objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fisc al seran, per a cada 
exercici objecte de tributació, els que determini l ’ordenança fiscal 
reguladora del present impost, vigent per a l’exerc ici de què es tracti. 



Ordenança Fiscal núm. 2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Es modifica l'article 4. Beneficis fiscals de caràc ter obligatori. apartat 
C), quedant de la següent manera:

C) Els següents subjectes passius:

- Les persones físiques, siguin o no residents en t erritori espanyol.

- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats , les societats civils i 
les entitats de l’article 35.4 de la Llei general t ributària que tinguin un 
import net del volum de negoci inferior a 1.000.000  EUR.

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la rend a de no residents, 
l’exempció només afectarà als que operin en Espanya  mitjançant establiment 
permanent, sempre que tinguin un import net del vol um de negoci inferior a 
1.000.000 EUR.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es 
tindran en compte les següents regles:

1a) L’import net del volum de negoci es determinarà  d’acord amb allò 
previst a l’article 35.2 del Codi de comerç. 

2a) L’import net del volum de negoci serà, en el ca s dels subjectes passius 
de l’Impost sobre societats o dels contribuents per  l’Impost sobre la renda 
de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués 
finalitzat el termini de presentació de declaracion s per aquests tributs 
l’any anterior al de la meritació de l’Impost sobre  activitats econòmiques. 
En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’imp ort net del volum de 
negoci serà el que correspongui al penúltim any ant erior al de la meritació 
d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués  tingut una durada 
inferior a l’any natural, l’import net del volum de  negoci s’elevarà a 
l’any.

3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci e s tindrà en compte el 
conjunt de les activitats econòmiques exercides pel  subjecte passiu.

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats per concórrer 
alguna de les circumstàncies considerades a l’apart at 1 de l’article 42 del 
Codi de comerç com a determinants de l’existència d e control, amb 
independència de l’obligació de consolidació compta ble, l’import net del 
volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats q ue pertanyin al grup.

A aquests efectes, s’entendrà que els casos de l’ar ticle 42 del Codi de 
comerç són els recollits en la secció 1a. del Capít ol I de les normes per a 
la formulació dels comptes anuals consolidats, apro vades pel RD 1159/2010, 
de 17 de setembre. 

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost so bre la renda de no 
residents, s’atendrà a l’import net del volum de ne goci imputable al 
conjunt dels establiments permanents situats en ter ritori espanyol.

Ordenança Fiscal núm. 3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Es modifica l'article 5.Beneficis fiscals de conces sió potestativa i 
quantia variable, apartat 2:

2. S’estableix una bonificació del 75 per 100 de la  quota del l’impost a 



favor dels titulars de turismes classificats en el registre de vehicles de  
Direcció General de Trànsit com “ECO”.

Aquestes bonificacions només s’aplicaran per a les primeres adquisicions de 
vehicles i tindran una durada de 3 anys comptada de s de l’any en que es 
produeix l’adquisició del vehicle. Dites bonificaci ons no són acumulables 
entre elles.

S’entén que els vehicles amb etiqueta ambiental ECO  són:

Turismes, classificats en el Registre de Vehicles c om a vehicles híbrids 
endollables amb autonomia <40km, vehicles híbrids n o endollables (HEV), 
vehicles propulsats per gas natural, vehicles propu lsats per gas natural 
comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, a més tindran 
que complir els següents paràmetres. Vehicle amb co mbustible de benzina amb 
nivells d’emissions EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combust ible dièsel amb nivell 
d’emissions EURO 6/VI.

Es modifica l'article 8.- Règims de declaració i d’ ingrés, apartats 2 i 4:

2. En les primeres adquisicions de vehicles l’impos t s’exigirà en règim 
d’autoliquidació, que s’haurà d’acreditar, davant l a Prefectura de Trànsit, 
amb caràcter previ a la matriculació del vehicle. 
Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el  supòsit de 
rehabilitació d’un vehicle quan aquesta es realitzi  en exercicis posteriors 
al de tramitació de la corresponent baixa.

4. En els supòsits de canvi de titularitat administ rativa d’un vehicle, el 
titular registral haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al 
període impositiu de l’any anterior a aquell en què  es realitza el tràmit, 
excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefect ura Provincial de 
Trànsit.  Als efectes de l’acreditació anterior, l’ Ajuntament comunicarà a 
Trànsit els rebuts impagats de cada exercici.

Es modifica l'article 10.- Gestió per delegació, ap artat 5:

5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta 
ordenança, l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provin cial de Trànsit, per 
mitjans telemàtics, els rebuts impagats de cada exe rcici.

Ordenança Fiscal núm. 5

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Es modifica l'article 2. Actes subjectes, quedant d e la següent manera:

Article 2.- Actes subjectes 

Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les  construccions, les 
instal·lacions i les obres següents:

a) Les obres de construcció i edificació de nova pl anta i les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, co nstruccions i 
instal·lacions ja existents. 

b) Les obres de demolició total o parcial de les co nstruccions i les 
edificacions.

c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs 
eòlics, molins de vent i instal·lacions fotovoltaiq ues.

d) La construcció de guals per a l’entrada i sortid a de vehicles de les 
finques a la via pública.

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per 
particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, entre 



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

f) La construcció i la instal·lació de murs i tanqu es.

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanaci ons, excavacions, 
terraplens, etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i 
altres actes d’urbanització, llevat que aquests act es estiguin detallats i 
programats com a obres a executar en un projecte d’ urbanització degudament 
aprovat o d’edificació autoritzat.

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificaci ó de tota mena 
d’instal·lacions tècniques dels serveis d’interès g eneral, tals com línies 
elèctriques, telefòniques, o altres de similars i l a col·locació d’antenes 
o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tip us.

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modif icació dels suports 
publicitaris.

j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions q ue afectin al subsòl, 
tal com les dedicades a aparcaments, a activitats i ndustrials, mercantils o 
professionals, a serveis d’interès general o a qual sevol altre ús a què es 
destini el subsòl.

k) Les construccions, instal·lacions i obres de car àcter provisional.

l) L’obertura, la pavimentació i modificació de cam ins rurals.

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal· lacions similars, siguin 
provisionals o permanents.

n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions s imilars.

o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística 
vigent a Catalunya, el planejament urbanístic o les  ordenances municipals 
subjectin a llicència urbanística o d’obres, sempre  que es tracti de 
construccions, d’instal·lacions o d’obres.

p) Intervenció parcial de cobertes/terrats que no s uposin alteracions de la 
configuració arquitectònica.

q) Actuacions parcials de pintura i rehabilitació d e façanes i celoberts en 
elements comuns d’edificis
que no suposin una variació essencial de la composi ció exterior.

r) Obres de millora a l’interior de vestíbuls i esc ales comunitàries que no 
modifiquin distribució ni
estructura.

s) Obres en locals i naus existents.

t) Actuacions en jardins i solars de sòl urbà.

u) Elements publicitaris.

v) Connexió, substitució i/o reparació de les xarxe s d’instal·lacions de 
subministrament i sanejament.

Ordenança Fiscal núm. 7

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS



Es modifica l'article 6è. Quota tributaria.

1. La quota tributària es determinarà per una quant itat fixa que 
s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents o  expedients que s'han de 
tramitar, d'acord amb les tarifes següents:

Epígraf primer.- Certificacions i informes 

1. D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents 
que integrin un expedient administratiu, per cada a cord, acte o 
document, referents:
1.a A l’any en curs i anterior. Per full 5,20 €
1.b Als cinc anys anteriors 8,51 €
1.c Més anteriors 14,00 €
2. Informes a  instància de part, amb o sense certi ficació. 82,46 €

 3.a Autenticar documents per pàgina
 3.a.1. Persones físiques 5,25 €
3.a.2. Persones jurídiques 10,20 €

3.b Quota màxima del document 96,90 €

Epígraf segon.- Serveis urbanístics

1. Cèdules urbanístiques de terrenys o edificis 81,19 €
2. Certificació de documents i informes sobres circ umstàncies 
urbanístiques, obres o activitats industrials

44,06 €

3. Informes tècnics emesos a instància de particula rs 22,00 €
4. Inspeccions realitzades pels tècnics municipals a instància de 
particulars

72,31 €

5. Planejament urbanístic

5.a) Formació o modificació, a instància privada, d e pla general, 
de plans parcials, plans especials i programes d’ac tuació  
urbanística. Bases d’actuació i estatuts  en el sis tema de 
compensació.

3.763,73 €

5.b) Formació o modificació, a iniciativa privada d ’ estudis de 
detall. Projectes d’urbanització, projectes de deli mitació de 
polígons i unitats d’actuació. Projectes de reparce l·lació.

2.064,19 €

5.c) Informe sobre plans parcials, plans especials i estudi de detall 
redactats per particulars. Es percebrà el dotze per cent  de la tarifa 
corresponent
6. Per tramitació d’expedients administratius amb a nuncis en els butlletins 
oficials i periòdics:
6.a) Expedients de planejament urbanístic 663,31 €
6.b) Expedients de devolució de fiances 70,84 €
7. Per la tramitació d'un expedients de divisió hor itzontal de 
finques

81,70 €

Epígraf tercer.- Governació

1. Expedició  d’informes i actuacions practicades e n relació a 
accidents de trànsit amb o sense fotografies

72,27 €

2. Informes sobre senyalització vial i situació del s elements de 
senyalització

21,17 €

3. Expedició de targetes per a l’autorització de ti nença i ús 
d’armes accionades per aire o gas comprimit

20,40 €

4. Expedició de full de camp sobre accidents, d'ate stat 
d'accidents, amb o sense fotografia

72,27 €

5. Altres informes de Governació que no estiguin ex pressament 
tarifats, amb o sense fotografies 36,16 €
6. Alcoholèmia: Prova de contrast en sang i traslla t a l'hospital 258,06 €



Epígraf quart.- Serveis Socials

1. Informe d’adequació de l’habitatge en virtut del  reagrupament familiar  

 
78,65€
2. Informe grau d’integració social per a l’arrelam ent social a Catalunya 

 
43,20€
3. Informe d’esforç d’integració per a la renovació /modificació de la 
residència temporal  
43,20€
4. Adequació de l’habitatge per a la renovació de r esidència per 
reagrupament familiar  
78,65€

Epígraf cinquè.- Expedients administratius

1. Proposicions per a prendre part en concursos i s ubhastes 12,19 €
2. Bastanteig de poder 27,18 €

Epígraf sisè.- Còpia de documents o dades

1. Informes sobre dades físiques i jurídiques o sob re valors 
cadastrals, per cada finca o unitat urbana. 5,30 €
2. Informes generats sobre solvència o titularitat de béns, 
activitats o vehicles, per cada titular o subjecte passiu 5,30 €
3. Informes sobre dades dels padrons o matrícules f iscals o 
d'ingressos de quotes per exercici i objecte tribut ari 5,20 €
4. Reproduccions de plànols existents en el Pla Gen eral 
d'Ordenació Urbana i altres Plans Urbanístics, comp ulsats 
degudament per Secretaria

26,59 €

5. Reproducció de plànols i documents dels projecte s d'obres municipals, a 
instància de particulars:

5.a) Obtinguts directament d'un original vegetal. P er cada m
2
 o 

fracció

7,26 €

5.b) Obtinguts de reproduccions en paper. Per cada m
2
 o fracció 14,59 €

6. Fotocòpies de plànols del cadastre municipal 2,60 €
7. Fotocòpies sol·licitades pel públic. Per cada fu ll
7.a) DIN A4 0,26 €
7.b) DIN A3 0,60 €
8. Còpies de plànols en suport magnètic. Per cada f ull 105,83 

€
9. Còpies de plànols d’emplaçament 33,10 €
10. Còpies de plànols amb plotter
10.a) DIN A0 54,98 €
10.b) DIN A1 41,67 €
10.c) DIN A2 30,50 €
10.d) DIN A3 14,25 €
10.e) DIN A4 5,63 €
11. Escaneig i gravació en suport CD d'imatges d'ar xiu, preu per 
imatge

38,17 €

12. Còpia documents arxiu municipal i parroquial 13,90 €
13. Còpies imatges en blanc i negre, en paper mida 18 x 24, preu 
per imatge

7,68 €

14. Còpies imatges a color, en paper mida 18 x 24, preu per 
imatge

19,08 €

Epígraf setè.- Altres matèries de competència municipal .



1. Per joc d'Ordenances Fiscals 54,37 €
2. Per la liquidació de plusvàlues. Per unitat 18,08 €
3. Drets de presentació a proves selectives: 
3.a) Grups A1 i A2 19,80 €
3.b) Grup B 18,52 €
3.c) Grup C1 17,25 €
3.d) Grup C2 14,25 €
3.d) Grup C2 Categoria especial Policia Local 35,70 €
3.e) Grup AP 8,62 €
4. Drets de participació a sorteig adjudicació para des Grans 
Premis

360,00 
€

5. Per venda de llibre "Protocol" 25,42 €
6. Per venda de llibre "Recull Onomàstic de Montmel ó" 19,08 €
7. Per qualsevol altre expedient o document que no estigui 
expressament tarifat

36,40 €

A. La quota de tarifa correspon a la tramitació com pleta, en cada 
instància, del document o expedient de què es tract i, des que s'inicia fins 
a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a 
l'interessat de l'acord recaigut.

B. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les  tarifes anteriors 
s'incrementaran en un 50 per cent quan els interess ats sol·licitin amb 
caràcter d'urgència la tramitació dels expedients q ue motivin 
l'acreditament.

C. Eximir de pagament de taxa per a presentació a p roves selectives en els 
següents supòsits:

C.1 Les persones que acreditin estar en situació d' atur 
C.2 Les persones que acreditin una discapacitat igu al o superior al 33% 
C.3 Per a la creació de borses de treball

Ordenança Fiscal núm. 8

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI

Es modifica l'article 6è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per una quantita t fixa, de caràcter 
anual i irreduïble per la concessió, i la successió  en la titularitat, de 
l'autorització i per la utilització de l'escut d'ac ord amb la tarifa 
següent:

Epígraf primer.- Utilització de l'escut del municip i

1. Per la concessió de l’autorització 482,04 euros .

2. Per la utilització de l'escut municipal 2,00 per cent  del valor brut 
del producte en el que s'utilitzi.

Ordenança Fiscal núm. 9

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per una quantita t fixa assenyalada 
segons la naturalesa del servei o activitat, d'acor d amb la tarifa següent:

Epígraf primer . Concessió, expedició i registre de 582,90 €



llicències
Epígraf segon . Substitució de vehicles 195,11 €
Epígraf tercer . Canvis de titularitat

a) Mortis causa 292,72 €
b) Traspàs de llicències intervius 582,90 €
Epígraf quart . Llicència eventual. Per a grans 
esdeveniments de Fórmula 1 i Moto GP

209,41 €

Ordenança Fiscal núm. 10

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS C OMUNICADES EN MATÈRIA 
D'URBANISME

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària es determinarà com segueix:

Epígraf primer.- Obres de nova planta, reforma, com plementàries i altres 
del supòsit 1.a) de l'article 5, i construcció de t anques. S'aplicarà el 
tipus de gravamen del 1,50 per cent sobre el cost r eal de l'obra.

Epígraf segon.- Obres menors: obres de construcció que no modifiquen 
l'estructura, façana o distribucions interiors i qu an la intervenció 
municipal es realitza  mitjançant comunicació prèvi a i comprovació 
posterior, el tipus de gravamen serà del 1,50 per c ent sobre el cost real 
de l'obra estimat objectivament pels Serveis Tècnic s Municipals, amb un 
mínim de 48,45 €

Epígraf tercer. - Comunicació d’obres que no compor ten augment de 
superfícies, ni modificació de volums, estructura o  distribució interior, 
ni afecten parts generals de la finca i altres no s ubjectes a llicència, el 
tipus de gravamen serà del 1,50 per cent sobre el c ost real de l'obra 
estimat objectivament pels Serveis Tècnics Municipa ls, amb un mínim de 
48,45 €

Les obres que requereixen comunicació prèvia son le s següents:

• Obres en locals i naus existents.
• Obres de millora a l’interior de vestíbuls i escal es comunitàries 
• Actuacions parcials de pintura i rehabilitació de façanes celoberts 
(en elements comuns de l’edifici) que no suposin un a variació 
essencial de la composició exterior.
• Intervenció parcial de cobertes terrats que no sup osin alteracions de 
la configuració arquitectònica (variació essencial de volum, 
composició exterior i/o estructura)
• Tanques i murs.
• Enderrocs parcials.
• Actuacions a jardins i solars urbans.
• Elements publicitaris.
• Connexió, substitució i/o reparació de les xarxes d’instal·lacions de 
subministrament i sanejament.

Epígraf quart.-  Assabentat d’obres, comunicar amb caràcter previ al seu 
inici, petites actuacions que no estan sotmeses a c omunicació prèvia 
d’obres ni a llicència prèvia municipal. Les actuac ions no poden comportar 
una variació de superfícies, volums, ni afectar est ructura ni la 
distribució interior. No poden afectar edificis cat alogats, ni implicar 
canvi d'ús. Exemptes de liquidació (gratuït).

Tipus d'actuacions que es poden realitzar:

En el cas d'habitatges:



• Reforma de cuina i/o bany existents, sense alterac ió d'envans 
(substitució de mobiliari sanitari, armaris i taule lls)
• Enguixar parets o sostres
• Reparació, substitució i/o col·locació de fals sos tre
• Reparació, substitució i/o col·locació de paviment  en interiors 
privatius
• Reparació i/o substitució de fusteria o serralleri a (portes, 
finestres, persianes, baranes ...)
• Reparar o renovar les instal·lacions a l'interior de l'habitatge.

Epígraf cinquè.- Llicències de primera utilització d'edificis

a) Llicències de primera ocupació per cada habitatg e 123,60 €
b) Llicències de primera ocupació per cada local i nau industrial, per m²

0,54 €
c) Canvi de nom de la llicència de primera ocupació 18,58 €

Epígraf sisè.-  Llicència per parcel·lacions urbane s, per parcel·la 
resultant
64,38 €

Epígraf setè.- Per la col·locació de rètols publici taris, per cada m2 o 
fracció de cartell en domini públic o privat 24,33 €

Epígraf vuitè.- Per la instal·lació de grues per la  construcció sense 
ocupar volada de la via pública 267,09 €

Epígraf novè.- Instal·lació d’estructures no perman ents, desmuntables, el 
tipus de gravamen serà del 1,50 per cent sobre el c ost real de l’obra 
estimat objectivament pels Serveis Tècnics Municipa ls.

Epígraf desè.- Assenyalament d'alineació i rasant, €/parcel·la 128,49 €

Epígraf onzè.- Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis
1.030,30 €

2. En el cas que el sol·licitant hagi formulat desis timent abans de la 
concessió de llicència o bé se li hagi denegat, les  quotes que s'hauran de 
liquidar seran el 30 per cent  de les que s'assenyalen en l'epígraf 
anterior, amb un mínim de 48,45 €,  sempre que l'activitat municipal 
s'hagués iniciat efectivament. 

Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comun icada, si el desistiment 
es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat  la visita de 
comprovació, es retornarà íntegrament al contribuen t l’import de la taxa. 
Altrament, no és retornarà cap import.

3. En el supòsit que es tramiti el projecte d’execuc ió d’obra 
separadament al projecte bàsic, havent-se concedit llicència en relació a 
aquest últim, es practicarà nova liquidació de la t axa equivalent al 1,00 
per cent  del projecte d’execució.

4. En cas de que es denegui la llicència, les quotes  que s’hauran de 
liquidar, seran del 70,00 per cent , de les que s’assenyalen als epígrafs 
anteriors.

5. En cas de pròrroga, es liquidaran el percentatge establert a 
l’epígraf primer d’aquest article, en proporció al cost real i efectiu de 
l’obra civil que falti executar.

6. Del canvi de nom de la llicència municipal, es li quidarà el 20,00 per  
cent  establert a l’epígraf primer d’aquest article.



Ordenança Fiscal núm. 11

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ AD MINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA 

LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS C ONTROLS PERIÒDICS I LES 

REVISIONS PERIÒDIQUES

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar l es següents tarifes:

Epígraf primer. Activitats en general

1. Informe urbanístic de compatibilitat del project e o 
l’activitat projectada amb el planejament urbanísti c. 152,66 €
2. a) Tramitació de procediment de llicència ambien tal 
municipal d’activitats (annex II LPCAA) exercides e n locals 
tancats o recintes amb una superfície de fins a 500  m², o de 
llur modificació substancial. 1.789,91 €
2. b) Tramitació de procediment de llicència ambien tal 
municipal d’activitats (annex II LPCAA) exercides e n locals 
tancats o recintes amb una superfície, a partir de 500 m² de 
superfície, o de llur modificació substancial (€/m² ) 3,58 €
3. Certificat ambiental emès per tècnics municipals  previ a la 
presentació de la comunicació ambiental. 152,66 €
4. a) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental (annex  III 
LPCAA), exercides en locals tancats o recintes amb una 
superfície de fins a 300 m², o de llur modificació substancial 868,63 €
4. b) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental (annex  III 
LPCAA), exercides en locals tancats o recintes, a p artir de 
500 m² de superfície, o de llur modificació substan cial (€/m²) 2,90 €
5. Tramitació del procediment de llicència d’obertu ra 
d’establiments o de llur modificació substancial pe r dur a 
terme activitats recreatives musicals i de restaura ció en 
locals o recintes tancats amb una superfície constr uïda 
superior a 500 m² o amb aforament autoritzat superi or a 500 
persones 963,39 €

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertu ra 
d’establiments o de llur modificació substancial pe r dur a 
terme espectacles públics en locals o recintes tanc ats amb 
aforament autoritzat superior a 150 persones, excep te cinemes 963,39 €
7. Comunicació d’obertura d’establiments d’espectac les i 
activitats recreatives musicals i de restauració. 868,63 €
8. Organització d’actuacions en directe en establim ents 
recollits a l’annex I del Reglament d’espectacles p úblics i 
activitats recreatives. 152,66 €
9. Tramitació del procediment de comprovació de les  activitats 
mòbils de caràcter temporal. 226,37 €
10. a) Tramitació del procediment de comprovació de  la 
comunicació per l’obertura d’establiments de l’anne x II de la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa i de la disposició addicional setena  de la 

mateixa llei, fins a 250 m
2
 , no inclosa com a activitat 

específica.  
684,38 €

10. b) Tramitació del procediment de comprovació de  la 
comunicació per l’obertura d’establiments de l’anne x II de la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa i de la disposició addicional setena  de la 

mateixa llei, a partir de 250 m
2
 (€/m

2
) , no inclosa com a 

activitat específica. 2,73 €



11. a) Tramitació del procediment de declaració res ponsable 
per l’obertura d’establiments de l’annex I de la Ll ei 16/2015, 
de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa, fins a 120 m
2
, no inclosa com a activitat 

específica.
315,86 €

11. b) Tramitació del procediment de declaració res ponsable 
per l’obertura d’establiments de l’annex I de la Ll ei 16/2015, 
de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa, a partir de 120 m
2
 (€/m

2
) , no inclosa com a 

activitat específica.
2,63 €

12. Tramitació del procediment de revisió del contr ol periòdic 
efectuat per una EAC d’una activitat amb llicència ambiental 
municipal 152,66 €
13. Tramitació del procediment de control inicial 
d’establiments no permanents desmuntables. 226,37 €
14. Tramitació del procediment de control periòdic de les 
activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la 
normativa d'espectacles públics i activitats recrea tives, quan 
el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del 
Reglament) 585,83 €
15. Tramitació de procediment de llicència municipa l 
d'establiments no permanents desmuntables 963,39 €
16. Tramitació del procediment de llicència per als  
espectacles públics i les activitats recreatives de  caràcter 
extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol) 963,39 €
17. Tramitació del procediment de llicència d’estab liments o 
activitats específiques regulades per  normativa se ctorial 
distinta de l’esmentada ens els apartats anteriors 1.789,91 €
18. a) Tramitació del procediment de comprovació de  
comunicació de l’obertura o posada en funcionament 
establiments o activitats regulades per normativa s ectorial 
distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, fins a 300 

m
2 868,63 €

18. b) Tramitació del procediment de comprovació de  
comunicació de l’obertura o posada en funcionament 
establiments o activitats regulades per normativa s ectorial 
distinta de l’esmentada en els apartats anteriors, a partir de 

300 m
2 

 (€/m
2
)

2,90 €

19. Tramitació del procediment de la comunicació de  la 
clausura d'activitats amb incidència Ambiental 0,00 €
20. Procediment de modificació, derivat de canvis n o 
substancials  de les activitats i instal·lacions, es cobrarà el 
50% de l’import de la llicència o permís 50%
21. Procediment de modificació, derivat de canvis s ubstancials  
de les activitats i instal·lacions, es cobrarà el 1 00% de 
l’import de la llicència o permís. 100%
22. Per cada procediment d’inspecció addicional que  es 
realitzi a fi de verificar el compliment de la norm ativa 300,07 €
23. Acta de mesuraments d'emissions ambientals d’ac tivitats, a 
partir de la segona petició si és denunciant i no 
s’incompleixen límits, i a partir de la primera si és a 
petició del titular i no s’incompleixen límits. 357,98 €

24. Tramitació de la documentació en matèria d’ince ndis 
d’activitats sotmeses al control preventiu de l’Adm inistració 
de la Generalitat 452,74 €

Activitats específiques amb incidència ambiental

25. Estacions de servei 4.995,45 €
26. Estacions de servei amb activitats annexes 8.945,12 €
27. Hotels i residències fins a 20 habitacions 4.466,81 €
28. Hotels i residències de més de 20 habitacions 8.933,65 €



29. Aparcaments (públics i/o privats) fins a 500 m
2
 de 

superfície útil 689,64 €

30. Aparcaments (públics i/o privats) de 501 a 2.50 0 m
2
 de 

superfície útil 4.472,56 €

31. Aparcaments (públics i/o privats de més de 2.50 0 m2 de 
superfície útil 8.928,01 €

32. Llicència d’aparcament no permanent desmuntable  com a 
activitat associada a un espectacle o esdeveniment de gran 
envergadura, per a la instal·lació d’aparcaments de  vehicles 
en terrenys particulars vinculats a espectacles

33. Sales de joc, atzar, apostes, salons recreatius , bingos i 
casinos quan aquestes no siguin de titularitat públ ica 

1.735,15 €

9.078,00 €

Epígraf segon. Activitats realitzades en el Circuit de Catalunya

Carpes destinades a la restauració i publicitat sit uades sobre 
l’edifici de boxes.
Per metre lineal. 44,22 €
Galeries esglaonades construïdes provisionalment pe r a situar el 
públic, € per seient 0,09 €
Carpes, casetes i punt de venda en general. Per uni tat

- Fins a 50 m
2 226,37 €

- Superior a 50 m
2
, per metre quadrat 4,53 €

Bars o similars, magatzem, productes de restauració  per unitat i 
ocupació de l’activitat:

- Fins a 20 m
2 105,28 €

- Superiors a 20 m
2
, per metre quadrat 5,26 €

Carpes destinades a restauració, cuines, càtering, etc.

