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Departament: Secretaria 
Tema: Ple Ordinari de 19 de desembre de 2018 
Expedient: 13/2018 
 

Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 19 de desembre de 2018 
Identificació de la sessió 

 Número: 13 
 Caràcter: Ordinària  
 Data: 19 de desembre de 2018.  
 Horari: De les 20:50 a les 21:46  
 Lloc: Saló de Sessions de la Casa de la Vila. 

Assistents 
Alcalde-President 
Senyor Dionís Guiteras i Rubio, d’Ara Moià. 
 
Regidors/es 
Senyora Anna Roca Querol, d’Ara Moià. 
Senyor Joan Capdevila i Clarà, d’Ara Moià. 
Senyor Martí Padrisa i Prieto, d’Ara Moià. 
Senyora Mireia Cañas Soler, d’Ara Moià. 
Senyora Mercè Bigorra i Estevadeordal, d’Ara Moià. 
Senyor Marc Pardo i Picañol, d’Ara Moià. 
Senyora Gemma Bisbal i Otero, d’Ara Moià. 
Senyora Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans, del PDeCAT. 
Senyora Montserrat i Girbau i Passarell, del PDeCAT. 
Senyor Jordi Marsinyac i Homs, del PDeCAT. 
 
Secretari de la Corporació 
Senyor Miquel Colom i Canal. 
 
Interventor 
Lluis Solé i Díez. 
 

S'ha excusat d'assistir-hi 
Senyora Núria Reynés i Molist, d’Ara Moià. 
Senyora Montserrat Ferrer i Crusellas, d’Ara Moià. 

Intervencions 
Les intervencions han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel 

Secretari, custodiat al Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i 
publicat a la Web Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant 
d’aquesta Acta a tots els efectes legals. 
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Ordre del Dia 
1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 21 de novembre 

de 2018 
Se sotmet a votació l’Esborrany de l’Acta del Ple celebrat el 21 de novembre de 

2018 i esdevé aprovada per unanimitat i assentiment, que representa la majora 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb els vots a favor dels 
senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, 
Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal 
d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi 
Marsinyac, del Grup Polític Municipal del PDeCAT. 
2. Expedient 887/2018. Resposta a les al·legacions i aprovació definitiva 

del Pla Director de Clavegueram de Moià 
Departament: Urbanisme i Medi Ambient 
Tema: Pla Director del Clavegueram 
Expedient: 887/2018 
 
Vist l’Acord del Ple de 18 de juliol de 2018, d’aprovació inicial del Pla Director de 

Clavegueram, 
 
Vist l’informe del Gerent de la Societat Municipal d’Aigües de Moià de 18 de juliol 

de 2018, 
 
Vistes les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública del Pla per 

JORDI CRESPIERA FERRER en representació de l’Associació Veïnal d’afectats pel 
deute municipal de Moià - ADMM (RE 2018-E-RE-632); RAMON CRESPIERA 
SUCARRATS (RE 2018-E-RE-641); MONTSE GALLOFRÉ SUANA (RE 2018- E-RE-
640); ROBERT PARDO SANS (RE 2018-E-RE-639); JORDI ANGEL COSTA BLANCH 
(RE 2018-E-RE-638). 

 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal el 21 de novembre de 2018 en 

relació a elles,  que es dona per reproduït en aquests antecedents en els seus termes 
exactes per tal que serveixi de motivació a la resolució que es prendrà seguidament 
en base a ell, conforme a l’establert per la de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

 
Per l’exposat el Ple de la Corporació, per majora absoluta del seu nombre legal de 

membres, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan 
Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i 
Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i l’abstenció dels senyors/ 
senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi Marsinyac, del Grup 
Polític Municipal del PDeCAT, 

Acorda 
Primer. RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d’informació 

pública de l’Acord d’Aprovació Inicial del Pla Director del Clavegueram en els 
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termes proposats per l’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal de data 21 de 
novembre de 2018. 

Segon. APROVAR definitivament el Pla Director de Clavegueram, amb les següents 
prescripcions: 

1r. El Pla aprovat s’actualitzarà en la mesura que sigui necessària en el moment 
en que s’aprovi definitivament el POUM en tràmit, en funció dels objectius 
de creixement previstos per aquest. 

Tercer. ORDENAR a la Societat Municipal d’Aigües de Moià, S.A. l’execució 
immediata de les obres de millora del sobreeixidor que el Pla identifica com a “Fase 
0” així com dels 8 punts d’alleujament o sobreeixidors restants a que fa referència 
l’informe del Gerent de la Societat Municipal d’aigües de Moià, S.A de 18 de juliol 
de 2018 amb anterioritat o simultàniament a les obres programades per a la “Fase 
1” del Pla. 

Quart. PUBLICAR el Pla aprovat al BOP, DOGC, al Tauler Físic i al Tauler Digital 
d’Edictes per a general coneixement. 

Cinquè. DONAR trasllat d’aquesta Acords a l’ACA als efectes legals pertinents.  
Sisè. NOTIFICAR-LOS als al·legants, amb indicació que exhaureix la via 

administrativa, podent esser impugnat per mitjà dels següents recursos: 
1r. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data 
de recepció de la notificació. 

2n. Recurs potestatiu de reposició davant el Ple dins el termini d’un mes, a 
comptar de la mateixa data. 

3r. Qualsevol altre recurs que considerin oportú. 
3. Aprovació definitiva del  Projecte de Transformació de la Modalitat de 

Gestió del Servei de Recollida de Residus, juntament amb l’Estudi 
Econòmic, la Memòria Justificativa i el Reglament del Servei. 

Departament: Secretaria 
Tema: Transformació Modalitat Gestió Servei Municipal Recollida Residus 
Expedient: 431/2018 

Fets i Fonaments de Dret 
VIST l’Acord Plenari de data 22 de febrer de 2018, pel qual s'inicià expedient de 

modificació de la modalitat de gestió del Servei Municipal de Residus. 
 
VIST l’Acord Plenari de 16 de maig de 2018, pel qual s’aprovà la Internalització del 

Servei de Recollida de Residus per mitjà de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, 
S.A., -en sintonia amb l’acord adoptat per la Comissió d’Estudi de data 9 de maig de 
2018-, i es concedí a la Comissió un nou termini improrrogable de tres mesos per tal 
que culminés els treballs de redacció de la Memòria Justificativa, el Projecte 
d’Establiment i el Projecte de Reglament del Servei Internalitzat. 

 
VIST que aquest termini no es va poder complir per coincidir amb el període de 

vacances estival. 
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VISTOS els Acords adoptats per unanimitat per la Comissió d’Estudi en sessió 
tinguda el 12 de setembre de 2018.  

 
VIST l’Acord del Ple de 18 de setembre de 2018, que es reprodueix a continuació: 

Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ I APROVAR INICIALMENT el 
Projecte de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida de 
Residus, juntament amb l’Estudi Econòmic, la Memòria Justificativa i el 
Reglament del Servei que s’insereixen a l’Annex, redactats per l’Enginyer 
Comarcal, amb incorporació de les rectificacions d’última hora introduïdes pel 
Secretari i les esmenes presentades pels membres de la Comissió des del dia 
12 de setembre de 2018 fins avui. 

Segon. APROVAR INCIALMENT L’OPCIÓ d’establiment d’una Base 
Provisional d’Operacions del Servei a la parce.la del Sot d’Aluies identificada 
amb el número tres en l’informe de l’Enginyer Comarcal, descartant l’oferiment 
del lloguer dels locals per l’actual concessionari, sota condició que aquest ús 
provisional sigui autoritzat per les autoritats competents i amb el ben entès que 
el cas que aquesta autorització no es pogués assolir, la Base d’Operacions 
quedaria establerta a la parcel.la identificada amb el número cinc a l’informe de 
l’Enginyer Comarcal. 

Tercer. APROVAR INICIALMENT L’OPCIÓ de lloguer a una empresa 
d’arrendament professional de vehicles de transport de residus, dels mitjans 
de transport que siguin necessaris per a la posada en marxa del servei 
internalitzat, desestimant l’oferiment dels vehicles actualment afectes a ell 
propietat de l’actual concessionari. 

Quart. APROVAR INICIALMENT LA SUBROGACIÓ de la totalitat del 
personal de l’actual concessionari en les condicions legalment establertes per 
la normativa laboral vigent. 

Cinquè. SOTMETRE l'expedient a informació pública pel termini de trenta 
dies, a comptar des de la darrera publicació de les que disposa el paràgraf 
següent, a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions. 

Sisè. PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt, 
a la Web Municipal i al tauler d'edictes. 

Setè. DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d'informació pública 
als interessats en el procediment. 

 
VIST que durant el termini d’informació pública de l’expedient ningú hi ha deduït 

reclamacions ni al·legacions. 
 
VIST que tampoc s’hi ha oposat l’actual concessionari del Servei. 
 
VISTOS els Acords adoptats per unanimitat per la Comissió d’Estudi en sessió 

tinguda el 14 de desembre de 2018.  
 