- Fins a 150 m
2 894,95 €

- Superior a 150 m
2
, per metre quadrat 5,97 €

- Punts de venda de gelats i begudes 89,49 €
Accions publicitàries, promocionals, estands comerc ials i 
similars. Per unitat:

- Fins a 20 m
2 89,49 €

- Entre 21 i 50 m
2 173,73 €

- Entre 51 i 100 m
2 289,55 €

- Entre 101 i 300 m
2 473,80 €

- Superior a 300 m
2
, per m

2 2,10 €

Activitats lúdiques, espectacles i atraccions. Per unitat:
- Casetes de tir, tir al pot, dards, gelateries, ca stanyeres, 
caramels, cotó de sucre, fruits secs, joguines, deg ustació de vi 
i tot altre tipus de venda ambulant 89,49 €
- Cavallets, cadires voladores, inflables, laberint s, llits 
elàstics i similars 173,73 €
- Gronxadors, aparells voladors, cotxes de xoc, Sca lextric, 
kàrting, etc. 173,73 €
- Espectacles pirotècnics 221,11 €
- Globus 242,17 €
- Escenari 231,63 €
- Heliport 479,06 €
- Per a la zona pàdoc del circuit de velocitat 3.253,41 

€

Acampada a propòsit dels Grans Premis de F1, Moto G P i altres 



esdeveniments:
* Preus per venda anticipada / 3 nits

- Persona 27,00 €
- Tenda 23,00 €
- Aparcament moto 20,50 €
- Aparcament cotxe 31,50 €
- Furgoneta/similar 57,50 €
- Autocaravanes 68,00 €

* Preus per 2 nits

- Persona 33,00 €
- Tenda 28,50 €
- Aparcament moto 26,00 €
- Aparcament cotxe 36,00 €
- Furgoneta/similar 62,00 €
- Autocaravanes 71,50 €

* Preus per 1 nit

- Persona 23,00 €
- Tenda 17,00 €
- Aparcament moto 15,00 €
- Aparcament cotxe 26,00 €
- Furgoneta/similar 52,00 €
- Autocaravanes 62,00 €

Epígraf tercer. Canvis de titularitat i traspassos

Canvi de nom de la persona jurídica titular 155,42 €

Epígraf quart. Desistiment i renúncia

Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l' afectaran de cap manera 
la seva concessió condicionada a la modificació del  projecte presentat, ni 
la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la 
llicència o s’hagi practicat la visita de comprovac ió en el cas de les 
activitats comunicades. 

Si el desistiment es formulés abans de la concessió  de la llicència, les 
quotes que s’hauran de liquidar seran el 40,00 per cent de les que 
s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat  s’hagués iniciat 
efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a a ctivitat comunicada, si 
el desistiment es formula abans de què l’ajuntament  hagi practicat la 
visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent l’import de 
la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import. 

Epígraf cinquè. Llicències provisionals

Les llicències provisionals d'obertura que s'atorgu in com a conseqüència 
d'un trasllat provisional de l'activitat d'un local  a un altre per motiu 
d'obres provisionals satisfaran una tarifa equivale nt al 25 per cent de 
l'import que li correspondria si es tractes d'una l licència definitiva.

Epígraf sisè. Denegació inicial

En cas de denegació inicial de la llicència sol·lic itada, s’acreditarà una 
tarifa mínima de 93,84 euros .



Epígraf setè. Caducitat

Les llicències a les quals fa referència la present  ordenança caducaran: 

1. Als sis mesos d’haver-se obtingut, si en aquest t ermini l'establiment 
no ha estat obert al públic, sempre que no hi hagi una justificació 
acreditada davant l’Ajuntament.

Si després d’haver-se iniciat l’activitat, l’establiment romangués tancat mes de sis mesos con secutius
justificació acreditada davant l’Ajuntament. En el cas que el sol·licitant formuli desistiment a mb anterioritat a la concessió de la
llicència, o bé se li hagi denegat, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 30 per cent de les que es fixen en els diferents apart ats
anteriors, sempre que l’activitat municipal s’hagué s iniciat efectivament.

Ordenança Fiscal núm. 12

TAXA DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

La quota tributària es determina per l'aplicació de  la tarifa següent:

Epígraf primer.- Concessions de dret funerari

a.1) Concessió d’un nínxol 1r pis 964,96 €
a.2) Concessió d’un nínxol 2n pis 1.157,98 €
a.3) Concessió d’un nínxol 3r pis 964,96 €
a.4) Concessió d’un nínxol 4t pis 829,87 €
b)  Concessió d’un columbari 689,14 €
c)  Pròrrogues successives cadascunes 689,14 €
d)  Lloguer d’un nínxol o columbari (import anual)    86,43 €

La tarifa b) de l’epígraf primer (concessió de colu mbari) es veurà 
incrementada en un 50% si els sol·licitants no cons ten al padró d’habitants 
de Montmeló.

Epígraf segon.- Transmissió de dret funerari

- Drets de traspàs nínxol o columbari 40,74 €
- Drets de traspàs de panteó 94,46 €
Restarà exempt de pagament d'aquesta taxa el traspà s entre 
familiars fins a segon grau
- Expedició o canvi d’un títol per un altre per 
deteriorament, sostracció o pèrdua

5,37 €

Epígraf tercer.- Conservació i neteja

- Drets conservació nínxol o columbari anualment 14, 58 €
- Drets conservació panteons anualment, per 
nínxol 116,38 €

Epígraf quart.- Organització i administració

- Drets d’inhumació 23,46 €
- Drets d’exhumació 11,99 €
- Trasllat de despulles dins del mateix cementiri 35,19 €
- Trasllat a un altre cementiri 46,94 €
- Col·locació de làpides, marcs de cristall i 
altres ornaments funeraris 23,46 €



Ordenança Fiscal núm. 13
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCO MBRARIES I ALTRES 

RESIDUS URBANS

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de 
local, que es determina en funció de la naturalesa i el destí dels immobles 
i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o l a via pública on 
estiguin situats.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf primer.- Habitatges

Aquesta tarifa es calcularà en funció dels m² de l' immoble i el 
nombre d'integrants de la unitat familiar, 

residents a l'immoble.

Epígraf primer.- Habitatges

Aquesta tarifa es calcularà en funció dels m² de l' immoble i el 
nombre d'integrants de la unitat familiar, 

residents a l'immoble.

a) Habitatges de ≤90 m2
0-1 residents 172,57 €
2 residents 178,00 €
3 residents 182,82 €
4 residents 187,05 €
5 residents 190,66 €
6 residents 193,69 €
>6 residents 196,11 €

b) Habitatges entre 91-120 m2
0-1 residents 181,65 €
2 residents 187,36 €
3 residents 192,44 €
4 residents 196,90 €
5 residents 200,70 €
6 residents 203,88 €
>6 residents 206,42 €

c) Habitatges entre 121-180 m2
0-1 residents 190,73 €
2 residents 196,74 €
3 residents 202,07 €
4 residents 206,75 €
5 residents 210,74 €
6 residents 214,08 €
>6 residents 216,74 €

d) Habitatges entre 181-240 m2
0-1 residents 199,80 €
2 residents 206,09 €
3 residents 211,68 €
4 residents 216,57 €
5 residents 220,76 €
6 residents 224,27 €



>6 residents 227,06 €

e) Habitatges de >240 m2
0-1 residents 208,89 €
2 residents 215,47 €
3 residents 221,32 €
4 residents 226,42 €
5 residents 230,67 €
6 residents 230,67 €
>6 residents 230,67 €

Epígraf segon.- Locals comercials i de serveis

- Carnisseries ≤ 75 m²
                      >75 m²

613,38 €
724,89 €

- Herboristeries, manipulats i botigues d'animals 323,41 €
- Venda de pa i/o pastisseria 591,07 €
- Peixateries 479,55 €
- Llaminadures, xurreries
- Queviures

479,55 €
702,59 €

- Congelats 502,12 €
- Fruites i verdures ≤ 30 m² 546,46 €

                            > 30 m² 769,51 €

- Tabacs, segells, llibreries i informàtica 323,41 €
- Centres d'estètica, tractaments  salut i perruque ries
                     ≤ 150 m²
                                          > 150 m²

249,26 €
635,67 €

- Farmàcies 323,41 €
- Drogueries i perfumeries ≤ 50 m²
                                       > 50 m²                     

249,26 €
802,96 €

- Floristeries 368,03 €
- Fusteries, aluminis, construcció mobiliari i llar 546,46 €
- Ferreteries 390,33 €
- Instal·lacions i reparacions 323,41 €
- Multipreus ≤ 30 m² 546,46 €
                   >30 m² 613,38 €
- Electrodomèstics 546,46 €
- Moda, complements, sabates i merceries 323,41 €
- Videoclubs, quioscs, fotografia i locutoris 256,50 €
- Papereria, copisteries 546,46 €
- Joieries 256,50 €
- Fabricació d'embotits 468,41 €
- Distribució de begudes 546,46 €
- Bars 702,59 €
- Bars musicals 591,07 €
- Bar restaurants 814,13 €
- Restaurants  dins de nucli urbà 1.148,69 €
-         "             fora del nucli urbà 1.382,87 €
- Hotels 1.717,45 €
- Oficines 256,50 €
- Bugaderies 379,18 €
- Entitats financeres 479,55 €
- Supermercats ≤ 50 m² 769,51 €
                        entre més de 50 i 800 m² 1.605,91 €
                        > 800 m² 2.185,84 €
- Altres comerços ≤ 50 m² 379,18 €
                           > 50 m² 702,58 €
- Altres serveis    ≤ 50 m² 223,04 €
                          > 50 m² 568,75 €



 - Gimnasos i centres de dansa 262,08 €

Epígraf tercer.- Locals sense activitat i utilitzat s per 
al tancament de vehicles

- Locals utilitzats per a tancament de vehicles
368,03 €

- Locals sense activitat 189,57 €

Epígraf quart.- Locals industrials o mercantils

- Fins a 500 m ² 546,46 €

- De més de 500 m ² 814,13 €

- Locals industrials sense activitat 211,89 €

Ordenança Fiscal núm. 14

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES I ALTRES ELEMENTS ABA NDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

Es modifica l'article 4t. Quotes tributàries.

Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:         

Epígraf primer.-   Retirada de vehicles i altres elements de la via pública.

Pel trasllat o dipòsit,

1. Per la retirada d'automòbils tipus turisme

- Laborables 99,04 €
- Festius i nocturns 133,16 €

2.  Per la retirada de furgonetes i tot terrenys

- Laborables  147,59 €
- Festius i nocturns 198,19 €

3.  Per la retirada de motocicletes

- Laborables  80,68 €
- Festius i nocturns 119,24 €

4.  Trasllats 84,66 €

5.  Pels drets d'enganxada

- Automòbils, laborables  51,10 €
- Automòbils, festius i nocturns 73,24 €
- Furgonetes i tot terrenys, laborables  81,19 €
- Furgonetes i tot terrenys, festius i nocturns 109,04 €
- Motocicletes, laborables  44,42 €
- Motocicletes, festius i nocturns 65,54 €

6. Per la retirada de furgons, camions, tractors, r emolcs, 
autocaravanes i altres vehicles de característiques  anàlogues amb 
tonatge fins a 3.500 kg.



- Laborables 168,50 €
- Festius i nocturns 210,58 €

7. Per la retirada de tota classe de vehicles amb u n tonatge 
superior a 3.500 kg., les quotes seran les assenyal ades al punt 
anterior, incrementades en 6,55 euros per cada 1.00 0 kg o fracció 
que ultrapassi dels 3.500 kg.                               30,04 €

8. Contenidors 235,62 €

9. Mercaderies i objectes similars retirats de la v ia 
pública

51,87 €

L'horari festiu està comprés des de les 6h. del dis sabte o festiu fins les 
22h. del diumenge o festiu. L'horari nocturn està c omprés entre les 22h. i 
les 6h. del dia següent

Epígraf segon.- Dipòsit i custòdia del vehicle i altres elements

La taxa és diària i a comptar a partir del segon di a.

1. Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes      5,00 €
2. Turismes, quadricicles lleugers, camions i simil ars, 
fins a 3.500 kg de PMA

   11,93 €

3. Tota classe de vehicles amb PMA superior 3.500 k g    19,89 €
4. Contenidors    17,65 €

5. Objectes diversos, per m
3
 d’espai      3,37 €

A les zero hores del dia següent a l’ingrés en el d ipòsit, s’acreditarà la 
taxa per dies complets. 

6. Per la recuperació de vehicles que hagin estat r etirats 
de la via pública i traslladats al dipòsit municipa l per 
presentar símptomes d’abandonament

58,91 €

7. Per la cessió voluntària a l’Ajuntament de Montm eló de la 
propietat d’aquells vehicles que tinguin obert o en  curs 
expedient administratiu per abandó en lloc públic, als 
efectes de gestió de desballestament, descontaminac ió i 
baixa definitiva en els arxius de la DGT.

30,04 €

Epígraf tercer.- Immobilització de vehicles a la via pública mitjanç ant 
procediments mecànics.

1. Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes 31 ,01 €
2. Turismes, quadricicles lleugers, camions i simil ars, 
fins a 3.500 kg de PMA

46,41 €

3. Tota classe de vehicles amb PMA superior 3.500 k g 72,32 €

Ordenança Fiscal núm. 15

TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES M OTIVATS PER ESPECTACLES 
PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

1. La quota tributària es determinarà:

a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els apartats a), b) c) 
d) i f) de l'article 2.1 en funció del nombre d'efe ctius, tant personals 
com materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps 



invertit .

b) Per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de 
l'autorització per realitzar el transport escolar, prevista a l’apartat e).

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf primer.- Serveis especials de vigilància, c onducció i acompanyament 
de vehicles

a) Per cada servei amb agent, funcionari o treballa dors, per cada hora o fracció:
- Si el servei s’efectua entre les 6 hores i les 22  hores 35,14 €
- Si el servei s’efectua a partir de les 22 hores i  fins a les 
6 hores o en festius 40,80 €

b) Per cada servei amb caporal, per cada hora o fra cció:

- Si el servei s’efectua entre les 6 hores i les 22  hores 61,76 €
- Si el servei s’efectua a partir de les 22 hores i  fins a les 
6 hores o en festius 81,45 €

c) Per cada servei amb sergent, per cada hora o fra cció:

- Si el servei s’efectua entre les 6 hores i les 22  hores 69,36 €
- Si el servei s’efectua a partir de les 22 hores i  fins a les 
6 hores o en festius 91,60 €

d) Per cada servei amb subinspector, per cada hora o fracció:

- Si el servei s’efectua entre les 6 hores i les 22  hores 73,80 €
- Si el servei s’efectua a partir de les 22 hores i  fins a les 
6 hores o en festius 100,47 €

e) Per cada vehicle municipal, amb la seva dotació,  per cada 
hora o fracció:
- Si el servei s’efectua entre les 6 hores i les 22  hores 182,78 €
- Si el servei s’efectua a partir de les 22 hores i  fins a les 
6 hores o en festius 242,96 €

f) Per cada autorització anual per circular un vehi cle especial 
sense càrrega 270,96 €

Epígraf segon.- Autorització de transport escolar

Per cada vehicle i any 221,29 €

Epígraf tercer.- Alarmes

En cas d'activació d'alarmes en domicilis i emprese s, sense 
que es produeixi un fet delictiu, o alarma d'incend i, pel 
servei de comprovació, per hora o fracció 40,22 €

3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:

a) Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent qua n els serveis  
s'efectuïn entre les 20 i les 24 hores del dia, i e n un 100 per cent si es 
realitzen de les 0 hores a les 8 del matí.

b) El temps de prestació efectiva dels serveis es c omputarà prenent com a 



moment inicial el de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments  
respectius i com a final el de la seva entrada desp rés d'haver acabat el 
servei.

Ordenança Fiscal núm. 16

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBL ICA

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l ’aplicació de les 
tarifes contingudes als apartats següents:

a) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres,  expenedor de 
tabac, loteria, llaminadures, etc. 268,36 €
b) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refresco s i altres 
articles propis de temporada i no determinats expre ssament en un 
altre epígraf d’aquesta ordenança. 328,21 €
c) Quioscos de massa fregida. 321,86 €
d) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles n o inclosos en 
un altre epígraf d’aquesta ordenança, llevat els de dicats a la 
venda de bitllets dels cecs. 288,73 €

Ordenança Fiscal núm. 17

TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D'US PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT D E LES VORERES

Es modifica l'article 6è. Quota tributària

1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb e ls conceptes i els 
imports que es determinen en l’apartat 3er. d’aques t article.

2. Aquesta quantia comprendrà, si és el cas, la sum a dels apartats 
següents:

a) Concessió de la llicència.
b) Aprofitament de la via pública
c) Indemnitzacions per depreciació o deterioració d el paviment.

3. Les tarifes de la taxa seran, per metre lineal o fracció, amb un mínim 
de 44,63 €:

a) Inferior a 3,00 metres 45,17 €/m.l
b) Entre 3,01 i 10,00 metres 41,09 €/m.l
c) Entre 10,01 i 50,00 metres 25,80 €/m.l
d) Més de 50,01 metres 21,50 €/m.l
e) Cala d'inspecció d'1,00x1,00 metres 112,81 €

Ordenança Fiscal núm. 18

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MER CADERIES, MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BA STIDES I ALTRES 

INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

Es modifica l'article 5è. Beneficis fiscals.

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats  locals no estaran 
obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin ll icència per a l’ocupació 
de l’ús públic local amb els materials descrits a l ’article 1 necessaris 
per als serveis públics de comunicacions que explot in directament i per a 
altres usos que immediatament interessin a la segur etat ciutadana o a la 
defensa nacional.



Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’ap licació de les tarifes 
contingudes als apartats següents:

Epígraf primer.- Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys 
d’ús públic que facin els industrials amb materials  o productes de la 
indústria o comerç, grues, grues-camió bombes formi goneres i altres 
aprofitaments anàlegs a què  dediquen la seva activ itat.

- Contenidor de menys de 5 m.l. per dia 17,19 €
* Durant un mes, per dia 12,75 €
* Durant un trimestre, per dia 10,20 €
* Durant un semestre, per dia 7,70 €
* Durant un any, per dia 5,10 €

- Contenidor de més de 5 m.l. per dia 24,99 €
* Durant un mes, per dia 19,13 €
* Durant un trimestre, per dia 15,30 €
* Durant un semestre, per dia 12,75 €
* Durant un any, per dia 10,20 €

- Contenidor de sac, amb màxim de 7 dies 13,72 €
A partir del vuitè dia, per dia o fracció 4,08 €

- Ocupació o reserva especial transitòria de la via  pública:

* Fins un màxim de 6 m
2
, per dia o fracció 48,71 €

* De 6 m
2
 fins a 12 m

2
 per dia o fracció 70,89 €

* De 12 m
2
 fins a 18 m

2
 per dia o fracció 92,92 €

- Ocupació o reserva especial transitòria de la via  pública per 
mudances, neteges, etc.
* fins a 10 metres lineals / 6 hores 42,33 €
* Fins a 12 metres lineals i 2 hores o fracció 6,89 €
* Fins a 15 metres lineals i 4 hores o fracció 3,37 €
* Fins a 20 metres lineals i 6 hores o fracció 1,68 €

- Ocupació o reserva especial transitòria de la via  pública per 
la realització de feines de poda
* Les 2 primeres hores 4,26 €/ml
* De 2 a 4 hores 2,69 €/ml
* De 4 a 6 hores 2,16 €/ml

* A partir de 6 hores 1,62 €/ml

- Ocupació via pública o terreny d’ús públic amb gr ues, 
grues-camió, bombes formigoneres i altres aprofitam ents anàlegs, 
per hora i fracció 8,82 €

Reserva d’estacionament per al pas de vehicles fins  a 10 metres 
lineals:

a) Mínim 2 hores 30,60 €



b) De 2 a 4 hores o fracció (Preu hora/fracció) 15,3 5 €
c) De 4 a 8 hores o fracció (Preu hora/fracció) 8,93 €
d) De 8 a 12 hores o fracció (Preu hora/fracció) 6,63 €

A partir de 10 metres lineals, per cada metre o fra cció

a) Fins a 4 hores o fracció (preu ml*hora) 1,39 €
b) De 4 a 8 hores o fracció (preu ml*hora) 1,20 €
c) de 8 a 12 hores o fracció (preu ml*hora) 1,15 €

Epígraf segon.- Tanques puntals, estíntols, bastides , etc...

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic  amb tanques, 
caixes de tancaments, siguin o no per a obres i alt res 
instal·lacions anàlogues, per metre quadrat o fracc ió, al 
dia/fracció 0,74 €
* Durant un mes, per dia 0,64 €
* Durant un trimestre, per dia 0,59 €
* Durant un semestre, per dia 0,49 €
* Durant un any, per dia 0,35 €

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic  amb 
plataformes o bastides hidràuliques, màxim 6 m line als, per dia o 
fracció 47,38 €

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic  amb puntals, 
estíntols, bastides i altres elements anàlegs per m etre quadrat o 
fracció, al dia o fracció 0,59 €
* Durant un mes, per dia 0,49 €
* Durant un trimestre, per dia 0,40 €
* Durant un semestre, per dia 0,31 €
* Durant un any, per dia 0,18 €

- Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic  amb tanques 
per a la realització d’obres i altres instal·lacion s, per metre 
lineal o fracció, al dia 1,22 €
* Durant un mes, per dia 1,02 €
* Durant un trimestre, per dia 0,92 €
* Durant un semestre, per dia 0,74 €
* Durant un any, per dia 0,61 €

Epígraf tercer.- Permís de tancament de carrers sen se policia, però amb  
senyalització:

a) La primera hora 53,70 €
b) La segona hora 41,97 €
c) Per cada hora o fracció posterior 10,71 €
d) Per tancament de més de tres dies complerts (8 h ores per dia) 107,41 €

El tancament per arranjament de façanes gaudirà d’u na bonificació del 50%

Epígraf quart.- Ocupació o reserva especial de la v ia pública o terrenys 
d'ús públic per a la instal·lació d'una xarxa de te lecomunicacions.

4.a.- Preu per l'ús compartit d'arquetes (€ mes/uni tat) 1,01 €

4.b.- Preu per ús compartit de canalitzacions (€ me tre lineal)



4.b.1.- Elements complerts

- Subconducte Ø40mm 0,06 €
- Conducte Ø63mm 0,18 €

4.b.2.- Per secció (cm2) ocupada en conducte o subc onductes 
(€ metre lineal)
- En conducte Ø110mm o similar 0,008 €
- En conducte Ø63mm o similar 0,018 €

Epígraf cinquè.- Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys 
d'ús públic per a l'estacionament d'autocaravanes.

1.Zona d'estacionament d’autocaravanes en trànsit, àrea de pernocta:

1.1.De dilluns a dijous: 24 hores estància que incl ou servei d’aigua, 
buidatge 
aigües grises i negres i wifi

3€/dia
1.2.De divendres a diumenge: 24 hores estància que inclou servei d’aigua, 
buidatge 
aigües grises i negres i wifi

5€/dia
1.3.Temporada d’estiu (del 23 de juny al 11 de sete mbre)

5€/dia
1.4. Setmanes de Gran Premi de F1 i MotoGP

     40€/dia

Epígraf sisè.- Punt de recàrrega per a vehicle elèc tric.

En aquests estacionaments hi regiran les següents t arifes:
-Punt de recàrrega ràpida, situat al carrer Vic: 0. 35 €/kWh.

Forma de pagament: des de l’App EVCharge. L’usuari ha seleccionar l’estació 
de recàrrega de Montmeló i realitzar l’abonament (L ’aplicació es pot 
obtenir des de l’App Store o des de l’App Google Pl ay)

Epígraf setè.- Ocupació puntual de terrenys d’ús pú blic per activitats o 
esdeveniments d’ús privatiu.

1. Ocupació puntual 0,50 €/
m2/dia

Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Enti tats quedaran exemptes 
de l’import de la quota tributària d’aquest epígraf .

Ordenança Fiscal núm. 19

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAU LES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

1. La quantia del preu públic que es regula en aque sta ordenança és aquella 
que es fixa a l'apartat segon d'aquest article d’ac ord amb la superfície 
ocupada pels aprofitaments expressada en metres qua drats.
2. Les tarifes del preu públic són les següents:



Per cada metre quadrat de superfície ocupada

1. Durant la temporada ( d’1 d’abril al 31 d’octubr e) 50,08 €
1.1. De l’1 de novembre al 31 de març (sempre que e s disposi  
d’autorització per tota la temporada) Exempt
1.2. De l’1 de novembre al 31 de març (sempre que n o es 
disposi  d’autorització per tota la temporada), eve ntuals 
per dia 0,10 €
2. Trimestral 27,69 €
3. Durant un mes 15,76 €
4. Eventuals, per dia 1,43 €
5. Eventuals, per dia (Festa Major i Revetlles) 2,86 €
6. Grans Premis (3 dies) 8,26 €
7. Instal·lació de barra de servei en la via públic a

7.1 - Per unitat, de menys de 3 m.  lineals i cursa 202,83 €
7.2 - Per unitat, de 3 a 6 m. lineals i cursa 405,65 €
7.3 - Per unitat, de més de 6 m. lineals i cursa 607,72 €
8. Barra de bar dins la pròpia terrassa

8.1 - Fins a 3 m lineals 68,03 €
8.2 - De 3 a 6 m. lineals 90,68 €
8.3 - Més de 6 m. lineals 113,42 €

3. Als efectes previstos per a l'aplicació d'allò q ue figura a la tarifa, 
s'ha de tenir en compte el següent:

a) Si el nombre de metres quadrats de  l'aprofitame nt no era sencer, 
s'arrodonirà per excés per tal d' obtenir la superf ície ocupada.

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de vele s, marquesines, 
separadors, barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una 
superfície més gran que aquella que ocupen les taul es i les cadires, es  la 
superior com a base de càlcul.

c) Els aprofitaments poden  ser anuals, quan  s'aut oritzin per a tot l'any 
natural, i temporals, quan el període autoritzat co mprengui una part de 
l'any natural. Tots els aprofitaments realitzats se nse autorització 
administrativa es consideren anuals.

Ordenança Fiscal núm. 20

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 
SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CA RRER I AMBULANTS I 

RODATGES CINEMATOGRÀFIC

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’ap licació de les tarifes 
contingudes als apartats següents:

Epígraf primer.- Parades barraques, casetes de vend a, espectacles o 
atraccions que s’instal·lin amb autorització munici pal en terrenys d’ús 
públic , per dia .

1. Tómboles, rifes, bingos o similars, per m
2 3,58 €

2. Xurreries, patateres i similars (si venen begude s, es 

consideren com a bars) per m
2

2,48 €

3. Bars, sense taules, per m
2 2,63 €

4. Casetes de tir, tir al pot dard, gelateries, cas tanyeres, 
caramels, cotó de sucre, fruits secs, joguines, deg ustació de vi, 

i tot altre tipus de venda ambulant, per m
2



1,90 €
5. Gronxadors, aparells voladors, cotxes de xoc, Sc alextric, 

Kàrting, etc., per m
2

0,68 €
6. Cavallets, cadires voladores, inflables, laberin ts, llits 

elàstics i similars, per m
2

0,80 €
7. Màquines: dispensadora, boxa, recreativa i simil ars (€/unitat 
i dia) 10,53 €
8. Casetes, parades i barraques destinades a la ven da de 
productes pirotècnics 1.634,60 €

- L’ Ajuntament podrà limitar el nombre d’atraccions o parades de qualsevol 
tipus. 

A fi de garantir que els llocs es deixin en perfect e estat de neteja i 
conservació, es podrà demanar la constitució d’un d ipòsit que es podrà 
recuperar un cop retirada l’atracció i comprovant e l bon estat de les 
instal·lacions. En els cas dels circs, teatres o al tres activitats a que 
s’autoritzi la col·locació d’elements a la ciutat, la fiança cobreix 
igualment el compromís de retirar tota la publicita t.

- Circs o teatre 248,23 €
- Atraccions, bars, tómboles, etc. 151,37 €

Epígraf segon.- Parades, barraques i casetes de venda que s’instal·lin amb  
autorització municipal en terrenys d’ús públic, amb  motiu de les 
celebracions del Circuit de Catalunya

- Comerços de la població amb llicència d’activitat s vigent per 
venda de material de la pròpia activitat, fins a 5 metres lineals 77,03 €

A) Celebració de Grans Premis d’Automobilisme

1. Bars

  1.1 Fins a 10 metres lineals

    1.1.1. Portes del circuit 1.858,03 €
    1.1.2. Sector Nord 1.158,21 €
    1.1.3. Rotonda M 1.683,00 €
  1.2 Cada metre addicional 158,10 €

2. Marxandatge o comercial

  2.1 Parades de 8 metres

    2.1.1 Rambla i zona centre 929,22 €
    2.1.2 Sector Nord 877,20 €
    2.1.3 Rotonda M 1.578,96 €
2.1.4 Accessos Circuit 1.578,96 €
2.1.5 Can Guitet 2.632,11 €
2.2 Parades de 3 metres

2.2.1 Rambla i zona centre 361,08 €
2.2.2 Sector Nord 361,08 €
2.2.3 Rotonda M 895,56 €
2.3 Cada metre addicional 158,10 €

B) Celebració de Grans Premis de Motociclisme



1. Bars

  1.1 Fins a 10 metres lineals

    1.1.1. Portes del circuit 1.858,03 €
    1.1.2. Sector Nord 1.858,03 €
    1.1.3. Rotonda M 1.135,26 €
  1.2 Cada metre addicional 158,10 €

2. Marxandatge o comercial

  2.1 Parades de 8 metres

    2.1.1 Rambla i zona centre 1.341,91 €
    2.1.2 Sector Nord 1.341,91 €
    2.1.3 Rotonda M 1.158,21 €
    2.1.4 Accessos circuit 1.032,24 €
    2.1.5 Can Guitet 2.632,21 €
  2.2 Parades de 3 metres

    2.2.1 Rambla i zona centre 361,08 €
    2.2.2 Sector Nord 361,08 €
     2.2.3 Rotonda M 632,40 €
     2.2.4 Accessos circuit 789,48 €
     2.2.5 Can Guitet 2.105,28 €
  2.3 Cada metre addicional 158,10 €

Epígraf tercer.- Parades, barraques , casetes de venda i similars que 
s’instal·lin al mercat setmanal, als llocs assenyal ats a l’efecte a la via 
pública

- Llocs fixos. Per cada metre lineal i dia 6,75 €
- Llocs fixos. Per cada metre lineal i trimestre (p arades 
generals) 18,16 €
- Llocs fixos. Per cada metre lineal i trimestre (p arades de 
fruita i verdura) 28,96 €
- Llocs fixos. Per cada metre lineal i trimestre ( Parades 
d'alimentació; aplicable a les parades que utilitze n presa de 
corrent) 26,35 €

Epígraf quart.- Ocupació de la via pública de caràc ter temporal o 
fix per a l’exposició de productes, per metre lineal i trimestre 7,58 €

  
Epígraf cinquè.- Parades, barraques , casetes de venda i similars que 
s’instal·lin amb motiu de manifestacions culturals,  esportives, etc.

- Per metre lineal i dia 11,71 €
- Amb un mínim d’euros/dia,  de 46,80 €
- Fira de Nadal 25,27 €

Epígraf sisè.- Caixers automàtics o permanents d'en titats bancàries o 
comercials i altres instal·lacions anàlogues. Per a ny:

1. Caixers automàtics o permanents d'entitats bancà ries o 
comercials, per cada unitat 299,63 €
2. Aparells expenedors, màquines automàtiques (exce pte caixers 
automàtics) 149,33 €
3. Instal·lacions d'elements i estructures destinad es a la 

recepció i emissió de telecomunicacions. Per any i m
2
 o fracció 149,33 €



4. Aparells autoritzats d'atraccions infantis, inst al·lats a la 
via pública 149,53 €

Epígraf setè.- Ocupació de la via pública de caràct er temporal 
pel rodatge de pel·lícules , anuncis, etc. Per metre quadrat  0,73 €

Quan per a l’autorització de la utilització privati va s’utilitzin 
procediments de licitació pública, l’import de la t axa vindrà determinat 
pel valor econòmic de la proposició sobre la que re caigui la concessió, 
autorització o adjudicació.

Ordenança Fiscal núm. 21

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES V ORERES I LES RESERVES DE 
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE 

QUALSEVOL MENA

Es modifica l'article 6è. Quota tributària

La quantia de la taxa es determina d’acord amb el s egüents quadres de 
tarifes:

Tarifa primera. Guals

Entrada de pas de vehicles a finques de qualsevol c lasse a través de la 
vorera amb o sense placa de reserva

Tarifa anual 52,50 €

En els casos de locals destinats a aparcament col·l ectiu, s'apliquen a la 
tarifa els coeficients correctors següents:

Aparcaments en zona residencial i comercial: Coefic ient
a) D'1 a 4 vehicles de capacitat 1.00
b) De 5 a 9 vehicles de capacitat 1.50
c) De 10 a 25 vehicles de capacitat 2.00
d) De 26 a 50 vehicles de capacitat 3.00
e) De 51 a 75 vehicles de capacitat 4.00
f) De més de 75 vehicles de capacitat 5.00

Aparcament en zona industrial: 

Coeficient
a) Per cada metre lineal o fracció, fins a 16 metre s 3.00
b) Per cada metre lineal o fracció que suplementi l ’amplada del gual a
partir dels 16 metres 0.75

1. L’atorgament de la llicència és discrecional per  aquesta Corporació, en 
funció de les circumstàncies urbanístiques i de trà nsit de la zona.

2. En cas de celebració de mercats o actes públics,  el gual ha de quedar 
suspès durant el termini de celebració de l'acte.

3. En cas de necessitat, per delimitar l’amplada de l gual es pintarà a 
sobre de la calçada de color “groc auto”, segons el s criteris establerts en 
la llicència atorgada.

4. Els guals es concedeixen per un mínim de 2,50 me tres i un màxim de 4,50 
metres d’amplada de pas útil en les categories a) i  b), i fins a 8 metres 
d’amplada de pas útil en les categories de c) a f).

5. En cas que no existeixi un projecte tècnic de l' activitat d'aparcament, 
la categoria de l'aparcament s’estableix a raó d’1 plaça d'aparcament per 
cada 25 m² de local.



6. El gual és, per definició, l'ús privatiu de la v orera per a l’accés de 
vehicles als immobles. A fi de preservar la uniform itat constructiva i 
estètica, i en els casos que sigui recomanable, pot  rebaixar-se la vorera 
existent entre dos guals consecutius.

8. En zona industrial, el gual d’amplada igual o in ferior a 8 metres, 
s’entén que està inclòs en la mateixa activitat i p er tant no es troba 
subjecte a aquesta taxa. El segon gual o ampliació que se sol·liciti 
meritarà la taxa corresponent, sens perjudici dels metres lineals de què es 
tracti.

9. La finalitat exclusiva dels guals és facilitar l ’accés dels vehicles a 
l’interior de les cases, edificis, naus o locals i,  en cap cas, el front de 
l’àmbit ocupat pel gual no podrà ser utilitzat com a lloc d’aparcament ni 
d’estacionament de vehicles.

10. En el cas de donar de baixa un gual sempre cald rà refer la vorera al 
seu estat original.

11. El tram de vorera delimitat per el gual es mant indrà permanentment en 
perfectes condicions de conservació. Les obres de c onstrucció, reparació, 
reforma, supressió i d’altres que necessiti el gual  s'executaran 
directament pel titular de la llicència. En tot cas  aquestes obres seran a 
càrrec d’aquest titular.

12. A les zones residencials la llicència serà grat uïta per a les persones 
que reuneixin els següents requisits: 

a) Persones empadronades en el municipi amb discapa citat, titulars de la 
targeta d'aparcament identificada com a "Titular co nductor/a" (atorgada per 
la Generalitat de Catalunya).

b) Persones empadronades en el municipi amb discapa citat, titulars de la 
targeta d'aparcament identificada com a "Titular no  conductor/a" quan, tot 
i tenir mobilitat reduïda, el titular sigui menor d e 18 anys, o si és més 
gran, tingui un grau de discapacitat igual o superi or al 65%, d'acord amb 
el que estableix l'article 3.5 del Decret 97/2002.

El termini de la gratuïtat serà d'un any. (La prime ra vegada que es 
tramiti, el termini es donarà pel temps que resti p er a la finalització de 
l’any natural). Aquest termini es prorrogarà automà ticament si persisteixen 
les condicions que varen motivar l'atorgament.

c) Que no siguin titulars d’una reserva d’estaciona ment dels vehicles en el 
municipi.

Tarifa segona. Reserva d'aparcament sense limitació  horària

- Serveis discrecionals de transport de viatgers i anàlegs.
- Actuacions especials per a la millora de la mobil itat.

Tarifes Euros
Entitats socials i associacions censades en el regi stre de l’Ajuntament 

42,00
Fins a 3 metres lineals per any 

48,00
Per cada metre suplementari i any fins a 16 metres 

13,50
Per cada metre suplementari i any a partir dels 16 metres   

18,50
Estacionament permanent reservat per autocaravanes

173,50

Tarifa tercera. Reserva d'aparcament amb limitació horària



A) Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per a comerços, per a la 
càrrega i descàrrega de mercaderies.

Tarifes Euros
Fins a 3 metres lineals per any o fracció 42,00
Per cada metre suplementari i any o fracció 18,00

1. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 h i dis sabtes de 9 a 14 h.

2. L’atorgament d’aquestes reserves és discrecional  i haurà d’estar 
justificat, entre d’altres, per la inexistència en l’entorn pròxim del 
local comercial de reserves d’estacionament col·lec tives per a càrrega i 
descàrrega.

B) Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per a les activitats 
relacionades amb la construcció (execució d’obres d e nova planta o gran 
rehabilitació), locals no comercials d’oficis de la  construcció i 
instal·lacions.

Tarifes     Euros
Fins a 3 metres lineals per mes o fracció 40,00
Per cada metre suplementari i mes o fracció  16,00

1. Horari: De dilluns a divendres de 8 a 20 h i dis sabtes de 9 a 14 h, 
sense que l’esmentada reserva impliqui l’ocupació d e la via pública amb 
materials de construcció, runes, contenidors, sacs o d’altres 
instal·lacions anàlogues subjectes a la taxa previs ta en l’Ordenança fiscal 
núm. 10.

2. La reserva d'estacionament per a càrrega i descà rrega de passatgers o 
mercaderies no implica rebaixar la voravia.

Tarifa quarta. Placa de gual permanent o de reserva  d’espai

Lliurament de placa permanent o de reserva d’espai,  per nova implantació, 
reposició o pèrdua.

Tarifa Euros
Per unitat     GRATUÏTA

1. La col·locació i el manteniment de la placa de g ual anirà a càrrec del 
titular del gual.

Tarifa cinquena. Reserva d’estacionament dels vehic les de persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda

Reserva d’estacionament personalitzada propera al d omicili o lloc de 
treball per a persones amb discapacitat i mobilitat  reduïda.

Tarifa  Euros
Anual     155,00

1. Només poden sol·licitar la reserva d’aparcament les següents persones:

A) Persones amb discapacitat, titulars de la target a d'aparcament 
identificada com a "Titular conductor/a" (atorgada per la Generalitat de 
Catalunya).

B) Persones amb discapacitat, titulars de la target a d'aparcament 
identificada com a "Titular no conductor/a", quan t ot i tenir mobilitat 
reduïda, el titular sigui menor de 18 anys o, si és  més gran, tingui un 
grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'aco rd amb el que estableix 
l'article 3.5 del Decret 97/2002.

2. La reserva d’estacionament s’ubicarà el més prope r possible del 
domicili, excepte en el cas que es tracti de reside nts en zones d’illes de 



vianants ,  carrers sense estacionament en superfície o en zone s amb  
circulació limitada, en què s’ubicaran fora de les zones excloses.

3. En cas que l’interessat discapacitat sigui propi etari, o estigui 
empadronat en un emplaçament que disposi d’una plaç a d’aparcament en zona 
comunitària, garatge particular o pati de parcel·la  amb superfície 
suficient per a la maniobra i estacionament del veh icle, la reserva no serà 
autoritzable, llevat que l’esmentada plaça no compl eixi la legislació 
d’accessibilitat.

Només serà autoritzable, si l’interessat/da discapa citat/da disposi la 
plaça de pàrquing
que disposi l’interessat/a, no compleixi els criter is mínims de superfície 
que estableixi la
normativa vigent d’accessibilitat, a l’actualitat l ’Ordre VIV 561/2010, 
d’aplicació a l’àmbit estatal. L’article 35.3 del c apítol novè (9) de 
l’annex de l’Ordre, recull que les places d’estacio nament per a persones 
amb discapacitat, situades en bateria, han de tenir  unes mides mínimes de 
5,00 m de longitud i 2,20 m d’amplada, disposant a més a més d’una zona 
d’aproximació i transferència lateral de longitud i gual al de la plaça i 
amb una amplada mínima de 1,50 metres.

4. Les reserves d’estacionament regulades en aquest  epígraf són personals i 
intransferibles. No obstant això, els beneficis que  atorga la reserva són 
d’aplicació a qualsevol vehicle conduit o ocupat pe r la persona titular de 
la targeta d’aparcament a la
que se li ha concedit la plaça.

5. Les reserves d’estacionament als llocs de trebal l només es concediran a 
les persones amb discapacitat titulars de la target a d’aparcament de 
“Titular conductor/a”. No obstant
això, només. seran autoritzables en el supòsit que l’empresa no disposi de 
llocs d’estacionament per a treballadors/treballado res amb discapacitat i 
la seva durada vindrà condicionada a la duració del  contracte de treball.

6. Les reserves per llocs de treball només seran au toritzables en cas de 
ser titular conductor/a discapacitat. Seran autorit zables en el supòsit que 
l’empresa no disposi de
llocs d’estacionament per a treballadors/treballado res amb discapacitat i 
la seva durada
vindrà condicionada a la duració del contracte de t reball.

7. El termini de la llicència serà d'un any. (La pr imera vegada que es 
tramiti, el termini es donarà pel temps que resti p er a la finalització de 
l’any natural.) Aquest termini es prorrogarà automà ticament si persisteixen 
les condicions que varen motivar l'atorgament.

8. Quan no sigui necessària la reserva, el sol·lici tant haurà de 
notificar-ho per tal de procedir a la supressió de senyalització de la 
reserva. Si no es fa aquesta notificació i l’Admini stració detecta el no ús 
de l’espai, procedirà a realitzar els treballs d’of ici i les despeses 
generades es liquidaran a l’usuari segons el pressu post de l'actuació.

9. Prèvia justificació de la necessitat, podrà auto ritzar-se la col·locació 
de 2 plaques de
matricula diferents vinculades a la mateixa reserva  d’estacionament. Per 
poder-se autoritzar caldrà que els conductors dels 2 vehicles, siguin 
titulars de la targeta d’aparcament de "titular con ductor/a" atorgada per 
la Generalitat de Catalunya.