ATÈS que de la instrucció de l’expedient realitzada es desprèn que és oportú i 

convenient el canvi de modalitat de gestió del servei per exigència de l'interès general, 
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VISTOS els articles 147 i 148, i concordants, del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió 
de l'article 183 del mateix Reglament, 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que 

representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb 
els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, 
Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític 
Municipal d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau 
i Jordi Marsinyac, del Grup Polític Municipal del PDeCAT, 

Acorda 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ I APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte 

de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida de Residus, 
juntament amb l’Estudi Econòmic, la Memòria Justificativa i el Reglament del 
Servei que s’insereixen a l’Annex. 

Segon. APROVAR DEFINITIVAMENT L’OPCIÓ d’establiment d’una Base Provisional 
d’Operacions del Servei a la parce.la del Sot d’Aluies identificada amb el número 
tres en l’informe de l’Enginyer Comarcal, descartant l’oferiment del lloguer dels 
locals per l’actual concessionari, sota condició que aquest ús provisional sigui 
autoritzat per les autoritats competents i amb el ben entès que en el cas que 
aquesta autorització no es pogués assolir, la Base d’Operacions quedaria 
establerta a la parcel.la identificada amb el número cinc a l’informe de l’Enginyer 
Comarcal. 

Tercer. APROVAR DEFINITIVAMENT L’OPCIÓ de lloguer a una empresa 
d’arrendament professional de vehicles de transport de residus, dels mitjans de 
transport que siguin necessaris per a la posada en marxa del servei internalitzat, 
desestimant l’oferiment dels vehicles actualment afectes a ell propietat de l’actual 
concessionari. 

Quart. APROVAR DEFINITIVAMENT LA SUBROGACIÓ de la totalitat del personal de 
l’actual concessionari en les condicions legalment establertes per la normativa 
laboral vigent. 

Cinquè. ENCOMANAR a la SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE MOIÀ, S.A. la 
prestació del servei, disposant que el posi en marxa per tot abans del dia 1 de juny 
de 2019, disposant que a partir d’aquesta data se SUBROGUI amb caràcter 
universal en els contractes laborals del personal del concessionari afecte al servei 
que descriu la Memòria Tècnica. 

Sisè. FACULTAR tant àmpliament com en Dret sigui necessari al Consell 
d’Administració de SMAMSA per concretar les altres subrogacions de relacions 
jurídiques actives i passives de l’actual concessionari que siguin necessàries per a 
l’assoliment d’una transició ordenada del servei de l’actual concessionari a 
SMAMSA, amb les excepcions suara senyalades de la Base d’Operacions i dels 
mitjans de transport, que queden descartades. 

Setè. NOTIFICAR les resolucions preses a l’actual concessionari del servei, als 
treballadors afectats i a la resta d’interessats a l’expedient amb indicació que 
exhaureix la via administrativa però pot ésser impugnat per mitjà dels següents 
recursos: 
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 Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data 
de recepció de la notificació. 

 Recurs potestatiu de reposició davant l’Alcalde-President dins el termini d’un 
mes, a comptar de la mateixa data. 

 Qualsevol altre recurs que considerin oportú. 
Vuitè. DISPOSAR que la Comissió continuï els seus treballs fins al tancament dels 

serrells pendents de l’operació i incorporar-hi com a membre nat el Gerent de la 
Societat Municipal d’aigües de Moià, S.A. 

Novè. COMUNICAR aquests Acords a la Societat Municipal d’aigües de Moià, S.A. 
per al seu coneixement i efectes. 

Desè. PUBLICAR els Acords adoptats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
al Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt, a la Web Municipal i al tauler 
d'edictes. 

Onzè. FACULTAR tan àmpliament com en Dret sigui necessari a l’Alcalde President 
per a la formalització i execució d’aquests Acords. 

Annex I 

Memòria Justificativa del Projecte de Transformació de la Modalitat 
de Gestió del Servei de Recollida dels Residus Sòlids Urbans a Moià  

Motivació i finalitat 
En la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat 
la competència b) sobre Medi Ambient Urbà, on s’atribueix la competència als 
municipis sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció 
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

 
Per tant, al municipi de Moià, la recollida de residus i el seu tractament es configuren 

com serveis públics de titularitat municipal i de caràcter obligatori, com posteriorment 
s’analitzarà des del punt de vista de la normativa de règim local. 

 
En l’actualitat, el referit Servei es gestiona de forma indirecta mitjançant un 

contracte de gestió del servei públic en la modalitat de concessió, signat en data 29 
de desembre de 2001 amb la mercantil Transports Joan Viladrich Homs (que modificà 
el seu nom comercial per Traginers de l’Altiplà, SL), finalitzada en data 27 de gener 
de 2016 que es troba en aquest moments en situació de pròrroga indefinida fins a 
l’assumpció del Servei pel nou gestor. 

 
Per aquest fet, i per tal de donar solució a la problemàtica de la gestió de la recollida 

de residus, l’Ajuntament de Moià ha iniciat una sèrie de treballs per tal de determinar 
la conveniència de recuperar la gestió directa del servei i extingir definitivament el 
contracte amb Traginers de l’Altiplà, SL. 
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L’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local (LBRL) disposa que els serveis públics de competència local s’hauran de 
gestionar de la forma més sostenible i eficient d’entre l’opció de gestió directa a través 
de la pròpia entitat local, un organisme autònom local, una entitat pública empresarial 
local o una Societat mercantil local, on el capital social sigui de titularitat pública. 

 
L’Ajuntament de Moià disposa de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, el 

capital de la qual li pertany íntegrament. 
 
Donat que l’Ajuntament de Moià, en l’actualitat, es troba immers en un Pla d’Ajust 

aprovat per el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) com a 
resultat de l’acolliment al RDL 17/2014, ha d’observar allò disposat per la disposició 
addicional 9ª.1 de LBRL, segons la qual no pot “...adquirir, constituir o participar en la 
constitució, directa o indirectament, de nous organismes, entitats, Societats, 
consorcis, fundacions, unitats i altres ens durant el temps de vigència del seu pla 
econòmic i financer o del seu pla d’ajust.” 

 
En conseqüència, de les quatre formes de gestió directa del servei públic que 

habilita l’article 85.2 de la LBRL, el municipi de Moià només pot optar per les fixades 
com a gestió directa pel propi Ajuntament o gestió directa a través d’una Societat 
mercantil local, en aquest cas, la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA. 

 
Addicionalment, el propi article 85.2 de la LBRL estableix que en el cas de que el 

municipi opti per la gestió directa a través de Societat mercantil local, haurà d’acreditar 
mitjançant Memòria justificativa elaborada a l’efecte que aquesta gestió resulta més 
sostenible i eficient que la gestió directa pel propi Ajuntament, pel que s’hauran de 
tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, 
havent de constar a l’expedient informe sobre el cost del servei i un informe realitzat 
per l’interventor local que valorarà la sostenibilitat financera de les propostes 
plantejades, de conformitat amb el que preveu l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

 
Per allò exposat aquest document es proposa de justificar jurídica i econòmicament 

la conveniència de la prestació del Servei de Recollida de residus sòlids urbans 
mitjançant la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA. 

Justificació i règim jurídic de la gestió del servei 

Serveis públics i competències dels ajuntaments 
És activitat de “gestió de serveis públics” la que té com a objectiu desenvolupar, per 

part de les Administracions Locals una activitat pròpia de les seves competències, 
establerta per les Lleis que li siguin d’aplicació.  

 
En aquest sentit el paràgraf 1er de l’article 85 es molt clar al indicar que “són serveis 

locals els que realitzen les entitats locals en el exercici de les seves competències”.  
 
Després de la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, les activitats que 
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son considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei de Bases de Règim 
Local són les contemplades en l’article 25 reformat, en concret les següents:  

«1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit 
de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els 
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el 
present article.  

2. El municipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en 
els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, 
en les següents matèries: 

a) Urbanisme: Planejament, gestió, execució i disciplina 
urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i 
gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. 

b) Medi ambient urbà. En particular, parcs i jardins públics, gestió 
dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. 

c) Abastament d’aigua potable domiciliaria i evacuació i 
tractament d’aigües residuals. 

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i 

l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport 

col·lectiu urbà. 
h) Informació i promoció de la activitat turística d’interès i àmbit 

local. 
i) Fires, mercats i comerç ambulant. 
j) Protecció de la salubritat pública. 
k) Cementiris i activitats funeràries. 
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i de ocupació del 

temps lliure. 
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals. 
n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolarització 

obligatòria i cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels espais necessaris per la construcció 
de nous centres docents. La conservació, el manteniment i vigilància 
dels edificis de titularitat pública destinats a centres públics de 
educació infantil, educació primària o de educació especial. 

o) Promoció, al seu terme municipal, de la participació dels 
ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la 
informació i comunicacions.»  

 
Com s’observa, conceptuada genèricament com un servei relatiu al “Medi ambient 

urbà”, es considera la “gestió dels residus sòlids urbans” en particular.  
 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 16 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

Essent, com s’ha indicat anteriorment i s’ha avançat en la introducció de la Memòria, 
un servei de prestació obligatòria d’acord amb allò establert en l’article 26. L’anomenat 
article indica en el seu paràgraf 1er que «els municipis hauran de prestar, en tot cas, 
els serveis següents: “a) En tots els municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida 
de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés 
als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.” 

Formes de gestió del servei 
Els serveis públics municipals es poden prestar bé de forma directa o indirecta. 

d’acord amb l’article 188 ROAS. 
 
La gestió directa pot adoptar les formes següents: 
a) Gestió a través de la mateixa organització ordinària de l'ens local. 
b) Per mitjà d'una organització especial desconcentrada. 
c) Organisme autònom. 
d) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic. 
 
La gestió indirecta es pot realitzar per les formes següents: 
a) Concessió. 
b) Gestió interessada. 
c) Concert. 
d) Arrendament. 
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt.  
 
La novetat en relació amb l’article 85 de la LBRL, introduïda per la LRSAL és, com 

ja s’ha pogut observar, la introducció de diversos requisits, en el número 2 del referit 
article: 

«2. Els serveis públics de competència local hauran de gestionar-
se de la manera més sostenible i eficient de entre les enumerades a 
continuació: 

A. Gestió directa. 
a. Gestió per la pròpia entitat. 
b. Organisme local autònom. 
c. Entitat pública empresarial local. 
d. Societat mercantil local, amb capital de titularitat pública.» 

 
Només podran utilitzar-se les formes previstes en les opcions c) i d) quan estigui 

acreditat mitjançant Memòria justificativa elaborada al efecte que resultin més 
sostenibles i eficients que les formes disposades en les lletres a) i b) pel que s’hauran 
de tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió.  

 
A més, haurà de constar en l'expedient la Memòria justificativa de l'assessorament 

rebut que s'elevarà al Ple per a la seva aprovació on s'inclouran els informes sobre el 
cost del servei, així com, el suport tècnic rebut, que hauran de ser publicitats.  

 
A aquests efectes, es demanarà un informe de l'Interventor local qui valorarà la 

sostenibilitat financera de les propostes plantejades, de conformitat amb el que preveu 
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l'art. 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 
La gestió indirecta es pot desenvolupar mitjançant la concessió del servei públic 

regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
La forma de gestió que s’utilitzi haurà de tenir en compte allò disposat en el Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el que respecta a l’exercici de funcions que 
corresponguin en exclusiva a funcionaris públics. 

 
Correspon al Ple l’aprovació de les formes de gestió dels serveis públics.  
 
Els criteris que han de regir la decisió de prestació d’una o altra forma del servei, 

son els següents: 
1. Amb caràcter general els serveis s’hauran de prestar de la forma més 

sostenible i eficient, havent de quedar suficientment acreditat que així és. 
2. Dins les diverses formes de gestió directa es preferible la gestió per la pròpia 

entitat o per organisme autònom, que la utilització de formes sotmeses al dret privat, 
en clara contradicció amb les tendències europees. 

3. Es podrà fer ús de la gestió mitjançant entitat pública empresarial o Societat 
mercantil, es a dir, sotmesa al dret privat, quan es compleixin una sèrie de requisits 
específics que es regulen d’una manera confusa i que seguidament s’analitzaran. 

Gestió del servei de RSU per la Societat Municipal d’aigües de Moià, 
SA 

La intenció de l’Ajuntament de Moià és el ja indicat canvi del sistema de gestió 
indirecta que actualment s’utilitza pel de gestió directa per Societat municipal amb 
capital íntegrament municipal.  

 
Així la gestió del servei de RSU es realitzarà a través de la Societat Municipal 

d’Aigües de Moià, SA, empresa municipal instrumental de l’Ajuntament de Moià. 
 
La Societat mercantil, com s’ha vist, es una de les formes de gestió directa de 

serveis i activitats per les entitats locals, conforme a tot allò establert en l’article 85 de 
la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
La Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, com a Societat instrumental de 

l’Ajuntament de Moià, té la consideració de mitjà instrumental per a la prestació directa 
de serveis públics i realització d’activitats econòmiques, d’acord amb els seus Estatuts 
socials. 
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Encàrrec de la gestió del servei públic 
La gestió directa del servei públic és, d'acord amb l'article 85 de la Llei de bases de 

règim local, la que es presta per la pròpia Administració Local o mitjançant alguna de 
les formes de personificació pública o privada de les que pot valer-se. 

 
En una Societat pública de capital íntegre de l'Administració hi ha un doble joc de 

relacions entre la Societat i l’Administració titular, d'una banda les relacions estables, 
habituals i ordinàries emparades pel seu caràcter de mitjà instrumental per a la gestió 
directa del servei i, per l’altra, els encàrrecs específics de determinades prestacions, 
que solen arbitrar-se mitjançant els encàrrecs o mandats de gestió. 

 
En un moment inicial es determina la configuració de la Societat amb el seu objecte 

social i en un moment posterior, es formalitzen els encàrrecs de gestió i execució 
concret de les determinades activitats i funcions que van sorgint, en base a les 
necessitats que van apareixent tant en l'actuació de l'Administració com de la pròpia 
Societat i la voluntat de la Corporació Municipal de gestionar el servei de forma directa. 

 
Amb caràcter general, la determinació de l'objecte social de la Societat en el 

moment de la seva constitució la legítima per prestar tots aquells serveis de 
competència de l’Administració sense necessitat de cap encàrrec exprés i concret. 

 
Aquest encàrrec genèric de gestió de serveis públics és el que determina l'essència 

de la relació entre l’Administració i la seva Societat, ja que estableix el marc general 
d'aquestes relacions entre una i altra, relació que, evidentment, es troba fora de l'àmbit 
de regulació de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Capacitat d’actuació de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA 
Vista la possibilitat de l'encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament, cal indicar que 

la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA pot perfectament executar l'encàrrec.  
 
Com s'ha avançat, el en seu objecte social és prou ampli com per permetre la 

realització de totes les activitats que en aquesta matèria li pretén encarregar 
l'Ajuntament. 

Justificació econòmica de l’elecció en la forma de gestió 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, la gestió directa del servei públic descrit per 

part de l’Ajuntament de Moià pot plantejar-se per dues vies alternatives: 
- La gestió directa per part del propi Ajuntament. 
- La gestió directa a través de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, amb 

capital íntegre pertanyent a l’Ajuntament de Moià. 
 
Tenint en compte que, a priori, no hi ha factors objectius que puguin justificar 

diferències significatives en l'eficiència i eficàcia en la gestió en el cas que el gestor 
sigui privat o públic, el simple canvi de la gestió indirecta a la gestió directa suposarà 
per l'Ajuntament un estalvi en els costos del servei com a conseqüència de diversos 
factors de cost que, en l'actualitat, assumeix a través del preu del contracte: 

- Les despeses generals del contractista del servei. 
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- El benefici obtingut pel contractista del servei. 
- Les quotes de IVA repercutides pel contractista. 
 
Atès que en l'actualitat es presta el servei al Municipi de Moià mitjançant un 

contracte de gestió de servei públic en modalitat de concessió, hauria d’imperar en ell 
els principis de risc i ventura del contractista i d'equilibri econòmic de les prestacions. 

 
No obstant això, atès que la totalitat de la retribució del contractista la percep 

directament l'Ajuntament, ja que no percep cap tarifa dels propis beneficiaris del 
servei, el contractista no assumeix risc de demanda algun i, per tant, únicament 
assumeix el denominat tècnicament "risc de disponibilitat" és a dir, el risc que es deriva 
d'una incorrecta execució dels serveis contractats o de factors tècnics relacionats amb 
els mateixos.  

 
Addicionalment, el contracte actual preveu explícitament el "reequilibri" econòmic 

mitjançant l'assumpció per part de l'Ajuntament del cost de determinades situacions 
no contemplades en el preu. 

 
Per tant, la gestió directa per part de l'Ajuntament d'aquest serveis haurà d'implicar 

l'estalvi, si més no, dels costos anteriorment assenyalats, el que justifica plenament 
aquesta opció. 

 
Addicionalment, no pot acceptar-se com a vàlid, l'argument que planteja la gestió 

indirecta com el mecanisme adequat per no generar estructures permanents que 
llastin la viabilitat de l'Administració, atès que, el Servei Públic de Recollida de Residus 
es configura com un servei públic de prestació obligatòria per l'Ajuntament, pel que 
aquestes estructures (personal i mitjans tècnics i materials) hauran de ser proveïdes, 
en tot cas, per la Corporació d'una o altra manera donada la impossibilitat legal 
d'interrompre o de cessar en la prestació del servei. 

 
Concretament, el personal que presta el servei actualment, si es donen les 

circumstàncies establertes en la normativa laboral per considerar que existeix un 
supòsit de successió d'empresa en la figura d'un nou contractista, bé sigui la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià, SA o el propi Ajuntament, haurà de continuar-lo prestant 
mitjançant la subrogació dels corresponents contractes de treball. 