Ordenança Fiscal núm. 22
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Es modifica l'article 6è. Quota tributària



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

Epígraf primer.- Tarifa de subministrament

a) Domèstica:
- Facturació quota fixa per abonat/trimestre 6,12 €/trim

- Facturació  fins 18 m
3
 per abonat/trimestre 0,10 €/m

3

- Facturació de l’excés entre més de 18 i 27 m
3
 per 

abonat/trimestre
0,41 €/m

3

- Facturació de l’excés entre més de 27 i 54 m
3
 per 

abonat/trimestre
0,92 €/m

3

- Facturació de l’excés de consum de 54 m
3
 per 

abonat/trimestre
2,86 €/m

3

- Facturació consum d’aigua per avaria acreditada s uperior a 

95 m
3 

per abonat/trimestre. Màxim 1 trimestre l’any 0,66 €/m
3

b) Industrial:
- Facturació quota fixa per abonat/trimestre 25,50 €/

trim

- Facturació  fins 40 m
3
 per abonat/trimestre 0,82 €/m

3

- Facturació de l’excés entre més de 40 i 80 m
3
 per 

abonat/trimestre
2,55 €/m

3

- Facturació de l’excés de consum de més de 80 m
3
 per 

abonat/trimestre
3,67 €/m

3

- Facturació consum d’aigua per avaria acreditada s uperior a 

95 m
3 

per abonat/trimestre. Màxim 1 trimestre l’any 1,68 €/m
3

* Aquesta tarifa de subministrament s’aplicarà en d efecte de 
conveni, el qual podrà establir-se a instància de p art.

c) Comercial
- Facturació quota fixa per abonat/trimestre 15,30 €/

trim

- Facturació  fins 40 m
3
 per abonat/trimestre 0,41 €/m

3

- Facturació de l’excés entre més de 40 i 80 m
3
 per 

abonat/trimestre
1,02 €/m

3

- Facturació de l’excés de consum de més de 80 m
3
 per 

abonat/trimestre
2,96 €/m

3

- Facturació consum d’aigua per avaria acreditada s uperior a 

95 m
3 

per abonat/trimestre. Màxim 1 trimestre l’any 0,77 €/m
3

Epígraf segon.- Treballs d’instal·lació d’escomesa a la xarxa general

- Si l’habitatge és unifamiliar 630,89 €
- Per habitatge plurifamiliar, obres i indústries 778,56 €
- Canvi d’escomesa, a petició de l’interessat 315,45 €
- Escomesa contra incendis 1.082,43 €

Les escomeses que tinguin la canonada general a més  de 3 metres de la 
façana on s'emplaci el comptador, es cobrarà per ca da metre lineal que 
excedeixi el següent:
- Carrers amb asfalt 79,09 €
- Carrers amb vorera, formigó 37,71 €
- Carrers de terra, sense reposició 25,57 €

Epígraf tercer.- Venda de comptadors i portelles



- Comptadors de 13mm Tipus C 99,36 €
- Comptadors contra incendis de 65mm 262,92 €
- Portella 84,58 €
- Lloguer de comptador 6,90 €

 
Epígraf quart.- Drets de connexió d’escomesa a la x arxa general 

- Ús domèstic 1a ocupació (13mm. Tipus C) 241,42 €
- Ús domèstic successives ocupacions (13mm. Tipus C ) 65,79 €
- Ús industrial, comercial i piscines 289,71 €

Epígraf cinquè.- Comptadors provisionals, canvi de titularitat, conservació 
i trasllat dels mateixos, conservació dels comptado rs

Mentre es disposi d’un comptador provisional d’obre s, les tarifes pel 
consum d’aigua que s’aplicaran seran les correspone nts a les industrials.

- La conservació del comptador per cada trimestre 10,20 €
- Canvi de titularitat dels comptadors
Familiars 9,55 €
Altres 21,23 €

Epígraf sisè.- Reobertura de subministrament d’aigu a 40,53 €

Epígraf setè.- Inspecció i verificació instal·lacio ns i comptadors

- Verificació de comptadors per laboratori homologa t, previ 
encàrrec de l'abonat

124,16 €

- Per cada inspecció/verificació a l'immoble de l'a bonat 23,35 €

Ordenança Fiscal núm. 24

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS I V ITRINES I PER LA 
INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS QUE OCUPEN EL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’ap licació de les tarifes 
contingudes als apartats següents:

Tarifa primera. Anuncis que ocupin terrenys de domini públic local

Per trimestre, o fracció, i m²

En el carrers de 1a E categoria 292,66 €
En el carrers de 1a categoria 98,80 €
En el carrers de 2a categoria 79,00 €
En el carrers de 3a categoria 74,09 €

Tarifa segona. Anuncis visibles des de les vies públiques locals

Els instal·lats en la façana de l’immoble o sobre s uperfícies alienes a 
l’objecte o activitat anunciada.

Per semestre, o fracció, i m²

En el carrers de 1a E categoria 203,80 €
En el carrers de 1a categoria 67,95 €
En el carrers de 2a categoria 55,55 €



En el carrers de 3a categoria 51,87 €

Quan els anuncis es refereixin a activitats socials  o benèfico-docents, les 
tarifes es reduiran en un 50 per cent. La reducció se haurà d’aprovar per 
la Junta de Govern Local.

Ordenança Fiscal núm. 25

TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES I SIMILARS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS I UTILITZACIÓ D’ EDIFICIS M UNICIPALS

Es modifica l'article 5è. Quota tributària, Tarifa tercera. Per activitats 
relacionades amb el patrimoni històric i arqueològi c del municipi:  

A) públic general (preu per persona)

a.1) Visita guiada al museu (general) 3,00 €
a.2) Visita guiada al museu (reduïda) 2,00 €
a.3) Suplement per visita teatralitzada 1,00 €
a.4) Tarifa general per itineraris guiats pel patri moni 3,00 €
a.5) Tarifa reduïda per itineraris guiats pel patri moni 2,00 €
a.6) Suplement per itinerari teatralitzat pel patri moni 1,00 €

B) Públic escolar (preu per persona)

b.1) Visita guiada al Museu, grups de mínim 15 i mà xim 25 alumnes 
2,00 €
b.2) Tallers escolar
2,00 €
b.3) Itinerari guiat pel patrimoni 
2,00 €
b.4) Suplement per visita o itinerari teatralitzat 
0,50 €

Notes: 
Tarifa reduïda, disposen d’ elles : 
- Persones de 65 anys o més (prèvia presentació DNI)
- Pensionistes
- Persones titulars del Carnet Jove (prèvia presenta ció esmentat 
carnet)
- Estudiants amb carnet d’estudiant internacional (p rèvia presentació 
esmentat carnet)
- Persones posseïdores del carnet de família nombros a o monoparental 
(prèvia presentació esmentat carnet)
- Persones amb carnet de la biblioteca “La Grua“ (pr èvia presentació 
esmentat carnet)
- Grups de 15 o més persones

Entrada gratuïta :
- Persones empadronades a Montmeló (prèvia presentac ió del DNI)
- Persones en situació d’atur (prèvia presentació de l carnet d’atur)
- Persones menors de 16 anys
- Alumnes matriculats als centres escolars del munic ipi: llar 
d’infants, educació infantil, primària, secundària i batxillerat, cicles 
formatius i educació especial
- Alumnes del Consorci per la Normalització Lingüíst ica i Voluntaris 
per la llengua, degudament acreditats
- Professionals de l’ensenyament reglat, acreditats per la direcció del 
centre educatiu en exercici de la seva feina
- Guies turístics professionals, degudament acredita ts
- Membres de l’ICOM (International Council of Museum s) o de l’ICOMOS 
(International Council of Monuments), degudament ac reditats



- Membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya,  degudament 
acreditats
- Membres de la Societat Catalana d’Arqueologia, deg udament acreditats
- Membres i col·laboradors del Centre d’Estudis de M ontmeló, degudament 
acreditats
- Professionals de premsa, degudament acreditats
- Persones amb certificat de discapacitat (l’acompan yant tindrà tarifa 
gratuïta si la targeta acreditativa identifica que la persona necessita 
acompanyant)
- Famílies d‘acollida degudament acreditades
- Qualsevol persona que participi a les activitats p rogramades pel 
museu en les següents jornades de portes obertes:
Festes locals (Festa Major)
Dia Internacional dels Monuments
Nit dels Museus i Dia internacional dels Museus
Jornades Europees del Patrimoni

Ordenança Fiscal núm. 28

TAXA PER CONCESSIÓ  DE LLICÈNCIES, LA COMPROVACIÓ D E LES ACTIVITATS 
COMUNICADES I CONTROL DE LA PUBLICITAT DINÀMICA

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar l es següents tarifes:

EPÍGRAF I. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES

A) De publicitat manual
Sobre el volum d’impresos que es preveu repartir, s ’aplicaran les tarifes 
següents:

I.A.1) Quan es tracti d’un repartiment singular

Fins a 5.000 impresos 248,06 €
Entre 5.001 i 10.000 impresos 298,86 €
Entre 10.001 i 50.000 impresos 343,43 €
Més de 50.000 impresos 394,28 €

I.A.2) Quan es tracti de repartiments diversos, que interessen a diferents 
persones i productes, els quals es preveu efectuar de forma continuada per 
constituir l’objecte de l’activitat del subjecte pa ssiu
Fins a 5.000 impresos 248,06 €
Entre 5.001 i 10.000 impresos 343,43 €
Entre 10.001 i 50.000 impresos 445,23 €
Més de 50.000 impresos 426,16 €

B) Repartiment domiciliari de publicitat
Sobre el volum d’impresos que es preveu repartir, s ’aplicaran les tarifes 
següents:
I.B.1) Quan es tracti d’un repartiment singular

Fins a 5.000 impresos 248,06 €
Entre 5.001 i 10.000 impresos 298,96 €
Entre 10.001 i 50.000 impresos 343,43 €
Més de 50.000 impresos 394,28 €

I.B.2) Quan es tracti de repartiments diversos, que 
interessin a diferents persones i productes, els qu als es 
preveu efectuar de forma continuada per constituir l’objecte de 



l’activitat del subjecte passiu
Fins a 5.000 impresos 248,06 €
Entre 5.001 i 10.000 impresos 343,43 €
Entre 10.001 i 50.000 impresos 445,23 €
Més de 50.000 impresos 426,16 €

C) Publicitat mitjançant l’ús de vehicles

I.C.1) Quan es tracta d’una exhibició singular per cada m
2
, o 

fracció, d’anunci i període de 15 minuts o fracció 98,58 €

I.C.2) Quan es preveu utilitzar aquest mitjà de pub licitat de 
forma continuada, per cada trimestre o fracció:
- En taxis, per cada llicència 68,75 €

- En autobusos, per cada m
2
 o fracció de superfície exterior 39,15 €

- En vehicles de transport públic, per cada m
2
 o fracció de 

superfície interior ocupada. 24,48 €

- En vehicles propis de la persona beneficiària de la 
publicitat, per cada anunci que excedeixi de la fin alitat 
merament identificadora 9,87 €
- En vehicles aliens diferents dels enumerats als a partats 
anteriors, per cada anunci 24,48 €

D) Publicitat oral

I.D.1) Quan es tracta d’actes singulars

- De viva veu o amb ajuda de megafonia, per cada di a 48,92 €
- Amb ajuda de mitjans audiovisuals, per cada dia 98,59 €

I.D.2) Quan es preveu realitzar anualment diversos actes publicitaris, per 
constituir l’objecte de l’activitat del subjecte pa ssiu

- De viva veu o amb ajuda de megafonia  per cada ac te previst 
de 15 minuts o fracció 58,48 €
- Amb ajuda de mitjans audiovisuals  per cada acte previst de 
15 minuts o fracció 117,06 €

EPÍGRAF II – CONTROL DE LA PUBLICITAT

Quan es tracti de les activitats publicitàries a qu è es refereixen els 
apartats A) i B) per l’exercici de l’activitat muni cipal de control no 
s’acredita taxa diferent de la satisfeta per aplica ció de les tarifes 
previstes a l’Epígraf I.

Per l’exercici de control sobre la resta d’activita ts de publicitat 
dinàmica, per cada any natural següent al de conces sió de la llicència, 
s’acreditarà la taxa en base a les següents tarifes :

Activitat assenyalades als epígrafs I.1.b) i I.2.b)  segons el volum d’impresos 
que es preveu distribuir anualment
Fins 10.000 248,06 €
Entre 10.001 i 50.000 298,96 €
Més de 50.000 394,28 €



Ordenança Fiscal núm. 30

TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA

Es modifica l'article 2n. Fet imposable:

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la presta ció dels serveis de 
salut pública, realitzats a domicili o per encàrrec , que s’especifiquen en 
les tarifes contingudes a l’article 4t.

2. No s’inclouen en el fet imposable d’aquesta taxa,  i en conseqüència 
no s’acredita el seu pagament, els serveis de recol lida d’animals en favor 
de persones en situació de precarietat econòmica se gons informe dels 
serveis socials municipals.

3. Estan obligades al pagament d'aquesta taxa, pel q ue fa als drets de 
registre, administració i intervenció del servei, t otes les persones 
propietàries o posseïdores d’un gos com animal de c ompanyia sempre i quan 
els animals resideixin en el terme municipal d'aque st Ajuntament.

Es modifica l'article 4t. Quota tributària:

Les  quanties de la taxa regulada en aquesta ordena nça seran les següents:

1. Serveis

1.1 Servei de recollida i trasllat municipal al cen tre d'acollida 
d'animals 69,81 €

1.2 Altres despeses veterinàries o d'altres tipus q ue s'hagin pogut 
generar:

- Col·locació de xip 37,59 €
- Per dia de manutenció 6,43 €
- Desparasitació, vacunes i tests 16,12 €

2. Llicència i/o renovació per a la tinença d’anima ls potencialment 
perillosos 37,59 €
3. Duplicat acreditació llicència per a la tinença d’animals 
potencialment perillosos 2,14 €

 4. Control sanitari d’establiments 108,22 
€

 5. Alta inscripció en el cens genètic dels gossos amb mostres d'ADN 34,68 €
 6. Xapa identificativa del cens genètic dels gosso s amb mostres 
d'ADN

1,00 €

S'afegeix l'article 8è. Beneficis fiscals:

1. Es concedirà una bonificació d’un 100 % de les t axes a favor dels 
propietaris dels animals de companyia que realitzin  la inscripció en el 
cens genètic dels gossos amb mostres d’ADN durant l es campanya que es 
duguin a terme per l’Ajuntament de Montmeló.

2. Gaudiran d’exempció els gossos pigalls, prèvia a creditació a 
l’Ajuntament, tant per la inscripció en el cens gen ètic dels gossos amb 
mostres d’ADN com per la quota anual per la tinença .  

3. Es concedirà una bonificació d’un 50 % els gosso s procedents d’un centre 
d’acollida d’animals prèvia la presentació d’un con tracte d’adopció, tant 
per la inscripció en el cens genètic dels gossos am b mostres d’ADN com per 
la quota anual per la tinença.  

4. Estaran exempts de pagament de les taxes per la inscripció en el cens 



genètic dels gossos amb mostres d’ADN els canvis de  domicili en el municipi  
de Montmeló.

S'afegeix l'article 9è. Normes de gestió i recaptac ió:

El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la  prestació del servei. 
L’import de la taxa es fa efectiu en l’oficina corr esponent contra el 
lliurament d’un comprovant que dona l’Ajuntament o mitjançant un sistema 
automàtic.

Ordenança Fiscal núm. 31

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Es modifica l'article 5è. Quota tributària:

Epígraf 1r.  Tarifa per nova connexió d'escomesa.

1.- S'entén per nova connexió l'escomesa de la finc a al servei del 
clavegueram públic.

Drets de connexió a la xarxa general a satisfer per  una sola vegada, 
compatible amb la llicència d'obres:

1. Fins a 3 habitatges objectes de connexió única i  
simultània  221,534 €
2. De 4 a 10 habitatges (n-3)*40,50 € + 118,456 €
3. D'11 a 20 habitatges  (n-3)*30,46 € + 202,344 €
4. Més de 20 habitatges (n-3)*25,28 € + 315,012 €
5. Locals destinats a activitats econòmiques 772,987 €

Epígraf 2n.  Tarifa en funció del consum d'aigua.

En el subministrament domiciliari d'aigües, el volu m d'aigua consumit 
mesurat pel comptador, o l'estimat quan no sigui po ssible la seva lectura, 
o el límit permès per l'aforament.

Usuaris domèstics

a) Preu fix anual 11,868 €
b) Preu variable

b.1) 1r bloc fins a 30 m
3
/trimestre 0,058 €

b.2) 2n bloc de 30 m
3
 fins a 60 m

3
/trimestre 0,087 €

b.3) 3r bloc de 60 m
3
 fins a 90 m

3
/trimestre 0,115 €

b.4) 4t bloc de 90 m
3
 fins a 150 m

3
/trimestre 0,192 €

b.5) Excés de 150 m
3
/trimestre 0,367 €

Usuaris industrials

a) Preu fix anual 19,582 €
b) Preu variable

b.1) 1r bloc fins a 60 m
3
/trimestre 0,112 €

b.2) 2n bloc de 60 m
3
 fins a 120 m

3
/trimestre 0,227 €

b.3) 3r bloc de 120 m
3
 fins a 500 m

3
/trimestre 0,453 €

b.4) Excés de 150 m
3
/trimestre 0,851 €

Epígraf 3r.  Tarifa en funció de l'aprofitament pri vat de les aigües 



subterrànies :

a) En l'aprofitament privat de les aigües subterràni es procedents de pous, 
el volum del cabal, serà l’autoritzat per l’Agència  Catalana de l’Aigua.

Tarifa:

- Domèstic preu m
3
/any 0,023 €

- Industrial preu m
3
/any 0,057 €

b) En l'aprofitament privat de les aigües subterràn ies procedents d'una 
mina, el volum del cabal mesurat per mètode químic de dilució.

Es modifica l'article 8.- Exempcions i bonificacion s

Es podrà sol·licitar una bonificació de la quota va riable  del servei de 
clavegueram atenent al nivells de renda personal.

Per establir les bonificacions s’aplicaran els segü ents criteris:

a) Càlcul de la renda personal dels membres de la u nitat familiar.

S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membr es que conviuen en un 
mateix domicili amb vincle familiar, aportant empad ronament de convivència.

Per al càlcul de la renda personal es comptabilitza ran els ingressos 
existents a la unitat familiar i s’aplicarà la fórm ula següent:

Renda personal (*) = Nivell de renda / nombre de pe rsones de la unitat 
familiar

(*) S'entén per renda personal el conjunt de rendim ents íntegres de 
conceptes computables en el càlcul de l'IRPF.

b) Comparació de la renda personal amb el Salari Mí nim Interprofessional 
(SMI), resultant el percentatge de la bonificació a  aplicar .
Els percentatges d’aplicació són els següents:

Renda Personal Percentatge d’aplicació

≥ SMI 0 %
X ≥ 75 % SMI 25 %
X ≥ 50 % SMI 50 %
X ≥ 25 % SMI 75 %
X < 25 % SMI 90 %

En darrer lloc es valoraran pels Serveis Socials Mu nicipals, mitjançant 
informe, determinants criteris sociofamiliars que p odran fer variar el fins 
al 100% el percentatge d’aplicació.

Les bonificacions seran d’aplicació al trimestre se güent de la data de 
presentació de la sol·licitud, excepte en el cas de  les presentades durant 
el període compres entre els dies 1 de gener i l'úl tim dia hàbil del mes de 
febrer.

No podran ser perceptors d'aquestes bonificacions l es unitats convivencials 
que percebin rendiments del capital mobiliari, immo biliari i/o guanys 
patrimonials superiors a 10 euros anuals.

Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin ge nerat per pagaments en 
espècie caldrà aportar un certificat de l’entitat p agadora per tal de poder 
fer la valoració corresponent



Per a l’obtenció d’aquests beneficis, el sol·licita nt haurà d'aportar la 
documentació següent:

a) Fotocòpia de l’últim rebut de l'aigua pagat.
b) Autoritzar a l’Ajuntament de Montmeló i/o a l’Or ganisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona a consultar  totes aquelles dades 
personals i fiscals en poder de l’Administració Púb lica, als únics efectes 
de la tramitació d'aquesta sol·licitud. 

Cas que no s'autoritzi la consulta, cal aportar fot ocòpia de la darrera 
declaració de l’Impost sobre la Renda de les Person es Físiques de tots els 
membres que conformen la unitat familiar, fotocòpia  del certificat de la 
pensió, de la prestació de l’atur o dels últims sis  fulls salarials, tant 
de la persona que fa la sol·licitud com de les pers ones que conviuen amb 
ella. 

El document d’autorització contindrà el següent tex t:
“ AUTORITZO a l’Ajuntament de Montmeló i als Organism es de Gestió 
Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona a co nsultar i/o demanar 
certificats tributaris i d’acompliment de les oblig acions tributàries , a 
la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Pa dró municipal 
corresponent i a qualsevol altra Administració públ ica la documentació 
necessària per aquest tràmit. ”

Es modifica l'article 14. Quantia:

La quota de la taxa s’establirà d’acord amb les qua nties unitàries següents 
i les anteriorment assenyalades a l’Art. 5.3.:

Horari laborable (de dilluns a divendres no festius  de 8:00h a 
20:00h)
1ª Hora de camió mixt impulsió aspiració 251,88 €
2ª Hora i restants de camió mixt impulsió aspiració 183,21 €
1ª Hora del servei d’inspecció amb càmera de CTTV 274,67 €
2ª Hora i restants del servei d’inspecció amb càmer a de CTTV 137,41 €

Horari festiu i nocturn

1ª Hora de camió mixt impulsió aspiració 366,37 €
2ª Hora i restants de camió mixt impulsió aspiració 183,21 €

Ordenança Fiscal núm. 32

TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARIS SITU ATS A LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS

Es modifica l'article 6è. Quota tributària.

Article  6. Quota tributària

1. Publicitat en el Camp de futbol municipal

1.1.- Espais de 193x98 cm. Frontal grades

1.1.1.- Primer any 0,00 €
1.1.2.- Segon any 10,32 €
1.1.3.- A partir del tercer any, cada any 10,32 €



2. Publicitat en el Pavelló

2.1.- Espais de 200x100 cm. Frontal (marcador)

2.1.1.- Primer any 0,00 €
2.1.2.- Segon any 10,32 €
2.1.3.- A partir del tercer any, cada any 10,32 €

2.2.- Espais de 200x100 cm. Gol Nord (espatlleres)

2.2.1.- Primer any 0,00 €
2.2.2.- Segon any 7,74 €
2.2.3.- A partir del tercer any, cada any 7,74 €

2.3.- Espais de 200x100 cm. Gol Sud (sala aeròbic)

2.3.1.- Primer any 0,00 €
2.3.2.- Segon any 5,16 €
2.3.3.- A partir del tercer any, cada any 5,16 €

Ordenança Fiscal núm. 34

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÀPATS A  DOMICILI I SERVEI DE 
MENJADOR SOCIAL PER A LA GENT GRAN DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

Es modifica l'article 1. Fonaments i naturalesa, l' article 2.Obligats al 
pagament i l'article 5.Capacitat econòmica i bonifi cacions, quedant 
redactat de la següent manera:

Article  1. Fonaments i naturalesa

A)Servei d’àpats a domicili.

A l’empara del previst a l’article 41 del text refó s de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Leg islatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLH), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 d e desembre, de Promoció 
de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en  Situació de Dependència 
i l’article 31 de la Llei del Parlament de Cataluny a 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest A juntament estableix el 
preu públic del Servei d’Àpats a Domicili. Es tract a de proporcionar al 
domicili del beneficiari del servei àpats equilibra ts i saludables, 
adaptats a les seves necessitats, en adequades cond icions de qualitat i 
d’higiene.

El servei s’adreça a persones que viuen i estan emp adronades al municipi de 
Montmeló, que es troben en seguiment al departament  de serveis socials i 
que per motius físics, psíquics i/o socials present en manca d’autonomia i 
dificultats per a desenvolupar les activitats bàsiq ues de la vida diària.
Per a la prescripció i assignació del servei es pri oritzaran les següents 
situacions:

- Tenir reconegut el grau de dependència i/o la disc apacitat.

- Persones que viuen soles i no compten amb suport i  que pel seu estat 
de salut, no puguin accedir al servei de menjador m unicipal.

- La necessitat prescrita per un especialista de la salut de portar una 
dieta específica, tot considerant la dificultat de la persona i/o del 
seu entorn per dur-la a terme satisfactòriament.



- Altres criteris valorats pels tècnics de serveis s ocials bàsics.

B)Servei de menjador social per a la gent gran 

A l’empara dels articles 133.2 i 142 de la Constitu ció i l’article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril de, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
de conformitat amb allò que disposen els articles 1 5 a 19 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 , de 5 de març , pel que s’aprova  el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajun tament estableix el preu 
públic per a la prestació del servei de menjador so cial, Dinar en 
Companyia.
El servei de menjador social és un servei d’atenció  social de suport a 
totes aquelles persones grans que es trobin en una situació de dificultat 
econòmica, social, de salut i/o familiar. Aquest se rvei està emmarcat dins 
l’àrea de serveis socials i té com a principals obj ectius:

- Proporcionar un àpat equilibrat, saludable i adequ at a les 
necessitats que presenti la persona usuària.

- Oferir un espai de relació, participació i enriqui ment mutu per 
prevenir situacions d’aïllament social o solitud.

- Donar suport a les funcions instrumentals de la vi da diària.