 
D'altra banda, i encara que tampoc es troba justificació objectiva per considerar una 

diferència substancial en l'eficàcia i eficiència en la gestió obtinguda pel propi 
Ajuntament o per part de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, cal assenyalar 
que, la simple elecció d'una o altra opció pot tenir repercussió sobre el cost del servei 
i més concretament sobre els costos fiscals. 

 
En efecte, l'Ajuntament de Moià, com a Administració Pública atès que actualment 

finança el cost d'aquest servei mitjançant ingressos de caràcter tributari, no ha de 
repercutir cap quota en relació amb l'IVA als beneficiaris del mateix no podent, en 
contrapartida, deduir tampoc cap quota d'IVA suportat per aquest concepte. 
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En aquest sentit, resulta molt important tenir en compte que el major concepte de 
cost quantitativament parlant del servei és precisament el cost del personal.  

 
Atès que el pagament de les retribucions al personal no és un concepte subjecte a 

l'IVA, l'Ajuntament, en cas de realitzar la prestació mitjançant personal propi no 
suportaria la part de la quota d'IVA que, actualment si suporta derivada d'aplicar a 
aquest cost el tipus reduït del 10% per part del contractista. 

 
Arribats a aquest punt resulta de la major importància tenir en compte que la 

Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA té la consideració d’òrgan tècnic - jurídic" 
(OTJ) de l'Ajuntament de Moià a l'efecte de l'IVA. 

Justificació social 
A nivell laboral, la protecció i seguretat social en una empresa de capital públic es 

considera major que el valor en una empresa amb capital privat. Això es determinant 
vers l’objectiu principal d’ambdues mercantils, on en la de capital privat prima el guany 
econòmic i en la de capital públic prima la millora dels serveis i les condicions laborals 
vers clients, proveïdors i, per suposat, empleats. 

 
Així doncs, i sota la premissa de subrogació del personal de l’actual concessió, 

l’estabilitat laboral de la plantilla es pot considerar menor que en el cas que el servei 
sigui gestionat per la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA.  

Justificació ambiental 
En l’actual prestació del servei es troben algunes mancances en temes de salut i 

seguretat ambiental que, tot i no ser exigibles, són recomanables en un servei 
d’aquestes característiques.  

 
Aquestes mancances quedaran solventades en cas del canvi de modalitat de gestió 

per part de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA. 

Conclusió 
Tal i com s’observa en les justificacions exposades en el present document: 
1. L'encàrrec es troba equilibrat econòmicament sent viable sota uns supòsits i 

hipòtesis realistes i conservadors, tant en el cas de mantenir les condicions actuals de 
prestació del servei com en el cas de la millora del servei plantejada per l'Ajuntament.  

2. El flux de tresoreria de l'activitat en el període analitzat està equilibrat i és 
rendible econòmicament per a l'Ajuntament de Moià, per l'estalvi que suposa sobre 
l'encàrrec actual i per la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, atès que es 
cobreixen els costos estimats i es recupera la inversió al llarg del període considerat. 

 
Pel que fa a l'estabilitat pressupostària, a nivell individual la disminució de la 

facturació del servei es trasllada de manera directa com un augment de la capacitat 
de finançament de cadascun dels ens.  

 
A nivell consolidat, s'incorporaria al consolidat el cost brut del servei, en cancel·lar 

les despeses registrades del Capítol II en l'Ajuntament de Moià i els ingressos 
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percebuts per la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, que són menors a la 
facturació actual en no incorporar el 10% d'IVA i optimitzar els costos derivats de la 
prestació del servei, millorant l'estabilitat pressupostària consolidada. 

 
En base a tot allò exposat en el present document, es pot concloure que la gestió 

directa del Servei de Recollida de residus sòlids urbans (RSU) a través de la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià, SA, empresa pública de capital íntegrament municipal, és 
més sostenible i eficient que el cas en què es realitzi de forma directa pel propi 
Ajuntament. 

Annex II 

Projecte de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei 
Municipal de Recollida de Residus  

Característiques del Servei 

Antecedents 
En la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, entre les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat, 
la competència sobre Medi Ambient Urbà, on s’atribueix la competència als municipis 
sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

 
Per tant, al municipi de Moià, la recollida de residus i el seu tractament es configuren 

com serveis públics de titularitat municipal i de caràcter obligatori, com posteriorment 
s’analitzarà des del punt de vista de la normativa de règim local. 

 
L’Ajuntament de Moià, per atendre les necessitats de recollida de residus en la 

fracció de orgànica, Rebuig i vegetal, va adjudicar un contracte de concessió del servei 
públic a la mercantil Transports Joan Viladrich, que després d’un canvi de nom va 
esdevenir Traginers de l’Altiplà, SL. 

 
Aquest contracte de concessió tenia una durada estipulada de 7 anys a comptar 

des de l’1 de gener de 2002 i a 1 de gener de 2007 s’amplià en 7 anys addicionals. 
 
El 28 de gener de 2016, es signà entre l’Ajuntament i la mercantil Traginers de 

l’Altiplà, SL un annex al contracte on s’acordà de mutu acord algunes modificacions 
en el servei, tant de tipus operatiu com econòmic, així com el compromís per part de 
la comercial de seguir prestant els serveis de recollida de residus fins a que hi hagués 
una nova mercantil que es pogués fer càrrec de les tasques pròpies de la concessió. 

 
L’Ajuntament de Moià, per tal de regularitzar l’estat d’aquesta concessió, i aprofitant 

la modificació de la mateixa, realitzà diverses accions per tal d’analitzar la viabilitat 
econòmica de realitzar aquest servei a través de una gestió directa.  
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Amb aquest objectiu, a febrer de 2017 s’encarrega a la mercantil LOVIC un anàlisi 

econòmica de la possible internalització dels serveis de recollida de Moià. 
 
El present document es realitza en base a les informacions proporcionades per 

l’actual concessionari, Sr. Joan Viladrich, gerent de Traginers de l’Altiplà, SL, els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Moià així com tots els actors participants en la 
redacció de l’informe a que s’ha fet referència anteriorment. 

 
Per a poder analitzar la viabilitat del canvi de model de gestió del servei públic es 

redacta el present model de negoci i el corresponent estudi econòmic. 

Objecte 
El Servei Públic Municipal de Recollida de Residus al Municipi de Moià consta de 

la recollida de residus propis de generació municipal, com la Fracció Orgànica, fracció 
vegetal provinent de podes i residu vegetal, fracció de Rebuig, fracció de paper, 
envasos i vidre, fracció de Voluminosos , etc. 

 
Tot i això, en el present Projecte, amb l’objectiu de poder analitzar la viabilitat 

econòmica del canvi de model de gestió, només ens centrarem en aquells aspectes 
que actualment té en concessió la mercantil Traginers de l’Altiplà, SL, essent 
únicament els referents a Fracció Orgànica, fracció vegetal i Rebuig. 

Competències 
És activitat de “gestió de serveis públics” la que té com a objectiu desenvolupar, per 

part de les Administracions Locals una activitat pròpia de les seves competències, 
establerta per les Lleis que li siguin d’aplicació.  

 
En aquest sentit el paràgraf 1er de l’article 85 es molt clar al indicar que “són serveis 

locals els que realitzen les entitats locals en el exercici de les seves competències”.  
 
Després de la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, les activitats que 
son considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei de Bases de Règim 
Local són les contemplades en l’article 25 reformat, en concret les següents:  

«1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal en els termes previstos en el present article.  

2. El municipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en 
els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, 
en les següents matèries: 

a) Urbanisme: Planejament, gestió, execució i disciplina 
urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i 
gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. 
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b) Medi ambient urbà. En particular, parcs i jardins públics, gestió 
dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. 

c) Abastament d’aigua potable domiciliaria i evacuació i 
tractament d’aigües residuals. 

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la 

atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport 

col·lectiu urbà. 
h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit 

local. 
i) Fires, mercats i comerç ambulant. 
j) Protecció de la salubritat pública. 
k) Cementiris i activitats funeràries. 
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del 

temps lliure. 
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals. 
n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolarització 

obligatòria i cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels espais necessaris per la construcció 
de nous centres docents. La conservació, el manteniment i vigilància 
dels edificis de titularitat pública destinats a centres públics 
d’educació infantil, educació primària o d’educació especial. 

o) Promoció, al seu terme municipal, de la participació dels 
ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la 
informació i comunicacions.»  

 
Com s’observa, conceptuada genèricament com un servei relatiu al “Medi ambient 

urbà”, es considera la “gestió dels residus sòlids urbans” en particular.  
 
Essent, com s’ha indicat anteriorment i s’ha avançat en la introducció de la Memòria, 

un servei de prestació obligatòria d’acord amb allò establert en l’article 26 segons el 
qual «els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: a) En tots els 
municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastiment 
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació 
de les vies públiques.» el municipi l’ha de prestar. 

Calendari i horari de prestació del servei 
Per poder donar el servei amb la qualitat desitjada, el calendari de treball serà 

durant els 365 dies de l’any, inclosos els festius, que es cobriran seguint una 
organització acurada per tal d’assegurar que es disposa en tot moment dels recursos 
necessaris així com que el personal descansa les hores corresponents. 

Personal i distribució dels llocs de treball 
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Per portar a terme les tasques relatives al servei públic tenint una transició el menys 
pertorbadora possible, es recomana de realitzar una subrogació dels operaris que 
actualment presten el servei.  

 
Són tres treballadors amb contracte laboral vigent i jornada laboral complerta de  

dos d’ells i de 3/4 de jornada del tercer. 
 
Tot i això, per tal d’efectuar el servei amb plenes garanties de qualitat i seguretat, 

es considera necessari d’ampliar la plantilla amb una persona addicional així com 
aprovar una ampliació de la jornada per al treballador que actualment no realitza la 
jornada complerta. 

 
La proposta de realització del servei podria ser assimilable al següent quadre, a 

nivell de tasques i dedicació: 
Operari Assignació Tasques 
Conductor 1  
(Conductor 
Subrogat) 

90% 
Conductor  
10% Gestió 

Encarregat del servei. Realitzarà tasques 
d’ajuda de coordinació i gestió del servei 
de recollides. Realitzarà funcions de 
conductor, a un percentatge assimilable al 
90% de la seva jornada laboral. En 
ocasions puntuals realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles assignats al 
servei.  

Conductor 2  
(Nova 
contractació) 

60% 
Conductor  
40% Operari 

Realitzarà tasques de conductor dels 
vehicles i en períodes de vacances i/o 
baixes, realitzarà tasques d’operari 
estibador. També realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles i tasques de 
manteniment de contenidors. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% 
Operari 

Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% 
Operari 

Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 
A més, es valorarà l’opció de donar-li 
formació per a obtenir el carnet de camió 
per a cobrir possibles imprevistos, d’una 
manera totalment puntual i d’urgència. 

Atenció al 
públic 

1h setmanal L’oficina d’atenció al públic d’Aigües de 
Moià podrà servir per disposar d’una 
atenció al públic de manera més directa, 
podent realitzar un servei més proper i 
eficaç de cara a la ciutadania. 

Administració 5h 
setmanals 

Es servei de gestió administrativa i 
comptable d’Aigües de Moià assumirà la 
gestió administrativa i comptable del servei 
públic. 

Gerència 10h 
setmanals 

Per a la posada en funcionament del servei 
públic, el control del propi servei, 
l’organització del personal i proveïdors, 
així com les millores del servei o possibles 
canvis de prestació del mateix, serà 
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necessària la participació de la gerència 
d’Aigües de Moià. 

 
Segons els càlculs realitzats, la totalitat d’hores de dedicació de prestació del servei 

en ruta (o sigui, obviant les tasques de manteniment i altres) dona el següent resultat: 
Tipus d’operari Hores d’operació 
Conductors 2.938 h 
Operaris 3.250 h 

 
Hores d’operació 6.188 h 
Hores anuals treball 1.760 h 
Treballadors 4 persones 
Hores disponibles 7.040 h 
Hores lliures 852 h 

 
Aquestes hores lliures seran les corresponents a la realització de revisions, 

manteniments, verificacions, transports especials a mecànics o verificacions, etc. 
Repartides entre els operaris afectes al servei, així com la tasca de gestió i coordinació 
d’un d’ells. 

Forma de Gestió 
La intenció de l’Ajuntament de Moià és el ja indicat canvi del sistema de gestió 

indirecta que actualment s’utilitza pel de gestió directa per Societat municipal amb 
capital íntegrament municipal.  

 
Així la gestió del servei es realitzarà a través de la Societat Municipal d’Aigües de 

Moià, SA, empresa municipal instrumental de l’Ajuntament de Moià. 
 
La Societat mercantil de capital íntegrament municipal, com s’ha vist, es una de les 

formes de gestió directa de serveis i activitats per les entitats locals, conforme a allò 
establert en l’article 85 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
La Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, com a Societat instrumental de 

l’Ajuntament de Moià té la consideració de mitjà instrumental per a la prestació directa 
de serveis públics i realització d’activitats econòmiques, d’acord amb els seus estatuts 
socials. 

Obres, Bens i Instal·lacions Necessàries per a la Prestació del Servei 

Obres 
Actualment el servei disposa d’una nau industrial com a Base d’Operacions, 

propietat del concessionari. 
 
En les converses mantingudes amb l’actual concessionari, aquest mostra el seu 

interès de llogar aquesta nau a l’Ajuntament, com a contrapartida per la cessió dels 
camions i contenidors de que disposa. 
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En la visita a la nau industrial es van observar mancances que requeririen un cost 
d’adequació i/o modificació per prestar el servei amb el nivell qualitat idònia, en base 
a la normativa aplicable, tant a nivell industrial, com en prevenció de riscs laborals, 
etc.  

 
Aquestes deficiències s’exposen a continuació a mode indicatiu: 
 La nau actualment és un únic espai. Per a l’ocupació per part del Servei s’hauria 

de segmentar en dos espais independents a fi que l’actual concessionari i 
propietari pugues disposar d’un espai per atendre les seves necessitats. 

 La separació de les naus exigirien un seguit d’adequacions a nivell de protecció 
contra incendis, adaptació de les portes de vianants i de vehicles, etc. 

 S’hauria de realitzar les obres de construcció d’una oficina (actualment hi ha un 
espai que podria servir com a tal però que no estaria en la zona de nau que 
l’Ajuntament llogaria), adequació de les cambres higièniques i la construcció 
d’alguns elements addicionals (dutxes accessibles, dos cambres higièniques 
separades, etc.).  

 També s’hauria de fer un espai de vestuari i allotjament de les taquilles i verificar 
els espais de pas de vianants, adequació de l’espai de camions, espai de taller, 
espai d’emmagatzematge, etc. 

 S’hauria de modificar la instal·lació elèctrica existent i fer la sol·licitud d’un nou 
comptador per a electricitat en la nau (actualment hi ha un únic comptador i seria 
necessari disposar d’un per cada nau). 

 De la mateixa manera s’hauria de fer el tràmit equivalent per a l’aigua corrent. 
 S’hauria d’adequar la instal·lació en relació a matèries de seguretat, 

accessibilitat, prevenció d’incendis, etc. 
 Instal·lació de sistema d’evacuació d’aigües a la xarxa de clavegueram 

municipal, per a minimitzar l’afectació de l’aigua de neteja de la instal·lació a la 
xarxa pública. 

 Legalitzacions ambientals corresponents en base a la normativa aplicable 
 La nau industrial està situada en un polígon industrial reparcel·lat pendent 

d’urbanitzar, fet que comporta limitacions importants a l’hora de concedir-hi 
llicències. 

 
Altrament, la utilització d’un espai per a un servei públic sota règim de lloguer pot 

ser una opció menys avantatjosa que la utilització d’equipaments en propietat, des del 
punt de vista econòmic. 

 
En l’estudi adjunt al present projecte d’establiment s’aprofundeix més en aquest 

tema donant algunes possibles ubicacions alternatives. 

Béns 
Per al funcionament del servei es considera necessari disposar d’alguns bens 

corrents i materials que hauran d’estar a disposició del propi servei per al correcte 
funcionament del mateix. 

 
Entre ells podríem destacar el material fungible, ja sigui material d’oficina o material 

del personal de servei al carrer, la roba laboral per a equipar a tots els treballadors, 
equips i útils de treball, etc. 
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Serveis externs o interns 
Es realitzaran tasques de manteniment i arranjaments de contenidors que tinguin 

desperfectes, ja sigui a través del propi personal del servei o bé a través d’un contracte 
extern al servei.  

 
També serà necessari fer tasques de neteja interior, exterior i de l’espai ocupat pels 

contenidors, manteniment dels vehicles i manteniment general de totes les 
instal·lacions pròpies del servei. 

Subministraments 
Serà necessari disposar de subministrament elèctric per dotar d’energia elèctrica 

l’espai que s’utilitzarà com a base del servei.  
També serà requerit el subministrament d’aigua potable, tant per a la higiene dels 

treballadors a la base del servei com per a la neteja de contenidors, camions i 
instal·lacions.  

 
Serà necessari un servei de comunicació, amb connexió de dades, telefonia fixa i 

telefonia mòbil per garantir la comunicació del servei amb altres organismes i/o 
elements exteriors al servei així com entre els mateixos integrants del servei. 

 
També es contemplarà el subministrament de carburant per als vehicles que formen 

part del servei. 

Inversions 
Les inversions a abordar, a banda de les exposades per posar en funcionament el 

servei, seran les previstes per a la compra de vehicles, l’adequació de la base 
d’operacions del servei o qualsevol altre espai existent que es vulgui utilitzar com a 
base del servei i la compra de eines i útils bàsics de treball. 