- Potenciar la capacitat cognitiva 

Article  2. Obligats al pagament

Estan obligades al pagament les persones que en res ultin beneficiades del 
servei. La provisió d’aquest servei serà a proposta  de les tècniques del 
departament de serveis socials de l’Ajuntament de M ontmeló, prèvia 
detecció, estudi i valoració de la situació de nece ssitat i adequació del 
recurs.

Article  5. Capacitat econòmica i bonificacions

A)Servei d’àpats a domicili.

La capacitat econòmica personal es determinarà en a tenció a la renda de la 
persona beneficiària. Els ingressos seran els que e s generen amb caràcter 
regular excloent les rendes originades per les vari acions patrimonials, 
afegint les pensions i prestacions exemptes de trib utar l’IRPF, però 
excloent els ingressos d’anàloga naturalesa i final itat.
L’Ajuntament sol·licitarà a la persona usuària l’au torització per a la 
consulta de les dades personals relatives a la seva  capacitat econòmica 
davant l’Agència Espanyola d’Administració Tributàr ia, Seguretat Social i 
altres entitats de previsió social i altres fonts d ’informació públiques.

Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es  tindran en compte els 
imports facilitats per les fonts abans esmentades i , en cas que no sigui 
possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informaci ó pública, es demanarà a 
la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents.

Les persones i/o famílies que per raons econòmiques  i/o socials no puguin 
abonar el preu normal establert i ho acreditin docu mentalment, podran rebre 
el servei amb les bonificacions que s’especifiquen.

Totes aquelles persones que, un cop aplicats els tr ams de bonificacions, no 
estiguin exemptes de pagament, podran rebre el serv ei de forma gratuïta, 
previ informe de la treballadora i/o educadora soci al que acreditin la 
situació de risc d’exclusió social.

L’aportació del beneficiari en el preu del servei e s determinarà tenint en 
compte la capacitat econòmica disponible, en còmput  mensual dividint la 
capacitat econòmica  anual entre dotze.



Sobre la capacitat econòmica mensual s’aplicaran el s beneficis 
corresponents per a cada tram d’ingressos, seguint la proporció del quadre 
següent:

Servei d’àpats a domicili:

Ingressos  mensuals Bonificació
Import base (75% SMI) 0%
X ≥ 75% Import base      25%
X ≥ 50% Import base      50%
X ≥ 25% Import base      75%
X < 25% Import base      90%

No podran ser perceptors d’aquestes bonificacions l es unitats convivencials 
que percebin rendiments del capital mobiliari, immo biliari i/o guanys 
patrimonials de 10 euros o més anuals.
Quan els rendiments de capital mobiliari s’hagin ge nerat per pagaments en 
espècie, caldrà aportar un certificat de l’entitat pagadora per tal de 
poder fer la valoració corresponent.

B)Servei de menjador social per a la gent gran 

En aquells casos en què la persona beneficiària del  servei es trobi en 
situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, po drà accedir al servei 
amb un preu reduït o de forma gratuïta, previ infor me de la treballadora o 
educadora social que acrediti la situació de risc s ocial.

Tercer.-  Derogar l'Ordenança Fiscal número 29. Taxa per la prestació del 
servei de residència per a gent gran a la residènci a can dotras.

Quart.-  Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajun tament els 
anteriors acords provisionals, així com el text com plert de les Ordenances 
fiscals modificades durant el termini de trenta die s hàbils, comptats des 
del dia següent al de la publicació de l'anunci d'e xposició en el Butlletí 
Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordena nces, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 
del text refós de la Llei reguladora de les Hisende s Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podra n examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes . Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presenta t reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM
            Voten en contra: 4 CANVIEM; 2 FEM
            S'abstenen: -

L’Alcalde dóna la paraula al senyor Esteban com a r egidor d’Hisenda.

El senyor Esteban diu que pugen un 2%, que és la me itat de l’IPC previst, a 
tots els subjectes de les Ordenances Fiscals (OF), menys la de la Taxa 
d’escombraries i l’IBI. De l’OF 1, Impost de béns i mmobles, diu que es 
manté l’increment aprovat fa 10 anys. També es bloq ueja la bonificació per 
instal·lacions de captació tèrmica a banda de les f otovoltàiques. Els béns 
immobles destinats a habitatge habitual que millori n la seva qualitat 
d’eficiència energètica, gaudiran d’una bonificació  en la quota de l’impost 
del 10% per cada lletra millorada fins a un màxim d e 5 i fins a de tres 
anys. OF núm. 5. Impost sobre construccions, instal ·lacions i obres. Diu 
que es reordena els conceptes d’assabentat, comunic ació prèvia, permís 
d’obres menors i llicència d’obres majors. Les obre s que passen a 
comunicació prèvia són les següents: obres en local  i naus existents,  



obres de millora a l’interior de vestíbuls i escale s comunitàries ,   
actuacions parcials de pintura i rehabilitació de f açanes celoberts (en 
elements comuns de l’edifici) que no suposin una va riació essencial de la 
composició exterior, intervenció parcial de coberte s i terrats que no 
suposin alteracions de la configuració arquitectòni ca, tanques i murs, 
enderrocs parcials, actuacions a jardins i solars u rbans i elements 
publicitaris. OF núm. 11. Activitats. Es mantenen l es bonificacions 
actuals. Actualització dels m2 d’algunes d’elles. O F núm. 13. Taxa per la 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i  altres residus urbans. 
Diu que pugen un 5% lineal en tots els epígrafs i q ue és el que el Consorci 
aplica. OF núm. 18. Ocupació de terreny públic. Diu  que es treu el concepte 
d’autocaravanes i es posa a l’OF 21. OF núm. 19. Ta xa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic (...) per taules i cadires. Di u que es passa a cobrar 
el 100% de l’ocupació de la terrassa però que es ma nté durant el 2022 la 
possibilitat de mantenir l’ampliació física d’espai  donada durant el Covid 
sense un increment del preu. OF núm. 20. Taxa per p arades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic 
i indústries del carrer i ambulants i rodatges cine matogràfics. Diu que 
proposen no tocar-ho. Solament l’increment de l’IPC  2%. OF núm. 21. Taxa 
per les entrades de vehicles a través de les vorere s i les reserves de via 
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mer caderies de qualsevol 
mena. Diu que s’unifica el preu dels guals amb i se nse placa. De 32,11 € 
sense placa i 93 € amb placa s’unifica a 52,50 € pe r a tots els guals de 
menys de 3 m. Es mantenen els ingressos. També diu que s’ajusten els 
imports dels guals en polígons i s’assimilen a pobl es veïns com Parets. Es 
bonifica la placa durant l’any 2022. OF núm. 22. Ta xa subministrament 
aigua. Increment de l’IPC, 2%. Es treu el preu de l a fiança del comptador. 
OF núm. 25. Cultura. Es manté per ara igual i es to carà a l’abril del 2022. 
OF núm. 26. Ensenyament. Es manté per ara igual i e s tocarà a l’abril del 
2022.OF núm. 31. Clavegueram. Increment del 2%. OF núm. 34. Preu públic per 
a la prestació del servei d’àpats a domicili de l’A juntament de Montmeló. 
Preu públic servei dinar en companyia, el preu fins  ara era de 3,30 € àpat 
i s’estableix el mateix preu que s’aplica als àpats  a domicili, és a dir, 
4,26 €.

El senyor Albert Monserrat portaveu del grup munici pal ERC-AM destaca que 
la pujada sigui només del 2% i que els bars i resta urants puguin mantenir 
l’augment de terrassa sense cost. 

El senyor Benach diu que una vegada més es confirma  el menysteniment a 
l’oposició. Reclama més participació perquè ells se mpre han estat 
disponibles. Pensa que en la Junta de Portaveus s’h aurien de tractar els 
temes i que no es reuneixen des del 3 de desembre d e 2019. Proposen 
reactivar la Junta de Portaveus per arribar a conse nsos, de manera prèvia 
al ple, en punts que consideren són vitals pel pobl e. Manifesta el vot en 
contra de la seva formació. 

El senyor Marcel Comas portaveu del grup municipal CANVIEM diu que 
comparteix l’anàlisi fet pel grup de FEM perquè hi ha manca de voluntat a 
arribar a acords. Reclama debat polític i dignifica r el paper de 
l’oposició, que no només és augmentar les retribuci ons o invitar-los a 
actes. Diu que tot i així ells han fet propostes qu e, en principi,  no han 
estat acceptades. Cita les 8 modificacions que des del seu grup proposaven. 
Respecte a l’OF núm. 1. IBI. Congelar les quotes de  l’IBI urbà residencial 
reduint el tipus de gravamen pel 2022. En l’article  5. Beneficis fiscals de 
concessió potestativa o de quantia variable, incorp orar bonificacions a la 
quota de l’IBI per a habitatges eficients d’acord a mb la seva classificació 
energètica independentment de quina sigui la soluci ó tècnica aplicada. 15 % 
per lletra que es millori energèticament durant 5 a nys. Article 8. Recàrrec 
del 50% IBI sobre béns immobles d’ús residencial qu e es trobin desocupats 
amb caràcter permanent i agilitzar els mecanismes d e seguiment i control 
per poder començar a aplicar-lo de forma urgent. OF  núm. 3. Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. Article 5. Beneficis fiscals de concessió 
potestativa i quantia variable, ampliar de 25 a 30 anys la consideració de 
“vehicles històrics”, que queden bonificats al 100%  de l’impost de forma 
permanent. I també ampliar les bonificacions dels v ehicles Etiqueta 



Ambiental ECO i ZERO Blava  ( punts  2 i  3)  de 3 a 4 anys i en el cas del  0 
Blava (vehicles elèctrics) del 75% al 100%. OF núm.  18. Taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres inst al·lacions anàlogues. 
Proposen modificar nou epígraf 5è. Ocupació o reser va especial de la via 
pública o terrenys d’ús públic per a l’estacionamen t d’autocaravanes: zona 
estacionament permanent reservada per autocaravanes  de 173.50 €, ells 
proposen 100 €.  I respecte a la zona d’estacioname nt d’autocaravanes en 
trànsit, àrea de pernocta: de dilluns a dijous. 24 h estància que inclou 
servei d’aigua, buidatge aigües grises i negres i w ifi 3 €/dia; de 
divendres a diumenge: 24 h estància que inclou serv ei d’aigua, buidatge 
aigües grises i negres i wifi 5 €/dia, ells propose n 3 €/dia; temporada 
d’estiu (del 23 de juny a l’11 de setembre) 5 €/dia , ells proposen 3 €/dia; 
setmanes de Gran Premi de F1 i Moto GP: 40 €/dia, p roposen 17 €/dia. 
Modificar tarifes de nou epígraf 6è. Punt de recàrr ega per a vehicle 
elèctric: punt de recàrrega ràpida, situat al carre r Vic. 0,35 €/kWh 
proposen 0,15 €/kWh. OF núms. 26 i 27 Taxa per la p restació de serveis 
d’ensenyament, esports i joventut. Proposen augment ar la tarificació social 
un 5% en les bonificacions en les tarifes de l’Esco la Bressol, Escola 
Esportiva i Escola de Música. Sumar aquest 5% al SM I en el càlcul de 
percentatges a aplicar en relació a les rendes fami liars. Això també seria 
ampliable per a les OF 22, 31 i 34. 

El senyor Esteban comenta que totes les propostes s ón per recaptar menys 
(excepte el recàrrec del 50% pels habitatges buits que ara mateix no es pot 
portar a terme) quan s’han de cobrir tots els serve is. Diu que saben que 
deixaren d’ingressar la plusvàlua i l’IBI de les au topistes, i es pregunta: 
però com cobrirem els serveis? Apunta que hi ha un error en la taxa 
d’autocaravanes en trànsit que en comptes de 12 € s erien 40 €.

El senyor Comas diu que lamenta que no tinguin inte rès en arribar a acords. 
Apunta que no totes les propostes són de reduir ing ressos. Diu que l’IBI 
està entre els 15 municipis més cars. 

L’Alcalde diu que s’haurà de comparar els valors ca dastrals però és el 
tipus amb revisió del 2012.

El senyor Comas diu que el tipus de gravamen el pos a l’Ajuntament. I que no 
es reuneixen  amb l’oposició i s’aproven les ordena nces com si fos un any 
normal. 

L’Alcalde contesta primer al senyor Benach. Diu que  dignificar l’oposició 
són deures seus: és tasca de l’oposició. Per part d el grup municipal FEM no 
s’ha fet cap proposta. Reitera que dignificar l’opo sició els hi correspon a 
ells. És injust recórrer a la Junta de Portaveus de  desembre de 2019 quan 
han tingut reunions durant l’any 2021, reunions bil aterals, grups de 
whatsApp  compartits; pensa que han tingut  més informació q ue l’oposició 
d’altres ajuntaments que ell coneix. Diu que li sem bla trist. Diu que les 
Ordenances Fiscals són les de l’any passat i fa tem ps que els hi van 
informar  que la pujada general seria del 2%, excep te alguns casos, i que 
no han fet propostes. Respecte a les modificacions presentades pel  grup 
municipal CANVIEM diu que l’IBI està congelat i el que s’està aplicant és 
la revisió cadastral del 2012. La pujada prové de l a revisió cadastral. La 
resta de propostes són de menys recaptació. La grav ació dels pisos buits, 
amb la normativa vigent avui, encara no és possible  fer-ho. Ens estan 
demanant, diu,  el que el seu grup no fa on governa . En definitiva li 
sembla trist que insisteixin amb el discurs de no v oler parlar i que 
l’aprofitin en públic. L’oposició i com dignificar- la és una feina d’ells. 

El senyor Benach creu que la seva funció és la de d efensar els seus drets i 
per això continuen reclamant la Junta de Portaveus.  Diu que cal un espai de 
reunions i debat i que no sigui el Ple. Demanen fet s i pensa que la seva 
reclamació no té res de trist perquè creu que hi ha  altres maneres de fer 
les coses i per això es van presentar a les eleccio ns, el que reclamen no 
és trist. L’any passat van fer propostes i es van a cceptar. Pensa que en 
aquests acords tan importants a nivell municipal ca l un espai de debat i 



arribar al ple amb els deures fets .  Per tant pensen que la Junta de  
Portaveus té aquesta feina, i una de les més import ants,  és treballar amb 
anterioritat els punts que se sotmeten al Ple. 

El senyor Comas diu que mantenen la seva voluntat d e diàleg. Pensen que amb 
la pujada general del 2% sempre acaben pagant els m ateixos. Diu que no són 
maneres de treballar. 

L’Alcalde diu que la feina  sí que la porten feta. Per exemple, i com a 
element nou, s’incorpora la bonificació de l’IBI en  habitatges que  
milloren la seva eficàcia energètica. Diu que som d els primers ajuntaments 
que introdueixen aquesta modificació. Per altra ban da, diu que la voluntat 
és la de gravar els pisos buits però no és fàcil d’ acord amb la normativa 
vigent però avui s’ha aprovat nova normativa i es d esitja que ara pugui ser 
possible. Tots volem, diu, el bé per Montmeló. No d ubtin del compromís 
d’intentar  arribar a acords i els sol·licita que t ambé siguin ells qui 
vinguin amb propostes. 

_____________________

4. DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Atès el que disposa l'article número 4 de la Llei 1 5/2010 de 5 de juliol, 
per la que s'estableixen mesures de lluita contra l a morositat.

Atès el que preveu el punt quatre de l'esmentat art icle per a la 
presentació i debat de l'informe de morositat davan t el Ple de la 
Corporació.

Atès també que es preveu la remissió de l'esmentat informe al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques i en el seu c as, els òrgans de tutela 
financera de les Comunitats Autònomes que tinguin d elegada aquesta 
competència.

Vistos els estats comptables referents a la morosit at de les obligacions 
reconegudes de l'Ajuntament de Montmeló i dels seus  organismes autònoms.

Vistos els estats de la ràtio del període mig de pa gament a proveïdors del 
tercer trimestre de 2021.

Vist l'informe de la Intervenció municipal de fons.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

Per tot l'exposat i a proposta del regidor de l'àre a d'Hisenda, el Ple de 
l'Ajuntament adopta els següents

A C O R D S

PRIMER.-  DONAR compte dels informes de morositat de l'Ajunt ament de 
Montmeló i de l'Organisme Autònom "Residència Can D otras" corresponents al 
tercer trimestre de 2021, que estan conformats amb els estats següents:

- Informes de pagaments realitzats en el trimestre.
- Informes d'interessos de demora pagats en el perí ode.
- Informes de factures o documents justificatius pe ndents de pagament a 
final del trimestre.
- Informes de factures o documents justificatius qu e hagin transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació i estigui n pendents de tramitar 
expedient de reconeixement de l'obligació.

SEGON.- Donar compte de la ràtio del període mig de pagame nt a proveïdors, 



corresponent al tercer trimestre de  2021 .

TERCER.-COMUNICAR els informes anteriors al Ministeri d'His enda i 
Administracions Públiques.

El senyor Esteban diu que el període mig de pagamen t  és de 9,63 dies. 
_____________________

5. APROVAR INICIALMENT L 'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 
L'ESTACIONAMENT D' AUTOCARAVANES DE L' AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

Vista la proposta d’Ordenança municipal reguladora de l'estacionament 
d'autocaravanes, elaborat per la regidoria de Segur etat Ciutadana i pels 
Serveis Jurídics, en compliment de l’article 62 del  Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel D ecret 179/1995, de 13 de 
juny.

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals é s una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter inde legable, a tenor dels 
articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local.

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenanc es locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació públ ica, la concessió 
d’audiència als interessats i l’aprovació definitiv a amb la publicació 
posterior del text íntegre.

Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del 
Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenan ça només requereix
l’aprovació per la majoria simple, sense que calgui n quòrums qualificats, 
per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de  2 d’abril.

Atès que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 1 5 d’abril, municipal i 
de règim local de Catalunya, disposa que les ordena nces s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació públi ca i l’audiència als 
interessats subsegüent a l’aprovació inicial.

Vist l’informe de la Secretària 9/2021.

Vist l'informe del Sotsinsopector en Cap de la Poli cia Local.

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.
 
Per tot això l'Alcalde proposa al Ple l'adopció del s següents 

A C O R D S :

Primer.  Aprovar inicialment l’Ordenança municipal regulado ra de 
l'estacionament d'autocaravanes de l'Ajuntament de Montmeló, segons el text 
que s’adjunta als presents acords.

Segon.  Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de 
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils mitja nçant la publicació de 
l'anunci corresponent al Butlletí oficial de la Pro víncia, al Diari Oficial 
de la Generalitat, al tauler d'anuncis de la Corpor ació i a la pàgina web 
municipal als efectes que durant aquest termini d'e xposició pública es 
puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. 

Tercer.  Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin 
suggeriments ni al·legacions, l'ordenança s'entendr à aprovada 
definitivament sense necessitat de nou acord. En aq uest supòsit es 
procedirà a fer pública l'aprovació definitiva de l 'ordenança i es donarà 



compte a la Subdelegació del Govern de Barcelona i a la Direcció General  
d'Administració Local del Departament de Governació  de la Generalitat de 
Catalunya als efectes previstos a l'art. 65.2 de la  Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local; i transcorregut el termini 
de 15 dies hàbils des d'aquesta comunicació, de con formitat amb el que 
determina l'art. 70.2 de la Llei 70.2 de la Llei 7/ 1985, es procedirà a la 
publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya al Diari Oficial de la 
Generalitat que faci referència al BOP en el qual h agi estat publicat el 
text íntegre.

ANNEX

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT D 'AUTOCARAVANES DE 
L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'activitat de l'autocaravanisme o turisme itinerant ha experimentat un creixement significatiu en els 
últims anys, i la regulació normativa sectorial actual no respon adequadament als problemes que 
planteja esta activitat per a usuaris, administracions públiques i ciutadania en general, en els diversos 
àmbits materials afectats. 

L'Estat espanyol va començar a prendre consciència d'este fenomen l'any 2004, amb l'aprovació del 
nou Reglament de circulació i estacionament de vehicles de motor, en el que es reconeixia per 
primera vegada al nostre país l'existència de vehicle autocaravana com a vehicle-habitatge, tal com 
ocorre en altres països del nostre entorn, sense perjuí que alguns municipis havien regulat de forma 
desigual esta activitat en les seues ordenances, amb nombrosos problemes interpretatius. 

Posteriorment va ser emesa per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior la Instrucció 
de 28 de gener de 2008, 08/V-74, així com el Manual de Mobilitat en Autocaravana. 

En la regulació d'aquesta activitat concorren àmbits competencials i materials diferents, que 
necessàriament deuen conciliar-se.  Així, per exemple, mentre l'Estat té la competència exclusiva 
sobre trànsit i circulació de vehicles de motor, els municipis tenen potestat reglamentària dins de 
l'esfera de les seves competències pròpies en matèries tan diverses com a tràfic, estacionament de 
vehicles i mobilitat, protecció de la salubritat pública, medi ambient urbà i informació i promoció de 
l'activitat turística d'interès i àmbit local, competències totes elles que concorren en l'activitat de 
l'autocaravanisme.

No ha d'ignorar-se que la Instrucció de la Direcció General de Trànsit de 28 de gener de 2008, 
08/V-74 assenyala que no pot limitar-se l'estacionament d'autocaravanes pel mer fet de ser-ho (raons 
subjectives), pel que poden efectuar dins del municipi les maniobres de parada i estacionament en les 
mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle. Les prohibicions 
d'estacionament han de vindre fonamentades en raons objectives com poden ser les dimensions 
exteriors d'un vehicle o la seua massa màxima autoritzada, però no pel seu criteri de construcció o 
utilització, ni per raons subjectives com poden ser els possibles comportaments incívics d'alguns 
usuaris com ara sorolls nocturns, abocament de fem o d'aigües usades a la via pública, 
monopolització de l'espai públic per mitjà de la col·locació d'estructures i efectes o altres situacions 
d'abús contra les quals les autoritats locals disposen de ferramentes legals eficaces que han de ser 
utilitzades de forma no discriminatòria contra tots els infractors, ja siguen usuaris d'autocaravanes o 
de qualsevol altre tipus de vehicle. L'estacionament en tot cas haurà de realitzar-se complint amb les 
normes dels art 91 i 92 del Reglament General de Circulació, sense sobrepassar les marques vials de 
delimitació de la zona d'estacionament i   sense que l'activitat que pugui desenvolupar-se en el seu 
interior transcendeixi a l'exterior per mitjà del desplegament d'elements que desborden el perímetre 
del vehicle com ara parades, tendals, dispositius d'anivellació, suports d'estabilització, etc.

L’Ajuntament essent coneixedor d'aquesta realitat, considera que habilitar una o  més zones en el 
domini públic viari local perquè l'estacionament d'autocaravanes es realitzi amb unes adequades 
condicions de salubritat i comoditat per als usuaris pot ajudar al desenvolupament econòmic del 
municipi fent de l'autocaravanisme un recurs turístic font de riquesa.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS



Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

1. La present Ordenança Municipal té com a objecte establir un marc regulador que permeti la 
distribució racional de l'espai destinat a l'estacionament d’autocaravanes, de manera que s’estableixin 
dues zones diferenciades: 

1.1. Zona d'estacionament reservada per a autocaravanes , situada en la zona o zones 
habilitades. Es tracta d’una zona d’estacionament d’autocaravanes prèvia autorització 
municipal. Aquesta autorització serà anual i està sotmesa a un preu públic.

1.2. Zona d’estacionament d’autocaravanes en trànsit, situada en la zona o zones habilitades. 
Es tracta d’una zona d’estacionament temporal o itinerant dins del terme municipal, amb la 
finalitat de no entorpir el trànsit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals 
d'aquest, minimitzar els possibles impactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i 
la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre les persones usuàries 
de les vies públiques, així com fomentar el desenvolupament econòmic del municipi. Aquesta 
zona d’estacionament, està sotmesa a un preu públic.