Annex III 

Estudi Econòmic Financer 

Objecte del document 
L’objecte d’aquest document és desenvolupar l’estudi de les variables que 

determinen la viabilitat econòmica del canvi de mode de gestió del Servei de Recollida 
de residus del municipi de Moià, en les seves fraccions de orgànica, vegetal i Rebuig, 
per tal de reconvertir el servei públic de gestió indirecta, prestat en mode de concessió 
administrativa realitzat actualment per la mercantil Traginers del Altiplà, SL, a gestió 
directa a través d’una mercantil amb capital íntegrament públic, que en aquest cas 
serà Aigües de Moià. 

 
D’acord amb l’article 183 els projectes d’explotació hauran d’estar referits a serveis 

públics susceptibles de ser organitzats amb unitat i independència funcional. Aquests 
disposaran d’un estudi econòmic i administratiu del servei, del seu règim d’utilització i 
de les particularitats tècniques que resultin precises per a la seva definició. 
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Antecedents 
En la reducció de competències operat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, entre les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat 
la competència b) sobre Medi Ambient Urbà, on s’atribueix la competència als 
municipis sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció 
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

 
Des de l’Ajuntament de Moià, per a atendre les necessitats de recollida de residus 

en la fracció de orgànica, Rebuig i vegetal, es va realitzar un contracte de concessió 
del servei públic a la mercantil Transports Joan Viladrich, que després d’un canvi de 
nom va esdevenir Traginers de l’Altiplà, SL. 

Aquest contracte de concessió tenia una durada estipulada de 7 anys a comptar de 
l’1 de gener de 2002 i a 1 de gener de 2007 s’amplia en 7 anys addicionals. 

 
A data de 28 de gener de 2016, se signa entre l’Ajuntament i la mercantil Traginers 

de l’Altiplà, SL un annex al contracte on s’acorda de mutu acord algunes modificacions 
en el servei, tant de tipus operatiu com econòmic, així com el compromís per part de 
la comercial de seguir prestant els serveis de recollida de residus fins a que hi hagi 
una nova mercantil que es pugui fer càrrec de les tasques pròpies de la concessió. 

 
L’Ajuntament de Moià, per tal de regularitzar l’estat de aquesta concessió, i 

aprofitant la modificació de la mateixa, realitza diverses accions per tal d’analitzar la 
viabilitat econòmica de realitzar aquest servei a través de una gestió directa. Amb 
aquest objectiu, a febrer de 2017 s’encarrega a la mercantil LOVIC un anàlisi 
econòmica de la possible municipalització dels serveis de recollida de Moià. 

 
El present document es realitza en base a les informacions proporcionades per 

l’actual concessionari, Sr. Joan Viladrich, gerent de Traginers de l’Altiplà, SL, els 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Moià així com tots els actors participants en la 
redacció de l’informe a que s’ha fet referència anteriorment. 

 
Per a poder analitzar la viabilitat del canvi de model de gestió del servei públic es 

redacta el present model de negoci i el corresponent estudi econòmic. 

Abast de l’informe 
El servei públic municipal de recollida de residus al municipi de Moià consta de la 

recollida de residus propis de generació municipal, com la Fracció Orgànica, fracció 
vegetal provinent de podes i residu vegetal, fracció de Rebuig, fracció de paper, 
envasos i vidre, fracció de Voluminosos , etc. 

 
Tot i això, la present memòria, amb l’objectiu de poder analitzar la viabilitat 

econòmica del canvi de model de gestió, només en centrarà en aquells aspectes que 
actualment té concessionada la mercantil Traginers de l’Altiplà, SL, essent únicament 
els referents a Fracció Orgànica, fracció vegetal i Rebuig. 
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Situació organitzativa de la concessió 
Actualment, i en base a les dades i informacions que ens ha facilitat l’actual 

concessionari, passem a descriure la situació actual de la concessió, els mitjans 
assignats a la mateixa així com les rutines de treball realitzades per l’empresa 
concessionària. 

Treballadors 
La concessionària actualment disposa de tres treballadors assignats actualment al 

contracte, dos d’ells a temps complert i un d’ells amb una jornada laboral de 30 hores.  
 
Traginers de l’Altiplà disposa d’un conductor de camió que a la vegada realitza 

tasques de manteniment en els vehicles assignats a la mateixa, i dos operaris que són 
els encarregats de fer les tasques d’estiba dels contenidors així com tasques de 
manteniment dels mateixos. 

 
A més, en l’actual concessió hi participa activament el gerent de Traginers de 

l’Altiplà, realitzant tasques de conducció dels vehicles, manteniment dels vehicles, 
instal·lacions, contenidors, gerència, etc. 

 
També i participa la Sra. Àngels Iglesias en funcions comptables i/o administratives. 
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Vehicles 
Actualment el servei requereix de 2 vehicles de recollida, 1 Recol·lector de 14-16 

m³ i un recol·lector de 7 a 9 m³ per a la recollida de la fracció FORM. El recol·lector 
gran efectua els serveis de recollida de la PODA i recollida de Rebuig.  

 
Traginers de l’Altiplà, SL, disposa de 4 recol·lectors per a cobrir sense problemes 

el servei 
• 1 Recol·lector de 15 m³ Matriculat el Gener de 2002 i per tant amb 15 anys 

d’antiguitat  
• 1 Recol·lector de 9 m³ Matriculat el Setembre de 2007 i per tant amb 9.5 

anys d’antiguitat.  
• 1 Recol·lector de 7 m³ matriculat el Febrer de 2001 i per tant amb 16 anys 

d’antiguitat  
• 1 Recol·lector de 16 m³ matriculat en 1ª matriculació el 2004 i amb 12 anys 

d’antiguitat. 

Contenidors 

Nombre 
Actualment, en el Parc de Contenidors del Municipi de Moià, afectes als serveis de 

la concessió, existeixen tres tipus de contenidors. 
• Els contenidors de fracció Orgànica són 63 unitats propietat de l’Ajuntament 

de Moià. 
• Els contenidors de fracció Vegetal són 30 unitats propietat de l’Ajuntament 

de Moià. 
• Els contenidors de fracció Rebuig són 76 unitats propietats de Traginers de 

l’Altiplà, SL. 
 
Traginers de l’Altiplà disposa de uns 10 contenidors de Fracció Orgànica per a 

preveure possibles substitucions dels existents repartits pel municipi, que estan 
emmagatzemats a la nau de Traginers de l’Altiplà, SL, tot i que són propietat de 
l’Ajuntament. 

 
Tan mateix, en la mateixa nau, el concessionari disposa d’uns 20 contenidors de 

Fracció Rebuig, de segona mà, adquirits a un municipi que ha retirat aquests 
contenidors per a realitzar sistemes de recollida porta a porta. Aquests contenidors 
són propietat de l’actual concessionari i en fa ús per a substitució dels contenidors que 
puguin resultar malmesos en el servei. 

Neteja 
Segons les informacions de l’actual concessionari, la neteja interior dels contenidors 

situats en el municipi la realitza una empresa subcontractada i les realitza amb una 
periodicitat aproximada  bimestral.  

 
La neteja exterior dels contenidors es realitza de manera anual per la pròpia 

concessionària a través del seu personal i amb els seus mitjans. Actualment utilitzen 
una motobomba i un dipòsit d’aigua connectada a una llança d’alta pressió per a fer la 
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neteja dels mateixos, sense disposar de registres de productes de neteja, que per altra 
part i segons les informacions proporcionades, no s’utilitzen. 

 
Sobre els espais ocupats per els contenidors en el municipi, no es realitza cap tipus 

de tasca de neteja, desinfecció i/o desinsectació de l’espai. 

Manteniment 
El manteniment dels contenidors es realitza “in situ” o bé, per a reparacions amb alt 

grau de dificultat, es realitza en les instal·lacions del concessionari. Per ambdós casos, 
es realitza pel personal afecte al servei. 

 
Tot i això, el concessionari apunta a que de les afectacions més habituals relatives 

a desperfectes en els contenidors, no n’hi ha gaires que es puguin solucionar amb la 
realització de manteniment correctiu, no quedant més remei que col·locar un 
contenidor nou en el seu lloc. 

 
Les afectacions més habituals en les que no es pot fer arranjament són les relatives 

al trencament de l’envolvent (cul o bé tapa del contenidor) mentre que les afectacions 
que fan referència a rodes i sistema de estiba son les més habituals i les que s’hi aplica 
manteniment correctiu per a tornar a posar-los en funcionament. 

Instal·lacions 
Actualment, afecte al Servei de Recollida, l’empresa concessionària disposa d’una 

nau industrial situada en el polígon Industrial Sot d’Aluies amb una superfície 
aproximada de 800m2. Tot i això, en la visita realitzada a les instal·lacions s’observa 
que actualment no s’utilitza tota la superfície per a la realització de l’activitat, quedant 
una part d’aquesta destinada a activitats o serveis no referits a la concessió. 

 
La nau industrial disposa d’un espai d’emmagatzematge dels camions afectes al 

servei, un espai d’emmagatzematge per a útils i recanvis propis del servei, un petit 
espai de taller i un servei higiènic amb dutxa. No s’observa oficina o espai per a la 
realització de tasques administratives, espais per al descans del personal, espais 
específics amb ús de vestidor i/o taquilles (tot i que les taquilles estan situades en un 
punt de la nau). 

 
La nau disposa d’un petit pati posterior on s’ubiquen els contenidors de reserva, així 

com un espai on es realitza el rentat dels camions del servei. 
 
En la visita no s’observen instal·lacions de seguretat, instal·lacions de protecció 

contra incendis, instal·lacions de comunicacions, etc. 

Serveis externs 
A banda del servei extern de neteja, que ja s’ha exposat anteriorment, l’actual 

concessionari disposa de serveis externs per a tasques administratives i comptables, 
serveis externs referents a prevenció de riscs laborals i serveis externs a mode de 
manteniments específics dels vehicles. 
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Organització actual del servei 
El servei que actualment realitza el concessionari en el municipi de Moià es pot 

descriure bàsicament amb la següent taula: 
Dia Tasca 
Dilluns Recollida de Rebuig 
Dimarts Recollida de Rebuig (nucli) i recollida de orgànica 
Dimecres Recollida de Rebuig i recollida de vegetal 
Dijous Recollida de Rebuig (nucli) i recollida de orgànica 
Divendres Recollida de Rebuig 
Dissabte Recollida de Rebuig (nucli) i recollida de orgànica 
Diumenge Recollida de Rebuig (recollida nucli urbà i punts amb alta 

concentració) 
Festius Recollida de Rebuig (recollida nucli urbà i punts amb alta 

concentració) 
Recollida de 
Voluminosos  

El primer i tercer dilluns de cada mes. 

 

Proposta i Anàlisi Econòmica 

Ingressos – Comparativa vers a l’actual pagament 
Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Moià en referència a l’actual 

concessió de la recollida de residus, s’han realitzat els següents pagaments per la 
prestació del servei a la mercantil Traginers de l’Altiplà, SL. 

Preu Antiga Concessió      373.931,05 € 
Factura Traginers Altiplà 1/2017  31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 2/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 3/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 4/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 5/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 6/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 7/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 8/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 9/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 10/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 11/2017   31.160,92 €   
Factura Traginers Altiplà 12/2017   31.160,92 €   

 
Aquests valors inclouen l’Impost del Valor Afegit al ser un element principal a tenir 

en compte degut a les diferencies entre el tipus de l’impost suportat per els 
subministraments i/o contractes de l’empresa prestadora del servei (10%) i la 
facturació emesa al final per la mateixa (10% si es empresa privada o 0% si es 
empresa de capital municipal). 

 
Per a intentar fer un anàlisi exhaustiu i el més aproximat possible, tots els valors 

econòmics es calcularan amb impostos, intentant d’aquesta manera reflectir d’una 
manera més real la situació econòmica del servei. Tot i això, en el present informe no 
s’ha tingut en compte el flux de caixa o situació de tresoreria, al considerar que 
aquesta variable es independent de la viabilitat del projecte, al poder actuar amb 
productes bancaris. 
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Despeses de personal 

Subrogació de personal 
Per portar a terme les tasques relatives al servei públic tenint una transició el menys 

pertorbadora possible, es recomana realitzar una subrogació dels operaris que 
actualment estan prestant el servei. Aquests són tres persones amb contracte laboral 
vigent i jornada laboral complerta per a dos d’ells i de 3/4 de jornada per al tercer. 

 
Tot i això, per tal d’efectuar el servei amb plenes garanties de qualitat i seguretat, 

es considera necessari ampliar la plantilla amb una persona addicional així com amb 
una ampliació de la jornada al treballador que actualment no disposa de la jornada 
complerta. 

 
La proposta de realització del servei podria ser assimilable al següent quadre, a 

nivell de tasques i dedicació: 
Operari Assignació Tasques 
Conductor 1  
(Conductor 
Subrogat) 

90% 
Conductor  
10% Gestió 

Encarregat del servei. Realitzarà tasques 
d’ajuda de coordinació i gestió del servei 
de recollides. Realitzarà funcions de 
conductor, a un percentatge assimilable al 
90% de la seva jornada laboral. En 
ocasions puntuals realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles assignats al 
servei.  

Conductor 2  
(Nova 
contractació) 

60% 
Conductor  
40% Operari 

Realitzarà tasques de conductor dels 
vehicles i en períodes de vacances i/o 
baixes, realitzarà tasques d’operari 
estibador. També realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles i tasques de 
manteniment de contenidors. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% 
Operari 

Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% 
Operari 

Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 
A més, es valorarà l’opció de donar-li 
formació per a obtenir el carnet de camió 
per cobrir possibles imprevistos, d’una 
manera totalment puntual i d’urgència. 

Atenció al 
públic 

1h setmanal L’oficina d’atenció al públic d’Aigües de 
Moià podrà servir per a disposar d’una 
atenció al públic de manera més directa, 
podent realitzar un servei més proper i 
eficaç de cara a la ciutadania. 

Administració 5h 
setmanals 

Es servei de gestió administrativa i 
comptable d’Aigües de Moià assumiria la 
gestió administrativa i comptable del servei 
públic. 

Gerència 10h 
setmanals 

Per a la posada en funcionament del servei 
públic, el control del propi servei, 
l’organització del personal i proveïdors, 
així com les millores del servei o possibles 
canvis de prestació del mateix, serà 
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necessària la participació de la gerència 
d’Aigües de Moià. 

 
Segons els càlculs realitzats, la totalitat d’hores de dedicació de prestació del servei 

en ruta (o sigui, obviant les tasques de manteniment i altres) dona el següent resultat: 
Tipus 
d’operari 

Hores 
d’operació 

Conductors 2.938 h 
Operaris 3.250 h 

 
Hores 
d’operació 

6.188 h 

Hores 
anuals 
treball 

1.760 h 

Treballadors 4 persones 
Hores 
disponibles 

7.040 h 

Hores lliures 852 h 
 
Aquestes hores lliures seran les corresponents a la realització de revisions, 

manteniments, verificacions, transports especials a mecànics o verificacions, etc. 
repartides entre els operaris afectes al servei, així com la tasca de gestió i coordinació 
de un d’ells. 

Sous i salaris 
L’actual Servei de Recollida s’ha d’encabir en el conveni laboral amb codi 

99010035011996, essent el conveni col·lectiu del sector del sanejament públic, neteja 
viària, riscs, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació de 
clavegueram, publicat al BOE número 181 de dimarts, 30 de juliol de 2013. 

 
En aquest conveni no es troben incorporades les taules salarials, de manera que 

per al present informe s’utilitzen les taules salaries de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, publicades al BOPB de 27 de desembre de 2017. 

 
En base a l’aplicació del conveni, les taules salarials esmentades, i tenint en compte 

el salari actual dels treballadors així com la seva antiguitat, es planteja la següent taula 
de costos: 

Sous i salaris (€)      119.940,92 € 
Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   27.424,73 €   
Salari Base 9.748,20      
Plus Conveni 9.997,92      
Antiguitat 2.625,60      
Plus Toxicitat 1.599,12      
Plus Penositat 1.462,32      
Plus perillositat       
Paga Extra Estiu 812,35      
Paga Extra Hivern 812,35      
Paga Extra Beneficis 366,87      
Complement Absorció       
Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   24.799,13 €   
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Salari Base 9.748,20      
Plus Conveni 9.997,92      
Antiguitat       
Plus Toxicitat 1.599,12      
Plus Penositat 1.462,32      
Plus perillositat       
Paga Extra Estiu 812,35      
Paga Extra Hivern 812,35      
Paga Extra Beneficis 366,87      
Complement Absorció       
Operari 1 (Operari 100%)   22.879,44 €   
Salari Base 9.748,20      
Plus Conveni 4.550,64      
Antiguitat 2.336,88      
Plus Toxicitat 1.599,12      
Plus Penositat 1.462,32      
Plus perillositat       
Paga Extra Estiu 812,35      
Paga Extra Hivern 812,35      
Paga Extra Beneficis 366,87      
Complement Absorció 1.190,71      
Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 
3)   19.351,85 €   

Salari Base 9.748,20      
Plus Conveni 4.550,64      
Antiguitat       
Plus Toxicitat 1.599,12      
Plus Penositat 1.462,32      
Plus perillositat       
Paga Extra Estiu 812,35      
Paga Extra Hivern 812,35      
Paga Extra Beneficis 366,87      
Complement Absorció       
Despeses personal administració (Adm.)   17.929,37 €   
Atenció al públic (1h setmanal) 578,83      
Administració (5h setmanals) 4.336,45      
Gerència (10h setmanals) 13.014,09      
Previsió per absentisme laboral   7.556,41 €   
Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%) 2.193,98      
Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%) 1.983,93      
Operari 1 (Operari 100%) 1.830,36      
Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 
3) 1.548,15      

 
Com es pot observar, s’afegeix en aquest Capítol una partida corresponent al 

possible absentisme laboral inherent en qualsevol treball. En aquest cas s’ha 
considerat un percentatge d’un 8% de les hores efectives de la plantilla, essent 
conscients que aquesta dada és molt conservadora per al tipus de tasca que es 
realitza, donant així un marge de seguretat econòmica prou ampli per a poder absorbir 
imprevistos en l’aspecte de personal. 