1.3. Aquesta Ordenança desenvolupa les competències que té atribuïdes l'Ajuntament de 
Montmeló sobre les diferents matèries que afecten l'activitat de l’autocaravanisme, com ara 
trànsit i circulació de vehicles sobre les vies urbanes, mobilitat, turisme, medi ambient, salut 
pública, consum i desenvolupament econòmic, així com la potestat sancionadora, en el marc 
de les normes europees, estatals i autonòmiques que siguin aplicable.

1.4. Les prescripcions de la present Ordenança són aplicables en tot el territori que comprèn el 
terme municipal de Montmeló, excepte les relatives al trànsit i circulació de vehicles, que 
només seran aplicable a les vies urbanes i a les vies interurbanes o travesseres que hagin 
estat declarades urbanes.

Article 2. Definicions.

A l'efecte d'aplicació de la present Ordenança, es tindran en compte les següents definicions:

- Autocaravana:  Vehicle automòbil especial dedicat al transport de persones i en el qual a partir 
d'un xassís i motor se li ha aplicat una cèdula habitable i ha estat homologada per a ser utilitzada 
com a habitatge, contenint el següent equipament mínim: seients i taula, llits, cuina i armaris.

- Camper:  Vehicles derivats d'una furgoneta per a ús acampador, condicionat per a, com a mínim, 
pernoctar en el seu interior. (En aquest sentit haurà d'estar homologat el condicionament de 
l'habitabilitat en cas de no venir d’origen de fabricació).

La classificació d'autocaravanes que li són aplicable la present Ordenança-tipus, són:

- 2448 (furgó habitatge)

- 3148 (vehicle mixt habitatge)

- 3200 (autocaravana sense especificar de MMA menor o igual a 3,5 Tn.)

- 3248 (autocaravana habitatge de MMA menor o igual a 3,5 Tn)

- 3300 (autocaravana sense especificar de MMA major de 3,5 Tn)

- 3348 (autocaravana habitatge de MMA major de 3,5 Tn)

- Persona usuari/ària autocaravanista : persona legalment habilitada per a conduir i utilitzar 
l'autocaravana, així com tota persona usuària de la mateixa encara que no estigui habilitada per a 
conduir-la.

- Estacionament:  immobilització de l'autocaravana a la via pública, d'acord amb les normes de 
trànsit i circulació en vigor, sense possibilitat de permanència de persones en el seu interior i 
sempre que no superi o ampliï el seu perímetre en marxa mitjançant la transformació o 
desplegament d'elements propis; no tingui les finestres obertes tret que aquestes no excedeixin 
del perímetre dels retrovisors exteriors, no aboqui fluids o residus a la via i no ocupi la via amb 
útils o estris com a cadires, taules, tendals o similars, se sustenti sobre les seves pròpies rodes o, 
no tingui baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte (les falques i les potes es 
podran utilitzar quan el terreny presenti desnivell).

- Zona d'estacionament reservada per a autocaravanes:  Es denomina Zona d'Estacionament 
reservada per a autocaravanes als espais que només disposen de places d'aparcament per a 



l'estacionament o parada exclusius de l'autocaravana, sense possibilitat de permanència de 
persones en el seu interior, tant en horari diürn com nocturn, sense que es puguin desplegar 
elements que ampliïn el perímetre, encara que es puguin obrir les finestres amb l'única finalitat de 
ventilació. En el seu cas, podran disposar de serveis bàsics per al buidatge de fluids i presa 
d'aigua potable.

Serà de titularitat pública, i estarà sotmès al pagament d’un preu públic d’Ocupació o reserva 
especial de la via pública o terrenys d'ús públic per a l'estacionament d'autocaravanes, d’acord 
amb les ordenances fiscals aplicables. 

Zona d’estacionament d’autocaravanes en trànsit (Àr ees de pernocta d'autocaravanes):  
S'entén amb aquesta denominació aquells espais destinats exclusivament a l'acolliment i 
estacionament d'autocaravanes i campers en trànsit, així com a les persones que viatgen en 
elles, per al seu descans i l'aprovisionament dels serveis que figurin. En el seu cas, podran 
disposar de serveis bàsics per al buidatge de fluids i presa d'aigua potable.

Serà de titularitat pública, i estarà sotmès al pagament d’un preu públic d’Ocupació o reserva 
especial de la via pública o terrenys d'ús públic per a l'estacionament d'autocaravanes en trànsit, 
d’acord amb les ordenances fiscals aplicables 

Article 3. Ubicació i instal·lació de Zones d'estac ionament reservades per a autocaravanes i 
Zones d’estacionament d’autocaravanes en trànsit.

1. La instal·lació de Zones d'estacionament reservades per a autocaravane s i Zones 
d’estacionament d’autocaravanes en trànsit  en el municipi, hauran de complir els requisits 
mínims establerts en la present Ordenança, sense perjudici de l'obligat compliment de la 
legislació aplicable a aquesta mena d'activitats, a la normativa que reguli els establiments 
turístics, a l’Ordenança municipal dels espais públics i civisme i altres Ordenances municipals.

2. La ubicació de les Zones d'estacionament reservades per a autocaravane s i de les Zones 
d’estacionament d’autocaravanes en trànsit  haurà d'evitar l'entorpiment del trànsit, fent 
compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre totes les persones usuàries amb la 
necessària fluïdesa del trànsit rodat.

3. Sense perjudici del compliment per aquestes activitats de la legislació general i sectorial aplicable 
per a la seva autorització i funcionament, s'han analitzat els possibles impactes ambientals sobre 
les persones, el paisatge, monuments naturals i històrics, recursos naturals, i altres elements del 
medi ambient dignes de conservar i protegir, amb la finalitat de decidir les millors alternatives per 
a la ubicació de l'activitat i adoptar les mesures necessàries per a minimitzar aquests impactes.

4. L'Ajuntament podrà promoure la instal·lació d'aquests espais a la població, que podran ser de 
titularitat pública o, en un altre cas privada. En tot cas seran d'ús públic.

Article 4. Ús i gestió comuna de les Zones d'estaci onament reservades per a autocaravanes i 
de les Zones d’estacionament d’autocaravanes en trà nsit

4.1. Únicament podran estacionar a l'espai reservat els vehicles automòbils, reconeguts com a 
autocaravanes o furgons camper (homologats com a habitatge). 

4.2. L'estacionament d'autocaravanes a l'espai reservat haurà de realitzar-se d'acord amb les normes 
que s'estableixen per a l'estacionament de tota mena de vehicles en el Reglament General de 
Circulació, no obstaculitzant la circulació ni constituint un risc per a la resta d'usuaris. Els vehicles 
podran estacionar conforme a la delimitació marcada sobre el paviment o espai designat per a això, 
sent obligat estacionar, si escau en bateria o en línia, tots amb la mateixa orientació i en la mateixa 
direcció excepte excepció on no es pogués donar aquesta condició, per a facilitar l'evacuació de la 
zona en cas d'emergència. 

4.3. L'estacionament s'efectuarà de manera que permeti l'execució de les maniobres d'entrada i 
sortida i permeti la millor utilització de l'espai restant per a altres usuaris. 

4.4. El conductor estacionarà el vehicle conforme al reglament General de Circulació, de manera que 
no pugui desplaçar-se per si sol. Si l'estacionament el requerís per tractar-se de terreny pendent o 
ascendent o es tractés d'un vehicle de més de 3.500 kg de M.M.A. el seu conductor deurà, a més, 
deixar-lo degudament calçat, sense que puguin emprar tals finis elements com a pedres o altres no 
destinats de manera expressa a aquesta funció. Les falques, una vegada utilitzades, hauran de ser 
retirades en reprendre la marxa. 



4.5. Dins d'aquestes zones i existint senyalització a aquest efecte, els usuaris disposaran d'un lloc 
destinat a l'evacuació de les aigües grises i negres, així com d'una presa d'aigua potable comuna, 
estant aquestes preses degudament senyalitzades i separades. La utilització d'aquests serveis pels 
usuaris/es s'efectuarà pel temps imprescindible per a això, estant expressament prohibit romandre 
més temps del necessari o donar-los altres usos diferents dels autoritzats. No es podran rentar 
vehicles, així com estacionar dins de les zones de càrrega o descàrrega, impedint el seu ús propi per 
altres usuaris/es, i es netejaran de manera exhaustiva una vegada acabat, les preses, aixetes d'aigua 
i desguassos de la zona de càrrega i descàrrega. 

4.6. Queda expressament prohibit treure tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, 
cadires, falques que elevin les rodes del sòl, estenedors de roba o qualsevol altre mobiliari domèstic a 
l'exterior de l'autocaravana, i abocar líquids o escombraries de qualsevol classe i/o naturalesa. El 
vehicle estarà en tot moment amb les quatre rodes de manera directa sobre el sòl. Les bosses 
d'escombraries i residus s'evacuaran en els contenidors situats a tal efecte i complint les normes 
d'horari de la població, a fi d’evitar olors insalubres. Com a excepció es permet la col·locació de 
falques en aquelles zones on existeixi inclinació de la calçada.

4.7. Es permet l'obertura de finestres practicables, porta de la zona d'habitabilitat, elevar el sostre o 
obrir claraboies, estendre l’antena parabòlica, si això no suposa cap perill per a la resta dels 
usuaris/es o vianants, amb l'única finalitat de ventilació de l'autocaravana. Els ocupants poden 
romandre a l'interior del vehicle estacionat sempre que l'activitat que desenvolupin en el seu interior 
no transcendeixi a l'exterior, i per tant no estan dins de la modalitat d'acampada, sent responsable del 
mateix davant un incident amb la responsabilitat Civil a aquest efecte.

4.8. Dins de l'espai condicionat, la velocitat dels vehicles no podrà superar els 10 km/h. Aquests no 
podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques o derrapatges i no podran superar els 
límits de soroll i emissió de gasos determinats en la legislació. 

4.9. Els/les usuaris/es hauran d'abstenir-se de produir sorolls o emetre molèsties per al veïnatge o 
altres usuaris de la zona d'estacionament com, per exemple, aquell fruit de la posada en marxa d'un 
generador d'electricitat dins de l'horari designat de descans. En tot cas, caldrà acomplir amb els 
valors d’emissió màxims permesos per la normativa vigent, restant prohibit realitzar sorolls de 
qualsevol tipus que superin els valors màxims contemplats al Mapa Sònic de Montmeló per a una 
zona B1:

Els animals de companyia hauran de romandre a l'interior dels vehicles, i només podran utilitzar el 
recinte en els desplaçaments d'entrada i sortida d'aquest. Durant aquest trajecte en cas de ser 
obligat, aniran amb morrió i el propietari/a serà responsable de recollir els excrements si s’escau. Els 
animals no podran travessar per zones de gespa o jardins.

No es podrà produir cap emissió de qualsevol mena de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies 
de la combustió del motor a través del tub d'escapament, o aparell de calefacció o aigua calenta 
degudament homologat o generador elèctric en les hores esmentades i de soroll d’acord als límits 
exposats.

4.10. Els usuaris de l'espai condicionat hauran d’obeir qualsevol tipus d'indicació que per part dels 
Serveis Municipals o els agents de la Policia Local s'estableixi per a la cura i bon manteniment de 
l'espai públic, els seus equipaments i infraestructures, així com de la convivència ciutadana.

4.11. La zona d'estacionament d'autocaravanes no és de caràcter vigilat, no fent-se l'Ajuntament 
responsable dels furts o robatoris d'objectes, o altres que poguessin produir-se en els vehicles, 
desperfectes o similars. Aquest estacionament és assimilable, en aquests efectes, al qual es realitza 
en via pública. 

4.12. L'estacionament d'autocaravanes a les Zones d'estacionament reservades per a 
autocaravanes  tindran un preu públic, d’acord amb les ordenances fiscals aplicables  que caldrà que 
sigui abonat prèvia sol·licitud a través del registre municipal d’entrades de l’Ajuntament. Aquest 
estacionament únicament es podrà autoritzar a persones que estiguin degudament empadronades al 



municipi de Montmeló.

4.13. L’estacionament d’autocaravanes a les Zones d’estac ionament d’autocaravanes en 
trànsit, tindran un preu públic, d’acord amb les ordenances fiscals aplicables que caldrà que sigui 
abonat prèviament a l’estacionament.

Article 5. Temps màxim d'estacionament

5.1 Zones d’estacionament reservades per a autocaravane s

El termini màxim d’estacionament s’ajustarà a la llicència d’estacionament concedida per l’Ajuntament 
i es renovarà anualment.

5.2 Zones d’estacionament d’autocaravanes en trànsit  

El període màxim d'estada és de 48 hores a comptar des del moment de parada fins a 
l'abandonament de la plaça. Només en casos de força major o necessitat, i previ informe de la Policia 
Local i autorització de l'Ajuntament, es podrà superar aquest temps màxim d'estada permès.

Quan una autocaravana accedeix per primera vegada al lloc, pot romandre estacionada en l'àrea 48 
hores (2 dies), podent sortir i accedir novament durant aquest temps.

Transcorregudes les 48 hores des del primer accés, no podrà tornar a estacionar fins que passin 72 
hores. Amb aquesta mesura no es podran realitzar assentaments. Una vegada finalitzat el període, 
podrà accedir novament al lloc iniciant-se així un nou període de temps.

Únicament en casos de força major o necessitat i prèvia autorització per part de l’Ajuntament es 
podrà superar el temps màxim d'estada permès. 

Si el vehicle excedeix del temps màxim d'estacionament els usuaris/es seran instats, inicialment de 
forma verbal per part de la Policia Local o autoritat municipal, a abandonar el recinte, sense perjudici 
de la sanció que se'ls pogués imposar. 

Davant l'omissió de la retirada del vehicle per part del seu conductor o propietari, aquest podrà ser 
retirat i traslladat al dipòsit municipal prèvia denúncia per part de la Policia Local. Les despeses de 
trasllat i permanència en el dipòsit hauran de ser abonades pel conductor o titular del vehicle. 

Article 6. Atribucions de la Policia Local, o Autor itat competent

Correspon als funcionaris de la Policia Local o autoritat competent, vetllar pel compliment de la 
present Ordenança per part dels usuaris/es, així com exercir les funcions inspectores que 
procedeixin, en el marc de les seves funcions de control del trànsit, vigilància d'espais públics i 
compliment de les ordenances municipals en l'àmbit de la seva competència. 

Article 7. Competència i procediment sancionador 

La incoació i resolució dels expedients sancionadors correspon a l’alcalde o a l’òrgan en el qual 
delegui. El procediment sancionador aplicable a aquesta ordenança és el que estableix la Llei 
39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administtratiu Comú de les Administracion Públiques.

Article 8. Responsabilitat 

La responsabilitat per les infraccions al que disposa esta Ordenança recaurà directament en l'autor 
del fet en que consisteixi la infracció. Si és el cas el titular o arrendatari del vehicle, degudament 
requerit per a això, té el deure d'identificar fefaentment al conductor responsable de la infracció

TÍTOL II

RÈGIM SANCIONADOR

Article 9. Disposicions generals 

1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions en matèria de circulació per les 
vies urbanes i altres matèries regulades en la present ordenança correspon a l’alcalde en aquells 
supòsits previstos en la present ordenança o en la legislació sectorial. 

2. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures 
adequades per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit amb l’execució 
subsidiària a càrrec de l’infractor i l’exacció dels preus públics meritats. 

3. La responsabilitat de les infraccions recaurà directament en l’autor del fet en què consisteixi la 
infracció, i en absència d’altres persones la responsabilitat per la infracció recaurà en el conductor o 



propietari de la instal·lació. 

Article 10. Infraccions

Les infraccions a aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Constitueixen infraccions lleus: 

1. Impedir o obstruir de manera lleu el normal funcionament del servei. 

2. Romandre més temps del necessari en els serveis d'evacuació d'aigües grises i negres i la presa 
d'aigua potable, obstruint la seva utilització per altres usuaris/es. 

3. Les infraccions per superar el temps d'estacionament permès, així com l'estacionament en zones 
on no és permès, o l'estacionament incorrecte del vehicle. 

4. Incomplir qualsevol indicació donada pels Serveis Municipals per a vetllar pel bon funcionament, 
cura i manteniment de l'espai públic, els seus equipaments i infraestructures i la convivència 
ciutadana. 

5. La deterioració lleu dels equipaments i infraestructura o de la convivència ciutadana en l'espai 
condicionat. 

6. Estendre les potes estabilitzadores o anivelladores, aixecar una o diverses rodes sobre falques 
(no existint inclinació del sòl). Treure a l'exterior tendals, taules, cadires, estenedors de roba o 
qualsevol altre mobiliari domèstic. 

7. Rentar el vehicle.

8. No deixar neta la presa d'aigua potable, esbandida d'aigües grises, així com el lloc de descàrrega

9. Incomplir la normativa e animals domèstics ( gossos, gats etc..) .

10. Qualsevol altre incompliment d’aquesta ordenança que no estigui tipificat com a infracció greu o 
molt greu.

Constitueixen infraccions greus: 

1. Donar un ús diferent del permès als serveis d'evacuació d'aigües grises i negres i la presa 
d'aigua potable, que ho són únicament per a donar servei a les autocaravanes. 

2. Obstruir greument el normal funcionament del servei. 

3. La deterioració greu dels equipaments i infraestructura o de la convivència ciutadana en l'espai 
condicionat. 

4. La comissió d’una segona falta lleu en el transcurs d’un any.

5. Les infraccions per emissió de sorolls es consideren infraccions de les lleis en matèria de soroll i 
contaminació acústica i per tant seran perseguides i sancionades conforme la legislació que en 
resulti d'aplicació. 

6. Les infraccions per abocaments intencionats o conductes insalubres es consideren infraccions 
de les lleis i ordenances en matèria de residus i per tant seran perseguides i sancionades 
conformement a la normativa que resulti d'aplicació. 

7. Les infraccions per conductes que puguin contravenir la normativa en matèria turística seran 
comunicades a l'administració competent perquè, si escau, instrueixi el corresponent 
procediment sancionador. 

Constitueixen infraccions molt greus: 

a) L'abocament intencionat de líquids o residus sòlids urbans fora dels llocs indicats per a això.

b) L'ús fraudulent dels serveis prestats en les àrees habilitades per a l'estacionament 
d'autocaravanes.

c) La comissió d’una segona falta greu en el transcurs d’un any.

Article 11. Sancions 

11.1.- Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a 200 euros. Les infraccions greus es 
sancionaran amb multa de fins a 500 euros. Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 
fins a 1.000 euros.



A més de la sanció imposada, en cas que per l'infractor s'hagués produït una deterioració dels 
equipaments i infraestructures, les mesures adequades per a la seva restauració seran al seu càrrec, 
duent-se a terme per l'Ajuntament a la seva costa mitjançant execució subsidiària. 

En els casos de sancions greus o molt greus, podrà adoptar-se la mesura cautelar d'expulsió 
immediata de la zona d'estacionament, no permetent una nova entrada fins passats 30 dies des del 
moment de produir-se la infracció, quedant anotada aquest incident al corresponent expedient 
sancionador.

11.2.- Les sancions seran graduades, especialment, en atenció als següents criteris: 

a) L'existència d'intencionalitat o reiteració. 

b) La naturalesa dels perjudicis causats. 

c) La reincidència, per cometre més d'una infracció de la mateixa naturalesa.

d) En cas de diverses infraccions se sancionarà la més greu.

e) Podrà existir la figura de repressió verbal o avís, per part dels Agents.

11.3.- En tot cas, serà d’aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té 
lloc dins dels 20 dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúncia. 

Article 12. Mesures cautelars. 

A més de la imposició de la sanció que correspongui, s'adoptaran les mesures adequades per a 
evitar que continuï l'obstrucció del normal funcionament del servei, la deterioració dels equipaments i 
infraestructures o la convivència ciutadana, per al que es procedirà a l'expulsió immediata de 
l'infractor i el seu vehicle de l'espai condicionat. 

Quan amb motiu d'una infracció l'infractor no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, 
l'agent denunciant, fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu import o 
garantir-se el seu pagament per qualsevol mitjà admès a dret, procedirà a la immobilització del 
vehicle.

Article 13. Altres consideracions 

13.1.- En tots els casos, si a més s’ha ocasionat algun dany al servei, i independentment de la sanció 
s’haurà de reparar o compensar el dany produït. 

13.2.- Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, ja sigui en l'acte de lliurament de la 
denúncia o dins del termini de vint dies naturals explicats des de l'endemà al de la seva notificació, 
conclourà el procediment sancionador amb les conseqüències establertes en l'art. 94 del RDL 6/2015, 
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor 
i seguretat vial A més de la sanció imposada, en el cas que per l'infractor s'hagués produït un 
deteriorament dels equipaments i infraestructures, les mesures adequades per a la seva restauració 
seran a càrrec seu, duent-se a terme per l'Ajuntament previ el corresponent expedient administratiu, a 
costa seva per mitjà d'execució subsidiària.

13.3.-  Les infraccions per superar el temps d'estacionament permès, així com l'estacionament en la 
zona d'altres vehicles que no ho tenen permès, o l'estacionament incorrecte, la superació de límit de 
velocitat i altres de similars, es consideren infraccions de les lleis en matèria de tràfic, circulació i 
seguretat viària i per tant seran perseguides i sancionades d'acord amb la legislació que sigui 
aplicable.

13.4.- Les infraccions per emissió de sorolls es consideren infraccions de les lleis en matèria de soroll 
i contaminació acústica i per tant seran perseguides i sancionades d'acord amb la legislació que sigui 
aplicable. 

13.5.- Les infraccions per abocaments o conductes insalubres es consideren infraccions de les lleis i 
ordenances en matèria de residus i per tant seran perseguides i sancionades d'acord amb la 
normativa que sigui aplicable. 

13.6.- Les infraccions per conductes que puguin contravindre la normativa turística seran 
comunicades al Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya perquè, si és el cas, iniciï 
el corresponent procediment sancionador.

Disposició Final.

D'acord amb el que es preveu en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 



del Règim Local la present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província, i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst en l'article 65.2 de 
l'indicat text legal perquè l'Administració de l'Estat o de la Comunitat puguin exercir les seves 
facultats.

La present Ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província de l'acord de la seva aprovació definitiva i del text íntegre d'aquesta.



ANNEX.- QUADRE DE SANCIONS CODIFICAT

Art. Apt. Op. N Concepte de la infracció Euros

INFRACCIONS LLEUS

10 A 1 L Impedir o obstruir de manera lleu el normal func ionament del servei. 200

10 A 2 L Romandre més temps del necessari en els serveis d'evacuac ió d'aigües 200

grises i negres i la presa d'aigua potable obstruint la seva utilització per altres

usuaris/es.

10 A 3 L Les infraccions per superar el temps d'estac ionament permès, així com 100

l'estacionament en zones  on no és permès, o l'es tacionament incorrecte del

vehic le.

10 A 4 L Incomplir qualsevol indicació donada pels  Serveis Munic ipals  per a vetllar pel 200

bon func ionament, cura i manteniment de l'espai públic, els seus equipaments

i infraestructures i la convivència ciutadana.

10 A 5 L La deterioració lleu dels  equipaments i infraestructura o de la convivènc ia 200

c iutadana en l'espai condic ionat.
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Art. Apt. Op. N Concepte de la infracció Euros

INFRACCIONS LLEUS

10 A 6 L Estendre les  potes es tabilitzadores o antivelladores,  aixecar una o diverses 100

rodes sobre falques (no exist int inclinació del sòl).  Treure a l'exterior tendals,

taules, cadires , estenedors de roba o qualsevol altre mobiliari domèstic .

10 A 7 L Rentar el vehic le. 100

10 A 8 L No deixar neta la presa d'aigua potable, esbandida d'aigües grises, així com 100

el lloc de descàrrega.

10 A 9 L Incomplir la normativa en animals domèstics  (gossos, gats , etc…). 100
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Art. Apt. Op. N Concepte de la infracció Euros

INFRACCIONS GREUS

10 A 1 G Donar un ús diferent del permés als serveis  d'evacuació d'aigües grises i 300

negres  i la presa d'aigua potable, que són únicament per a donar servei a les  

autocaravanes.

10 A 2 G Obstruir greument el normal funcionament del servei. 500

10 A 3 G La deterioració greu dels equipaments  i infraestruc tura o de la convivènc ia 500

c iutadana en l'espai condic ionat.

10 A 4 G Les infraccions  per emiss ions de sorolls es consideren infracc ions de les lleis

en matèria de soroll i contaminació acústica i per tant seran perseguides i

sanc ionades conforme la legislació que en reulti d'aplicació.
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Art. Apt. Op. N Concepte de la infracció Euros

INFRACCIONS MOLT GREUS

10 A B MG L'abocament intenc ionat de líquids o residus  sòlids urbans fora dels llocs 750

indicats per això.

10 A C MG L'ús fraudulent dels serveis  prestats en les arees habilitades per a 750

l'estacionament d'autocaravanes.
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            Voten a favor: 6 PSC-CP; 1 ERC-AM
            Voten en contra: 4 CANVIEM



            S'abstenen: 2 FEM

L’Alcalde dóna la paraula a la senyora Mar Hernánde z com a Regidora de 
Mobilitat.

La senyora Hernández destaca alguns aspectes de l’O rdenança. 

El senyor Benach diu que és necessari disposar d’aq uesta Ordenança i que 
van fer la proposta a la Comissió Informativa de de limitar molt bé els 
espais no reservats. Diu que com no està recollit e n el text que es proposa 
avui a votació s’abstindran. Pensen que s’ha de dis posar d’una  zona 
d’estacionament lliure, no vigilat, perquè si no, d iu, s’està obligant que 
s’aparqui en un lloc determinat pagant el que toca.  

El senyor Manils diu que el procés aquest, des del principi,  ha contingut 
uns quants despropòsits perquè no s’ha estat hàbil i permeable a les 
necessitats dels propietaris d’autocaravanes. Diu q ue del que es va 
proposar inicialment als autocaravanistes de Montme ló  amb el què ara 
s’està aprovant no és el mateix. Els autocaravanist es diuen que van negar 
un espai tancat. El projecte que s’ha de desenvolup ar té poc a veure amb el 
que es va plantejar però la taxa és la mateixa. Est à d’acord amb 
l’Ordenança i la taxa a canvi d’un servei. El que n o entén és perquè no 
s’ha resolt la possibilitat de que hi hagi  una zon a d’aparcament lliure. 
Pensa que en aquest procés ha mancat novament diàle g. Comenta que els 
autocaravanistes van escriure una carta al govern m unicipal  i que no  ha 
estat   contestada. Reitera que demanen un espai d’ aparcament lliure pels 
ciutadans i ciutadanes que no vulguin  fer ús d’aqu est servei. 

La senyora Hernández diu que  l’Ordenança de circul ació, que es va aprovar 
a l’any 2000, regula que no es pot aparcar. No es p ot aparcar en el centre, 
sí en els polígons, i el que es regula ara amb aque sta ordenança és una 
zona habilitada. Respecte a la taxa fa una equivalè ncia, per superfície, 
amb la taxa d’ocupació de la via pública amb taules  i cadires dels bars i 
restaurants: per 16 m2 de terrassa serien uns 130 e uros/mes mentre una 
caravana seran 173 euros/any. Insisteix que s’està parlant d’una zona 
habilitada específicament per a caravanistes amb to ts els serveis. 

El senyor Benach aclareix  que ells solament han di t que en l’Ordenança que 
s’aprova avui no queda ben recollit l’estacionament  lliure. 

La senyora Hernández reitera que això està regulat a l’Ordenança de 
Circulació. I pel que fa a la relació amb  l’Associ ació de Caravanistes 
explica que ella ha mantingut  tres reunions amb el ls. Per altra banda 
comenta que es va enviar tota la documentació que t enien a la  PACA, 
l’associació d’autocaravanistes més important d’Esp anya, i que els van 
assessorar i els van felicitar.

El senyor Manils pensa que no és absurd demanar esp ais al poble, no cal que 
siguin  al centre, on les autocaravanes puguin esta cionar i que no siguin 
de pagament i si no, potser, s’hauria de parlar  de  regular l’estacionament 
d’altres  vehicles al municipi  (furgons, autocars) .

L’Alcalde diu que una cosa és l’Ordenança de  Circu lació per a tots els 
vehicles i una altra és l’Ordenança que s’aprova av ui on s’està regulant un  
espai creat per a l’estacionament de les autocarava nes. 

El senyor Manils diu que potser ens haurien de plan tejar pel proper ple 
regular l’estacionament d’altres tipus de vehicles que també estacionen 
lliurament a la via pública i també ocasionen probl emes.

L’Alcalde explica que la creació i regulació d’aque st espai habilitat per a 
l’estacionament dels autocaravanistes neix d’un pro blema ja que els 
terrenys on fins ara aparcaven està destinat a equi pament públic. Reitera 
que el Reglament de Circulació regula els espais on  les autocaravanes poden 
aparcar de forma lliure i gratuïta. També que s’ha comptat amb 



l’assessorament d’associacions del sector .  Creu que diàleg sí que hi hagut ,  
però això no vol dir recollir totes les demandes qu e es feien. Algunes 
s’han pogut, d’altres no. Reconeix que la carta s’h a de respondre. 

_____________________

6. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D 'UN TANATORI A 
MONTMELÓ

En data 27 d’abril de 2021, el Ple de l’Ajuntament va acordar adjudicar el 
contracte de concessió d’obra per a la redacció del  projecte, construcció i 
explotació del tanatori i cementiris municipals a l ’empresa TRUYOLS SEVEIS 
FUNERARIS, SA.

En data 14 de setembre de 2021 (RE 7277), TRUYOLS S EVEIS FUNERARIS, SA va 
lliurar a l’Ajuntament el projecte bàsic i d’execuc ió per la construcció 
d’un tanatori a Montmeló visat núm. 2021005629 de 1 3 de setembre de 2021.

Vistos els informes de l'arquitecte municipal, l'en ginyer municipal i la 
tècnica de Medi Ambient.

Per tot l'exposat, el regidor de l'àrea de Desenvol upament Urbà, 
Sostenibilitat i Habitatge, proposa al Ple de l'Aju ntament l'adopció dels 
següents

A C O R D S

Primer.- APROVAR el projecte del tanatori presentat  per TRUNYOLS SERVEIS 
FUNERARIS, S.A.

Segon.- REQUERIR la presentació d'una ampliació amb  un refós que reculli 
els criteris ambientals atesa la proximitat al riu.  

            Voten a favor: 6 PSC-CP; 2 FEM; 1 ERC-AM
            Voten en contra: -
            S'abstenen: 4 CANVIEM

L’Alcalde diu que el que es fa és l’aprovació inici al del projecte ja que 
falten els informes mediambientals externs. Posteri orment caldrà fer 
l’aprovació definitiva. Si tot va bé les tasques de  construcció podrien 
començar durant la segona quinzena de novembre. 

El senyor Comas diu que està d’acord amb l’equipame nt però pel fet que 
falta el tema mediambiental s’abstenen. 

_____________________

7. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L' AJUNTAMENT I LLAR UNIÓ CATALÒNIA SCCL  
PER LA PROMOCIÓ D'HABITATGES PROTEGITS AL MUNICIPI

L’Ajuntament de Montmeló és titular de finques incl oses a l’àmbit de la 
Modificació puntual del POUM a l'àmbit del PM04 - c arrer Llimona aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 28 de gener d e 2020.

LLAR UNIÓ CATALONIA, S.C.C.L., és una cooperativa c atalana d’habitatges 
d’iniciativa social, sense afany de lucre, l’object e social de la qual i la 
seva activitat principal i ininterrompuda, des de f a més de 15 anys, és la 
de promoció d’habitatge protegit, En aquest sentit en data 12 de febrer de 
2019, ha obtingut l’homologació com a promotor soci al d’habitatge per 
l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catal unya.



L’article 12 del Decret Llei 17/2019, de 23 de dese mbre, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge, va modificar el  redactat de l’article 
46 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalun ya, en el sentit que va 
establir que en les actuacions urbanístiques per re parcel·lació amb reserva 
de sòl destinat a habitatges de protecció pública, el sòl amb aprofitament 
urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta , s’ha d’emplaçar sobre la 
reserva esmentada i ha de romandre en el patrimoni públic del sòl i de 
l’habitatge de l’Administració adjudicatària. No ob stant l’anterior la 
resta de bens integrants del patrimoni municipal de  sòl de l’Ajuntament de 
Montmelò amb procedència diferent a la indicada ant eriorment serien 
susceptibles d’alienació directa a favor de LLAR UN IÒ CATALÓNIA, SCCL en 
virtut del que disposa l’article 166.2 de la Llei d ’Urbanisme y 17.7 de la 
Llei del Dret a l’Habitatge, en la seva condició de  promotor social 
d’Habitatge.

En aquest sentit l’Ajuntament de Montmeló i la coop erativa d’habitatges 
Llar Unió Catalonia SCCL es plantegen la signatura del present conveni per 
la promoció d’habitatges protegits al municipi.

El nombre total d’habitatges i la seva situació no es concreta amb el 
present document ja que no s’ha redactat el project e de reparcel·lació i no 
es disposa de la concreció dels habitatges patrimon ials que disposarà 
l’Ajuntament en el sector.

El present conveni marc es refereix a aquells sòls de caràcter patrimonial 
de titularitat de l’Ajuntament de Montmeló o les se ves societats públiques 
instrumentals, estiguin o no adscrits incorporats i nicialment al Patrimoni 
Públic del sòl i de l’Habitatge, que li siguin adju dicats al mateix com a 
finques resultants de la transformació urbanística de l’àmbit indicat a 
l’expositiu tercer anterior, a excepció dels defini ts al seu apartat a) (la 
transmissió dels quals resta restringida a altres s upòsits que no són 
d’aplicació) i que, de conformitat amb la normativa  d’alienació dels bens 
patrimonials de les administracions públiques sigui n susceptibles 
d’alienació directa a favor de LLAR UNIÓ CATALÓNIA,  SCCL , prèvia 
incorporació voluntària, en el seu cas, al patrimon i públic de sòl de 
l’Ajuntament i amb destinació a la construcció d’ha bitatges amb protecció 
oficial.

Vist l'informe de l'aarquitecte municipal.

Per tot això, el regidor de l'Àrea de Desenvolupame nt Urbà, Sostenibilitat 
i Habitatge proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopci ó dels següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar inicialment el conveni entre l’Aju ntament i Llar Unió 
Catalònia SCCL, per a la promoció d'habitatges prot egits al municipi de 
Montmeló.

Segon.- Sotmetre a informació pública el conveni du rant el termini de 20 
dies hàbils previ anunci al BOPB i al web municipal .

Tercer.- Indicar en l’anunci que sigui objecte de p ublicació en el BOPB 
que, transcorregut dit termini si no s'han presenta t al.legacions es 
considerarà aprovat definitivament, restant a dispo sició dels interessats 
l’expedient administratiu íntegre.

Quart.- Notificar-ho als interessats.

ANNEX:

"ACORD MARC ENTRE L’EXCM. AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I LLAR UNIÓ CATALÒNIA SCCL PER A 
LA PROMOCIÓ D’HABITATGES PROTEGITS AL MUNICIPI DE M ONTMELÓ.



A Montmeló el dia [   ] de 2021 

R E U N I T S

D'una part, l’Il.lm. Sr. Pedro Rodriguez Rodriguez,  Alcalde de l'Excm. Ajuntament 
de Montmeló

D'altra part, els Senyors MANEL FRAIXEDAS CORS i AN A M. ESPADA CARRETERO, Tresorer 
i Secretària, respectivament, del Consell Rector de  la cooperativa d’habitatges 
Llar Unió Catalònia SCCL, en nom i representació d’ aquesta entitat (en endavant la 
COOPERATIVA), la qual té el CIF F63010896 i domicil i al carrer Sant Oleguer, 16, 
local Baixos de Barcelona. Es troben facultats en v irtut d’acords de l’Assemblea 
General i del Consell Rector de data 1 de setembre de 2020, aixecats a públics 
mitjançant  escriptura autoritzada pel Notari de Ba rcelona Sr . Ariel Sultan 
Benguigui el dia 16 d’octubre de 2020, amb número 5 193 de protocol, inscrita al 
Registre de Cooperatives de Barcelona de la General itat de Catalunya.

Intervenen en funció dels seus càrrecs respectius i  en ús de les facultats que 
tenen conferides, i, a títol de preàmbul.

EXPOSEN

I. Que l’article 47 de L’Estatut d’Autonomia de Cat alunya estableix que els poders 
públics han de facilitar l’accés a l’habitatge mitj ançant la promoció d’habitatge 
protegit.

La llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'hab itatge defineix el “dret a 
l'habitatge” com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui 
adequat, en les diverses etapes de la vida de cadas cú, a la situació familiar, 
econòmica i social i a la capacitat funcional. 

El conjunt d'activitats vinculades amb el proveïmen t d'habitatges destinats a 
polítiques socials resta legalment configurat com u n servei d'interès general.

L’article 8 de la referida Llei indica que els ens locals, sota el principi 
d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, ex erceixen les competències 
d'habitatge, d'acord amb el que estableixen la legi slació de règim local, la 
legislació urbanística i dita llei, sense perjudici  de la capacitat de subscriure 
convenis i concertar actuacions, entre altres, amb els agents d'iniciativa social i 
privada que actuen sobre el mercat d'habitatge prot egit i lliure.

Igualment aquesta llei estableix, al seu article 2,  la necessitat de potenciar la 
participació de les cooperatives d'habitatges i de les entitats de caràcter social 
i assistencial en les polítiques d'habitatge, entre  d’altres en les actuacions de 
promoció, del parc d'habitatges.

II.- LLAR UNIÓ CATALONIA, S.C.C.L., és una cooperat iva catalana d’habitatges 
d’iniciativa social, sense afany de lucre, l’object e social de la qual i la seva 
activitat principal i ininterrompuda, des de fa més  de 15 anys, és la de promoció 
d’habitatge protegit, En aquest sentit en data 12 d e febrer de 2019, ha obtingut 
l’homologació com a promotor social d’habitatge per  l’Agència de l’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya.

III.- Les parts signants han acreditar, al llar del s anys, un manifest interès per 
procurar habitatges dignes i adequats a la ciutadan ia de Montmeló i per cercar 
fórmules per generar noves oportunitats en el terri tori que permetin configurar una 
bona oferta d’habitatge públic i privat que doni re sposta a les necessitats dels 



residents al municipi .  

IV.- El conjunt de bens de les administracions públ iques o altres entitats del 
sector públic que no tenen la condició de béns dema nials són considerats bens 
patrimonials, el que implica que son susceptibles d ’alienació, cessió arrendament i 
gravamen. 

Tanmateix la legislació vigent senyala que els cont ractes i la resta de negocis 
jurídics sobre aquest bens patrimonials es regeixen  per la legislació patrimonial i 
urbanística amb exclusió de l’aplicació de la legis lació de contractes del sector 
públic.

Dins d’aquesta categoria de bens patrimonials, s’ub ica la subcategoria del 
patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge en la que, necessàriament, s’han 
d’incorporar els següents sols:
a) els sòls amb aprofitament urbanístics obtinguts e n compliment del deure de 
cessió gratuïta i obligatòria dels propietaris en e xecució del planejament 
urbanístic, tant en sòl urbà com urbanitzable (art. 23.4 i 163.2 del TRLU i 223.2.b 
del RLU).
b) Els sòls o finques adquirits per expropiació:
o En àrees destinades a patrimonis públics del sòl ( art. 110.1.c i 172 TRLU)
o Per incompliment de la funció social de la propiet at (art. 110.1.e i 2 TRLU)
o En general, obtinguts per expropiació urbanística (art. 223.1.a del RLU).
c) Els sòls adquirits per tanteig i retracte en les àrees destinades als 
patrimonis públics d sòl (art. 172 del TRLU) o, en general, adquirits pels drets de 
tanteig i retracte previstos a la legislació urbaní stica (art. 223.1.a del RLU).
d) Sòls o finques de caràcter patrimonials adquiride s amb recursos procedents 
de l’alienació o gestió de bens integrants del patr imoni públic del sòl i de 
l’habitatge o per permuta d’aquests bens (art. 223. 1.b del RLU).

Tanmateix, son susceptibles de formar part del inco rporar en aquesta subcategoria 
del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge al tes bens que voluntàriament 
l’administració decideixi incorporar al mateix (art . 223.1.c RLU).

V.- Que  l’Ajuntament de Montmelo es titular de les  següents finques incloses a 
l’àmbit de la Modificació puntual carrer Llimona de l POUM de Montmeló, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 28 de gener d e 2020:

VIII.- Que l’àmbit de la citada modificació inclou els dos següent polígons 
d’actuació urbanística:

1) L’àmbit de l’anterior PM-4, Carrer Llimona, ara à mbit del Polígon d’actuació 
urbanística PA-20 carrer LLimona que disposarà d’un  sostre edificable màxim de 
15.401 m2 amb un màxim de 163 habitatges amb la següent dis tribució:



El polígon s’executarà pel sistema de reparcel.laci ó en la modalitat de cooperació 
i l’administració actuant serà L’Institut Català de l Sòl.
 
2) L’àmbit del polígon d’actuació urbanística PA-18  soterrament del ferrocarril, 
que inclou els terrenys corresponents a l’àmbit del  soterrament de la via fèrria en 
el seu pas per Montmeló. El qual disposarà d’un màx im de 311 habitatges, segons la 
següent distribució:

El polígon s’executarà mitjançant el sistema de rep arcel·lació, en la modalitat de 
compensació bàsica. 

De conformitat amb el que s’ha indicat, l’Ajuntamen t de Montmeló, al marge del 
percentatge de cessió obligatòria i gratuïta, que e n el seu cas, com a 
administració actuant li pugi correspondre, resulta rà adjudicatari d’altres finques 
amb usos (parcials o totals) residencials d’habitat ge protegits, pels drets 
corresponents a les finques inicials de caràcter pa trimonial aportades.

VI.- Que l’article 12 del Decret Llei 17/2019, de 2 3 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge va modif icar el redactat de l’article 46 
del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,  en el sentit que va establir 
que en les actuacions urbanístiques per reparcel·la ció amb reserva de sòl destinat 
a habitatges de protecció pública, el sòl amb aprof itament urbanístic de cessió 
obligatòria i gratuïta , s’ha d’emplaçar sobre la r eserva esmentada i ha de 
romandre en el patrimoni pública del sòl i de l’hab itatge de l’Administració 
adjudicatària. No obstant l’anterior la resta de be ns integrants del patrimoni 
municipal de sòl de l’Ajuntament de Montmelò amb pr ocedència diferent a la indicada  
anteriorment serien susceptibles d’alienació direct a a favor de LLAR UNIÒ 
CATALÓNIA, SCCL en virtut del que disposa l’article  166.2 de la Llei d’Urbanisme y 
17.7 de la Llei del Dret a l’Habitatge, en la seva condició de promotor social 
d’Habitatge.

És per aquesta raó que el present conveni marc es r efereix a aquells sòls de 
caràcter patrimonial de titularitat de l’Ajuntament  de Montmeló o les seves 
societats públiques instrumentals, estiguin o no ad scrits incorporats inicialment 
al Patrimoni Públic del sòl i de l’Habitatge, que l i siguin adjudicats al mateix 
com a finques resultants de la transformació urbaní stica de l’àmbit indicat a 
l’expositiu tercer anterior,  a excepció dels defin its al seu l’apartat a) (la 
transmissió dels quals resta restringida a altres s upòsits que no son d’aplicació) 
i que, de conformitat amb la normativa d’alienació dels bens patrimonials de les 
administracions públiques siguin susceptibles d’ali enació directa a favor de LLAR 
UNIÓ CATALÓNIA, SCCL , prèvia incorporació voluntàr ia, en el seu cas, al patrimoni 
públic de sòl de l’Ajuntament i amb destinació a la  construcció d’habitatges amb 
protecció oficial. 



A fi d’assolir l’objectiu conjunt d’ampliar l’ofert a d’habitatges protegits al 
municipi de Montmeló per donar resposta , preferentment, a la demanda dels seus 
residents, les parts,

C O N V E N E N

PRIMER.-  OBJECTE. 

L’Excm. Ajuntament de Montmeló realitzà els tràmits  administratius oportuns a fi de 
procurar la transformació urbanístic de la totalita t de l’àmbit de Modificació del 
POUM indicat, per tal d’obtenir, en qualsevol dels dos polígons d’actuació que 
l’integren, finques resultants urbanitzades i amb l a condició de solar, 
susceptibles d’alienació directa a favor de LLAR UN IÒ CATALÓNIA, SCCL amb destí a 
habitatges amb protecció oficial. 

Una vegada s’hagi conclòs la gestió i urbanització de cadascú dels polígons, 
L’Ajuntament de Montmeló, oferirà a LLAR UNIÒ CATAL ÓNIA, SCC. les finques 
resultants amb aprofitament urbanístics que li sigu in adjudicades pels drets 
corresponents a les finques inicials aportades, es a dir, totes aquelles finques 
que li siguin adjudicades en el citat àmbit amb ús residencial, a excepció 
d’aquelles provinents del 10% d’aprofitament de ces sió obligatòria i gratuïta que, 
de conformitat amb la legislació vigent hauran de r omandre en el seu patrimoni, 
sense possibilitat d’alienació, a excepció dels sup òsits taxats legalment.

LLAR UNIÒ CATALÓNIA, SCCL es compromet a acceptar l ’oferta i adquirir les finques 
indicades, sempre que les condicions de l’operació i la demanda existent permetin 
la seva viabilitat econòmica, per a destinar-les a la construcció d’habitatges de 
protecció oficial en règim de venda.

L’alienació es realitzarà de forma directa, de conf ormitat amb el que preveu 
l’article 209 del Text refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya, 
l’article 166.2 de la Llei d’Urbanisme i 17.7 de La  Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l’Habitatge,  mitjançant l’atorgament de la corresponent escriptu ra  
pública, prèvia tramitació del preceptiu l’expedien t administratiu. A tal efecte, 
si fos necessari, l’Ajuntament incorporarà les finq ues al seu Patrimoni Municipal 
del Sòl i de l’Habitatge.

El preu unitari de transmissió per metre quadrat de  sostre resultarà de la següent 
fórmula:

Preu metre quadrat de superfície útil sobre rasant dels habitatges amb protecció 
oficial de la tipologia que es tracti en el moment de la transmissió del solar X 
20% X 0,75 (coeficient conversió superfície útil/co nstruïda)  = preu unitari per 
metre quadrat de sostre .

Únicament es computarà a tal efecte els metres quad rats de sostre sobre rasant. Si 
la finca té sostre comercial, aquest tindrà un preu  equivalent a un 50% respecte al 
sostre per a habitatge de protecció oficial de règi m general.

En cadascuna de les transmissions de les parcel·les  a favor de la cooperativa, 
s’establiran, si aquestes formen part del patrimoni  públic de sòl i de l’habitatge, 
les condicions resolutòries previstes a la Llei d’u rbanisme en relació a la 
transmissió del patrimoni públic del sòl.

SEGON.-DESTÍ DE LES FINQUES.

Les finques transmeses per l’Ajuntament es destinar an a la construcció d’edificis 
d’habitatges de protecció oficial en règim de venda , segons el projecte constructiu 
que lliurement determini LLAR UNIÒ CATALÓNIA, SCCL i de conformitat amb el 
planejament, la normativa tècnica sobre edificació i les ordenances municipals.  

TERCER.-  COMPROMISOS DE LES PARTS.

 L’Ajuntament de Montmeló es compromet:

a) a efectuarà les tramitacions administratives corr esponent per tal de que les 
finques, a la major brevetat possible, estiguin en disposició de ser alienades i 
siguin susceptible de ser edificades i d’obtenir, u na vegada finalitzat l’edifici a 
construir sobre les mateixes, la llicència de prime ra ocupació. 



b) De conformitat amb el que preveu el nou redactat de l’article 46 del TRLU 
introduït pel Decret 17/2019 de 23 de desembre, si fos d’interès de l’Ajuntament, 
aquest podrà, cas de ser l’Administració actuant, q ue el percentatge sòl de cessió 
obligatòria i gratuïta que se li adjudiqui sigui, ú nicament, en part, amb sòl 
destinat a habitatge de protecció oficial. La part restant de sòl que se li 
adjudiqui no destinat a habitatges de protecció ofi cial, en virtut del citat deure 
de cessió, que igualment  s’integrarà en el seu pat rimoni públic del sòl i de 
l’habitatge, podrà ser oferta i adjudicada per alie nació directa a favor de la 
cooperativa, amb destí a habitatge, igualment, de p rotecció oficial, tot i que el 
sòl no estigui expressament qualificat per aquesta finalitat.
c) Tan aviat com disposi de les citades finques en l a situació jurídica i 
urbanística adient per ser destinada a la construcc ió d’habitatges amb protecció 
oficial, les oferirà i transmetre  a LLAR UNIÒ CATA LÓNIA, SCCL en conceptes de 
lliure de càrregues, gràvamens i ocupants, incloses  despeses d’urbanització.

Per la seva banda, LLAR UNIÓ CATALÓNIA, SCCL s’obli ga:

a) Una vegada acceptada i adquirida la finca que es tracti, a satisfer, 
íntegrament, el seu preu i a destinar-.la a la cons trucció d’edificis d’habitatges 
amb protecció oficial amb destí a al venda, de conf ormitat amb les tipologies 
previstes al planejament urbanístic i amb la normat iva urbanística i tècnica que li 
sigui d’aplicació, així com, complint els requerime nts establerts a la llicència 
d’obres majors atorgada,  restant l’Ajuntament facu ltat per a examinar, en 
qualsevol moment l’evolució de les obres.
b) A demanar la llicència d’obres majors per a la co nstrucció dels edificis 
d’habitatges amb protecció oficial amb destí a al v enda, en el termini màxim de sis 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de l’es criptura pública de compravenda  
dels solars i a iniciar i acabar les obres dels edi ficis en els terminis que dites 
llicències s’estableixin
c) A realitzar, igualment, les citades obres dins de ls terminis previstos en el 
planejament urbanístic que li sigui d’aplicació.
d) A demanar la qualificació provisional i definitiv a dels habitatges de 
conformitat amb la tipologia corresponent, dintre d els terminis establerts per 
l’administració.
e) A adjudicar els habitatges mitjançant sorteig cel ebrat davant fedatari 
públic, per garantir els principis de transparència  publicitat i lliure 
concurrència.
f) A respectar, en tot el procés de transmissió dels  habitatges, la normativa 
genèrica, relativa a la transmissió dels habitatges , prevista en la Llei del Dret a 
l’Habitatge i disposicions concordants, així com,  la normativa específica en 
material d’habitatges de protecció oficial .
g) A construir, al seu càrrec, els edificis d’habita tges amb protecció oficial 
amb destí a la venda. 
h) A Satisfer totes les despeses derivades de l’ator gament i inscripció de 
l’escriptura pública d’adquisició dels solars on re alitzarà la construcció dels 
edificis.
i) A Difondre i donar coneixement en la seva informa ció comercial de la 
col·laboració i suport de l’Ajuntament, per procura r habitatges de protecció 
oficial a la seva ciutadania.

L’Ajuntament de Montmeló restarà facultat per a exa minar, en qualsevol moment, 
l’evolució de les obres i sol·licitar l’acreditació  documental del compliment de 
les restants obligacions assumides per LLAR UNIÓ CA TATLÓNIA, SCCL

QUART.- DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE.

 LLAR UNIÓ CATALÓNIA, SCCL establirà sobre les enti tats destinades a protecció 
oficial resultants de la declaració d’obra nova i d ivisió horitzontal de cada 
edifici, un dret de tempteig i retracte a favor de L’Ajuntament de Montmeló, en les 
segones i successives transmissions dels habitatges , durant tot el termini de 
vinculació de l’habitatge al règim de protecció ofi cial, segons la normativa sobre 
habitatges de protecció pública d’aplicació, el qua l serà exercit en el marc del 
que disposi la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llib re Cinquè del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals, particularment en relació al termini 
normativament previst pel dret de tempteig de confi guració real, de manera que els 
titulars dels habitatges socials hauran de comunica r les condicions de venda en la 
forma legalment prevista i aquesta circumstància es  farà constar, mitjançant  
anotació, en el Registre de la Propietat.

El règim de transmissions dels habitatges es regula rà per tot allò disposat a la 
normativa aplicable als habitatges amb protecció pú blica que sigui d’aplicació.



La reserva dels drets que es contemplen en els apar tats anteriors es recolliran 
expressament en contractes i documents públics

I, perquè així consti, signen aquest conveni en qua druplicat exemplar, en el lloc i 
data al principi indicats.

CINQUÈ.- VIGÈNCIA.

El present conveni tindrà una vigència de quatre an ys prorrogables, per acord de 
les parts, per altres quatre anys.

Les parts restaran facultades per modificar, de mut u acord, qualsevol aspecte del 
mateix o adaptar -lo respecte a cadascuna de les operacions de trans missió de sòl 
que es desenvolupi en execució del mateix.

El present conveni s’extingirà:

- Per la consecució del seu objectiu.
- Per l’expiració del termini inicial o el de la sev a pròrroga.
- Per mutu acord de les parts
- Per l’incompliment de les obligacions assumides pe r les parts.
- Per la impossibilitat legal de portar a terme el s eu contingut.

 
I en prova de conformitat amb el contingut del pres ent conveni, les parts signen en 
mateix , per duplicat i a un sols efecte, en el lloc i di indicat en el 
encapçalament."

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

L’Alcalde exposa el punt. Remarca que, si finalment  fos econòmicament 
viable, tots els habitatges del sector serien de pr otecció oficial. És cert 
que, en el cas de Montmeló, no suposarà una diferèn cia rellevant en el preu  
però sí en d’altres aspectes. Amb la signatura del conveni, com a mínim,  
ja es deixa signada la possibilitat que aquest sect or es pugui desenvolupar 
sota aquestes condicions.

La senyora Silvia Guerrero del grup municipal FEM d iu que l’accés a la 
habitatge és un dels temes que preocupa a la ciutad ania, principalment 
perquè Montmeló no disposa de gaire terreny urbanit zable. En aquest sentit, 
consideren molt important la signatura d’aquest con veni, perquè, per una 
banda aposta per l’habitatge, i per l’altre permet a persones més 
vulnerables que no disposen de recursos suficients per buscar habitatges al 
mercat lliure puguin accedir a propietats protegide s. Des de FEM diu que 
votaran a favor d’aquest conveni, però volen propos ar que una part d’aquest 
habitatge sigui plantejada com a lloguer públic, pe nsant sobretot en les 
necessitats del joves, i en la seva permanència al nostre municipi.

El senyor Comas planteja que, a l’igual que ha mani festat el grup municipal 
de FEM, part dels habitatges siguin de lloguer. Pre gunta perquè es tendeix 
a que moltes promocions les facis Llar Unió Catalòn ia; no és que els hi 
sembli malament però  potser hi ha d’altres entitat s que fan també 
habitatges protegits i també dirigits a altres col· lectius.

L’Alcalde explica que s’està empaitant a l’INCASÒL per 18 habitatges de 
lloguer al costat de l’Esclat. S’està a l’espera qu e ens confirmin quan 
comencen amb la construcció. El problema dels habit atges de lloguer és la 
gestió. Gestionar la bossa de lloguer social destin at a persones amb 
problemes no està acordat. Diu que troba a faltar a ltres mans que ens  
ajudin en aquesta tasca. Pensa que la Generalitat h auria de tenir una 
agència de lloguer públic que permetés tenir les ei nes necessàries per dur 
a terme aquesta gestió.

_____________________



8. MOCIÓ PER LA CREACIÓ DEL CONSELL D 'INFANTS I ADOLESCENTS DE 
MONTMELÓ QUE PRESENTA FEM MONTMELÓ.

La participació és un dret dels infants i adolescen ts reconegut a la 
Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’in fant , adoptada l’any 
1989, concretament a l’article 12. 

Per avançar en l’aplicació del dret que tenen tots els nens i les nenes a 
ser escoltats i  tinguts en compte, el Comitè dels drets dels Infants de 
Nacions Unides va organitzar una sessió específica entre el 25 de maig al 
12 de juny de 2009 que va donar com a resultat l’Ob servació General número 
12 titulada: El dret de l’infant a ésser escoltat. 

Aquesta Observació General presenta una anàlisi de l’article número 12 de 
la Convenció i explica els requisits per aplicar-lo  plenament. 

El document afirma que, per “assolir oportunitats significatives per 
aplicar l’article 12” , cal “eliminar totes les barreres jurídiques, 
polítiques , econòmiques, socials i culturals que actualment i mpedeixen que 
els infants tinguin l’oportunitat de ser escoltats i que puguin participar 
en tots els assumptes que els afecten.” I, “això re quereix una preparació 
per qüestionar els supòsits sobre les capacitats de ls infants i per  
fomentar el desenvolupament d’entorns en què puguin  construir i demostrar 
les seves capacitats. També requereix el compromís de proporcionar 
recursos i formació".

D’acord amb les consideracions anteriors, la partic ipació dels infants i 
els adolescents en els afers públics s’ha de consid erar un dret i així ho 
confirmen la Convenció dels Drets de l’Infant de le s Nacions Unides de 1989 
i els articles 17 i 29 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les op ortunitats en la 
infància i l’adolescència, incorpora el concepte d’ oportunitats, que en el 
preàmbul defineix com «els nous camins que s’han d’obrir i que han de 
permetre als infants i als joves llur ple desenvolu pament com a ciutadans . 
Les oportunitats s’han de traduir, entre d’altres, en l’establiment de 
canals i instruments per fer sentir la veu d’infant s i adolescents, per  
fer expressa llur participació en la presa de decis ions en la comunitat i, 
en definitiva, per facilitar -ne el futur encaix, com a persones 
responsables, en la societat adulta» . Amb especial rellevància cal citar 
l’article 24 de la pròpia llei, el del dret de part icipació. Aquest article 
recull que: “ Els infants i els adolescents tenen el dret de part icipar 
plenament en els nuclis de convivència més immediat s i en la vida social , 
cultural, artística i recreativa de llur entorn. El s poders públics els 
han d’oferir les oportunitats necessàries perquè s’ incorporin 
progressivament a la ciutadania activa , d’acord amb llur grau de 
desenvolupament personal.” Així com també que “Les administracions 
públiques han d’establir procediments destinats a r ecollir les opinions  
dels infants i els adolescents en relació a les pol ítiques, les normes, 
els projectes, els programes o les decisions que el s afecten.” 

En el darrers anys, l’augment de la participació ci utadana en tots els 
àmbits de la vida pública ha estat un fet. L’impuls  individual de formar 
part i transformar la realitat a través de dinàmiqu es col·lectives ha 
facilitat crear nous altaveus des dels quals poder fer arribar nous 
missatges i idees que, per la seva diversitat, nomé s poden enriquir el 
nostre dia a dia. Volem establir els fonaments part icipatius perquè les 
generacions futures esdevinguin més autònomes, crít iques i lliures. A 
través de la creació d’un Consell Local d’Infants i  d’Adolescents, volem 
generar un espai de desenvolupament personal i col· lectiu on els infants 
participin de la vida pública alhora que es genera un aprenentatge a través 
de la seva pròpia vivència. Creiem fermament en la idea de poder donar veu 
i generar espais de participació a tots aquells i a quelles que formen part 



del nostre poble ,  i per tant ,  no ens podem oblidar d’un gran gruix de  
ciutadans. Els infants i joves han de ser protagoni stes de la seva pròpia 
realitat. Cal doncs, facilitar que exerceixin la se va ciutadania en un 
òrgan actiu, que puguin proposar, gestionar i avalu ar polítiques municipals 
que els impliquin directament, com a ciutadans del present que són. Creiem 
que, com a municipi, només podrem extreure’n una gr an millora en incloure 
la visió dels infants en la política local. Però ta mbé se’n genera la 
responsabilitat de donar resposta a les inquietuds i necessitats que els 
infants detectin. Entendre que no és solament donar -los veu, sinó que són 
un agent més dins de la dinàmica municipal. Els Con sells d’Infants es 
conceben com a òrgans de consulta, de representació  i de participació. Per 
tant, proposem crear un espai dels i per als infant s, amb la voluntat de 
construir, conjuntament amb els adults, un municipi  més just, cohesionat i 
respectuós amb totes les realitats presents. 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa  General.

En aquest sentit, el grup municipal FEM MONTMELÓ pr oposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents

A C O R D S   

1.- Crear el Consell d’Infants i Adolescents de Montmel ó com a òrgan de 
participació amb l’objectiu de fomentar-ne la parti cipació, millorar-ne la 
qualitat de vida i l’exercici dels seus drets tal c om reconeix el marc 
legal actual i, finalment, que les seves opinions c ontribueixin a fer de 
Montmeló una vila més humana i més educadora. 

2.- Crear i aprovar el reglament de funcionament del Consell d’Infants i 
Adolescents de Montmeló d’acord amb el que establei x la normativa catalana 
al respecte, durant el curs escolar 2022-2023. 

3.- Destinar els recursos necessaris per tal de d’impulsar el procés de 
creació del consell i fer-ho afavorint la participa ció del propis infants i 
adolescents.
 
4.- Crear una partida pressupostària , tan aviat com sigui possible, 
destinada a la dinamització i desenvolupament del C onsell d’Infants i 
Adolescents, així com a la difusió de les seves act ivitats. 

5.- Establir canals de comunicació i difusió amb l’objectiu que tots els 
infants i adolescents de Montmeló coneguin l’existè ncia del consell, les 
funcions que té i les accions que desenvolupa. 

6.- Traslladar aquests acords al Consell Escolar Municipal, a tots els 
centres escolars, les AMPA, les entitats de lleure infantil i juvenil de 
Montmeló i al Consell de Poble. 

APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA

La senyora Guerrero presenta la moció. Diu que aban s de fer una lectura 
breu del que suposa aquesta moció, volia comentar q ue la seva formació està 
molt contenta, i no només perquè és la primera moci ó que presenten, i és el 
resultat de la feina de totes/tots els companys de FEM que treballen des de 
la invisibilitat; sinó perquè va adreçat a un col·l ectiu (infants i 
adolescents) especialment vulnerable ja que no tene n ni vot ni veu en el 
món dels adults. Ara serà el vostre moment per dir- nos que necessiteu. 
Seguidament llegeix els acords de la moció.

El senyor Monserrat diu que és un projecte del Pla de Mandat. Pensa que 
donar veu als infants i adolescents del poble i fer -los partícips de les 



decisions que afecten al seu municipi és molt impor tant .  
La senyora Alba Serrano del grup municipal CANVIEM diu que també és una 
petició del seu grup, dintre del seu programa elect oral. Pensa que seria 
molt interessant fer uns pressupostos participatius  pels infants, 
adolescents i joves com fan amb d’altres municipis del Vallès Oriental, com 
per exemple Montornès del Vallès.
 
El senyor Esteban diu que el PAM (Pla d’Actuació Mu nicipal 2020-2023) va 
recollir de manera consensuada entre totes les forc es polítiques 
representades al Ple municipal, que ho portaven als  seus programes 
electorals de 2019, en el seu apartat 3.4.1.2. el s egüent punt: Crear el 
Consell d’Infants com una eina de participació ciut adana i escola de 
democràcia dels més petits del poble i per incorpor ar la visió de l’infant 
en les polítiques públiques locals. La pandèmia de la Covid 19 ha 
representat un impediment notable per a moltes acti vitats, una d’elles la 
creació d’aquest Consell, sobretot per la normativa  de reunió i les 
característiques que havien de tenir els grups bomb olla. Fins i tot la 
partida 3200-226990-Despeses de funcionament del de partament d’educació ja 
contemplava possibles accions amb el Consell. És pe r això, diu, que votaran 
a favor de donar curs a la moció que han presentat demanant que s’inclogui 
una modificació en el seu primer acord i que aquest  quedi redactat de la 
següent manera: Crear el Consell d’Infants i Adoles cents de Montmeló, 
d’acord amb el que recull el PAM (Pla d’Actuació de  Mandat 2020-2023) i amb 
el que proposaven als seus programes totes les forc es polítiques 
representades al Ple Municipal, com a òrgan de part icipació amb l’objectiu 
de fomentar-ne la participació, millorar-ne la qual itat de vida i 
l’exercici dels seus drets tal com reconeix el marc  legal actual. I, 
finalment, que les seves opinions contribueixin a f er de Montmeló una vila 
més humana i més educadora. Diu que espera que aque sta modificació 
s’accepti. Malgrat això voten a favor. 

El senyor Benach diu que ho traslladaran al seu gru p i donaran una 
resposta. 

_____________________

9. MOCIONS

No n'hi hagué.
_____________________

10. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L' ALCALDE, I DELS 
ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA 
SESSIÓ.

L'alcalde en compliment del disposat per l'article 42 del ROF, dóna compte 
succinta de les resolucions adoptades des del dia 2 8 de setembre de 2021, 
data en la qual va tenir lloc la darrera sessió ple nària ordinària, fins a 
l'actualitat.

_____________________

11. PRECS I PREGUNTES

El senyor Benach diu que està relacionat amb la pro posta de l’equip de 
govern de canvi de model de recollida de residus i els actes populars que 
es fan al municipi. Pensa que hauríem de ser els pr imers en donar exemple 
si volem mentalitzar a la gent.  

El senyor Manils diu que la primera pregunta va adr eçada a la Regidora 
d’igualtat. Voldria saber la seva opinió respecte a  l’acte que es va 
celebrar conjuntament amb el Circuit de Catalunya p er commemorar els 30 
anys del Circuit de Catalunya. Un acte on interveni en 9 persones i les nou 



persones eren homes en representació de les institu cions ,  entre elles també  
per part del nostre Ajuntament. I en la segona qües tió volen saber quina és 
la postura d’Esquerra Republicana davant el creixem ent urbanístic que es 
produirà al nostre municipi  ja que creu que ells h avien manifestat, quan 
es van presentar a les eleccions, que no volien que  Montmeló creixés més, 
que el que volien era aturar la construcció de qual sevol nou espai 
d’habitatges. Llavors volen saber quina és la postu ra d’Esquerra 
Republicana: la que manifestaven quan es van presen tar a les eleccions o la 
que mantenen des que estan al govern municipal vota nt a favor de tot el que 
suposa creixement urbanístic. 

El senyor Comas pregunta com està la posada en marx a de Ràdio Montmeló.

L’Alcalde contesta al senyor Benach. Diu que està t otalment d’acord amb ell 
en quan a la correcta gestió de residus en actes mu nicipals i també en els 
que participa a través de subvencions i que organit zen les entitats. Pensa 
que hi ha molt camí a fer i que s’ha d’avançar en  aquest sentit. Respecte 
a l’acte en commemoració dels 30 anys del Circuit  diu que ell també ho va 
pensar però que el criteri de selecció dels represe ntants era pel càrrec 
que havien ocupat en el seu moment. Dóna la paraula  a la senyora Ojeda, 
Regidora d’Igualtat, per si vol afegir quelcom més.  

La senyora Ojeda reitera les paraules de l’Alcalde.  Diu que quan es va 
organitzar l’acte tothom es va donar compte de la t otal presència masculina 
a l’escenari, però és que el criteri de selecció de  les persones, pel 
càrrec que havien ocupat en el seu moment, eren sol ament homes. No es pot 
canviar la història. Pensa que s’ha d’anar més enll à d’una  foto. Treballar 
la igualtat i el feminisme fa que la sensibilitzaci ó i consciència que la 
societat, en general, té ara envers aquest tema no sigui la mateixa del que 
fa 30 anys. I per això, diu, ens qüestionen aquest acte. Respecte al tema 
de la gestió de residus en els actes que es fan al municipi. Diu que s’està 
en la línia, juntament amb el departament de medi a mbient, de reciclar i 
promoure el reciclatge i utilitzar material biodegr adable i compostable,  
tant en els actes que fa l’ajuntament com en els qu e fan les entitats. Està 
d’acord en que s’ha de millorar i que s’ha de conti nuar insistint en el 
tema. 

El senyor Monserrat en resposta al senyor Manils. D iu que ell defensa un 
creixement sostenible.  I això vol dir que: si s’ha n de fer pisos de 
lloguer o de nova construcció  perquè els joves no marxin del poble, ell 
estarà d’acord; a l’igual que estarà d’acord en els  canvis d’ús de locals a  
habitatges. Pensa que això és creixement sostenible . Personalment: sí, 
l’agradaria potser mantenir algun carrer més amb so rra. 

L’Alcalde diu que, i pensa que en això hi ha consen s, l’escenari que ens 
hem marcat amb les promocions d’habitatges aprovade s ja i les previstes,  
és el d’arribar demogràficament a uns 11.000 habita nts (màxim 13.000) a 
deu-quinze anys vista. Explica que això té una repe rcussió molt important 
en les finances municipals perquè, quan es passi de  la frontera dels 10.000 
habitants, es tindrà accés a més recursos ja que s’ entrarà en la segona 
línia de finançament. Pensa que és un creixement so stingut: i en això li 
sembla,  tots  estan  d’acord. 

El senyor Esteban, com a Regidor de comunicació, ex plica que si tot va bé 
està previst que Ràdio Montmeló comenci el 17 de de sembre. Aquest és 
l’objectiu.  

En relació a aquest tema l’Alcalde diu que el proje cte amb el que es 
comença és modest, amb un format de  podcast . Serà setmanal, d’una hora de 
duració, una part d’actualitat municipal i una altr a part més 
d’entrevistes, reportatges ... El que si avança és que el primer programa 
anirà dedicat al Paco Agudo, persona molt vinculada  al món de la ràdio,  
que ens ha deixat recentment. 

El senyor Imanol Martin, regidor de Medi Ambient, i nforma que els 
contenidors petits que hi ha a la zona d’autocarava nes es substituiran per 



d’altres i es traslladaran a  una zona ja establert a on el camió de Savosa  
passarà a recollir-los. Els  contenidors petits s’a profitaran per cedir-los 
quan es facin actes i amb la brigada municipal es f arà el procés de 
buidatge i trasllat a on pertoqui.

El senyor Manils, en quant al podcast  de Ràdio Montmeló, demanen un consell 
participatiu i divers per gestionar els continguts.  Per altra banda, al 
senyor Monserrat, li comenta que durant les Eleccio ns Municipals, en el 
debat de Vallès Visió va manifestar que no volia qu e Montmeló passés dels 
10.000 habitants. 

El senyor Monserrat diu que, personalment, tant de bo no passessin dels 
10.000 habitants. Però, per altra banda, també  sap  que si no volem que els 
joves marxin del poble s’han de construir nous habi tatges per facilitar la 
seva permanència. 

L’Alcalde per tancar vol dir dos coses. En quant al  tema dels residus 
informa que aquesta setmana han tingut assemblea de  la Federación Española 
de Municipios y Provincias on es va presentar la nova proposta del  
Reglament  d’envasos i un estudi de viabilitat del sistema de  la devolució 
en origen d’envasos. Comenta que quan s’aprovi es v euran canvis importants 
en l’envasat de productes, pensant en  generar meny s residus. En quant al 
tema de la ràdio informa que s’ha contractat a una persona a mitja jornada 
que treballarà conjuntament amb l’equip de redacció  del Crònica. Es comença 
amb un format de podcast  setmanal d’una hora  que és el que l’Ajuntament ara 
mateix pot assumir amb els recursos que tenim. Diu que a partir d’aquí, 
sobre la marxa,  ja anirem creixent. 

_____________________
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es va donar  per finalitzada la 
sessió, a tres quarts i cinc de deu de la nit i es va estendre la present 
acta que, un cop llegida i trobada conforme, la sig na l'alcalde, amb mi, la 
secretària, que la certifico.