Seguretat social 
Es preveu el cost de seguretat social de tota la plantilla amb un tipus mig del 38%. 

Seguretat Social (€)      45.577,55 € 
Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   10.421,40 €   
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Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   9.423,67 €   
Operari 1 (Operari 100%)   8.694,19 €   
Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 
3)   7.353,70 €   

Despeses personal administració (Adm.)   6.813,16 €   
Previsió per absentisme laboral   2.871,44 €   

Formació de personal 
Tal i com s’ha exposat anteriorment, es planteja disposar d’un import econòmic per 

poder oferir formació per a l’obtenció del permís de conduir necessari per poder prestar 
el servei a un dels operaris del servei, per d’aquesta manera, disposar d’una major 
polivalència de personal, en relació a les tasques a realitzar. 

 
A més, es considera que la formació a la plantilla és de vital importància per 

mantenir el grau de qualitat i professionalitat que els serà requerida, així com un 
element motivador i cohesionador dins de la pròpia plantilla.  

 
Per aquest efecte, es comptabilitza una despesa anual en formació. 

Formació de personal (€)      1.500,00 € 

Bens corrents i materials 

Material fungible 
En aquest capítol es contempla aquell material que serà d’ús quotidià per a la 

realització del servei. Es a tall d’exemple, essent els propis treballadors del servei que 
sol·licitaran el material necessari per al correcte desenvolupament de les seves 
tasques. 

Material Fungible (€)     796,40 € 
Total material fungible   796,40 €   
Guants nitril 446,40      
Altres fungibles 100,00      
Material d'Oficina 250,00      

Roba laboral 
Es té en compte el subministrament de roba laboral per a la totalitat de la plantilla, 

a excepció del personal d’administració, gerència i atenció al públic, amb dues 
equipacions d’estiu i dues equipacions d’hivern. 

 
Aquestes compliran amb tots els preceptes requerits per prevenció de riscs 

laborals, essent molt important la disposició de franges d’alta visibilitat al ser personal 
que treballarà majoritàriament en tasques a la via pública on existeix trànsit de 
vehicles. 
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Roba laboral (€)      1.163,04 € 
Total Roba laboral   1.163,04 €   
Persones del servei 4,00     
4 pantalons alta visibilitat 76,08      
2 Caçadores alta visibilitat 29,08      
4 Camisetes Alta visibilitat 34,48      
2 Forro polar alta visibilitat 35,32      
1 barret polar 3,66      
1 Guants Forro polar 4,30      
Taps de protecció auditiva o altres 
proteccions 60,16      

1 Casc de protecció 6,68      
1 Botes de seguretat 41,00      

Equips i útils de treball 
De la mateixa manera que amb la roba laboral, es planteja l’adquisició de material 

bàsic de treball per a tots els operaris. Aquest té una vida útil superior a la contemplada 
però essent una partida econòmica oberta, podran requerir i/o disposar d’altres 
materials addicionals. 

Equips i útils de treball (€)      200,67 € 
Equips i útils de treball (€)   200,67 €   
4 Pales 49,13      
4 Escombres 105,51      
4 Cabassos 46,03      

Reposició de contenidors 
Els contenidors, tot i que majoritàriament es realitzaran accions de manteniment 

preventiu i correctiu, requeriran una renovació del parc. Aquesta renovació es planteja 
gradual i continua per tal de mantenir el Parc de Contenidors en un estat funcional 
òptim. 

Reposició de contenidors 
(€)      7.580,00 € 
Preu reposició contenidors Resta   5.400,00 €   
Nº contenidors reposició anual Resta 15,00      
Cost Contenidor Resta 360,00      
Preu reposició contenidors FORM   1.100,00 €   
Nº contenidors reposició anual FORM 10,00      
Cost Contenidors FORM 110,00      
Preu reposició contenidors Vegetal   1.080,00 €   
Nº contenidors reposició anual Vegetal 3,00      
Cost Contenidors Vegetal 360,00      

Manteniment de contenidors 
Tal i com ja s’ha esmentat, es realitzaran tasques de manteniment i arranjaments 

de contenidors que tinguin desperfectes. Aquesta valoració es realitza en base a una 
mitja d’afectació de tot el Parc de Contenidors, descomptant el nombre de contenidors 
que es reposen anualment i que, per la seva incorporació, no requeriran d’accions de 
manteniment. 

 
Amb aquest valor, s’inclou l’eliminació de pintades als contenidors a través de 

líquids específics, essent els propis operaris del servei el que realitzin aquesta acció, 
com totes les relatives a manteniments de contenidors. 
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Manteniment de 
contenidors (€)      2.009,25 € 
Preu manteniment anual de contenidors   2.009,25 €   
Preu manteniment mig 14,25      
Nº Contenidors a mantenir 141,00      

Subministraments 

Electricitat 
Per a l’alimentació de la nau i/o base d’operacions del Servei de Recollida, serà 

necessari disposar d’un comptador d’energia elèctrica capaç de proporcionar 
17,321kW. 

 
Per al càlcul econòmic, a falta de dades reals de consums d’una instal·lació amb 

tots els requeriments que té el servei, es realitza una estimació de consum de 
19.000kWh anuals. 

 
En aquesta previsió econòmica s’han tingut el cost de potència (80€/kWh·any) i 

consum (0,10€/kWh), així com el lloguer de comptador i els impostos associats al 
subministrament elèctric. 

Electricitat (€)      4.247,45 € 
Electricitat subministrament principal   4.247,45 €   
Potència 1.385,68      
Consum 1.900,00      
Lloguer Comptador 51,10      
Impost electricitat 173,51      
IVA 21% 737,16      

Aigua 
Tot i que serà la pròpia empresa d’aigües qui realitzarà l’explotació del servei, es té 

en compte el consum d’aigua i el cost derivat del mateix. Es pren com a referència un 
consum assimilable a ús industrial, amb 12.000m3 anuals de consum, que és un valor 
de consum que disposa d’uns marges amplis per a absorbir possibles desviacions dels 
càlculs de consum estimat. 

 
S’ha de tenir en compte que el consum d’aigua en la realització del servei públic es 

realitzarà per a la cambra higiènica i vestuaris de la nau afecta al servei, per a la neteja 
dels camions del servei i per a la neteja interna i externa dels contenidors així com per 
la neteja de la zona habilitada per a allotjament de contenidors. 
  

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 39 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

Aigua      11.373,62 € 
Aigua subministrament principal   11.373,62 €   
Fix d'aigua 114,45      
m3 Consum 12.000      
m3 Consum 0,79      
Total Consum 9.433,20      
Taxa neteja clavegueram 0,07      
Total Clavegueram 792,00      
IVA 10% 1.033,97      

Comunicacions 
S’ha previst l’adquisició i utilització de dues línies telefòniques fixes i una línia de 

dades de fibra òptica per donar servei a la base d’operacions del servei.  
 
A més, i per la necessitat de comunicació entre els operaris i/o amb la base, es 

dotarà de 4 línies mòbils per als operaris. Aquestes línies de comunicacions són molt 
necessàries en el moment del transport dels residus a l’abocador de Manresa o bé en 
moments on els operaris estiguin repartits per diversos punts del municipi realitzant 
tasques diferents e independents entre sí. 

Veu i Dades      1.437,48 € 
Comunicacions   1.437,48 €   
2 línies fixes + fibra òptica 600,00      
1 línia Mòbil 30 360,00      
3 línia mòbil 10 228,00      
IVA 163,80      

Carburant 
L’estudi dels carburants fa referència a l’estudi presentat per l’empresa Lovic, on en 

fer l’estudi de les rutes, freqüències i necessitats del Servei de Recollida va estimar 
un consum de combustible. 

Carburant      24.400,85 € 
Total Gasoil   24.400,85 €   
Preu Litre Gasoil 1,16     
Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 8.844,00      
Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 4.077,00      
Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 1.626,00      
Recol·lector Compactador 9m3 [litres] 1.977,00      
Camió Caixa Oberta [litres] 416,00      
Recol·lector Compactador 7m3 [litres] 4.168,00      

Serveis externs 

Neteja interior de contenidors 
Per a la neteja interior dels contenidors es planteja la contractació d’una empresa 

especialitzada en aquest tipus de servei amb una periodicitat bimestral.  
 
S’ha de tenir en compte que actualment es realitza una periodicitat de neteja similar, 

donant un major èmfasi en èpoques estivals en contra partida a les èpoques hivernals. 
 

Serv. Ext. - Neteja Interior 
Contenidors      5.078,37 € 
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Total neteja contenidor interior orgànica   1.692,31 €   
Número de contenidors ORGANICA 63,00      
Preu neteja contenidor ORGANICA 4,48      
Número de vegades neteja ORGANICA 6,00      
Total neteja contenidor interior FORM   2.427,74 €   
Número de contenidors RESTA 76,00      
Preu neteja contenidor RESTA 5,32      
Número de vegades neteja RESTA 6,00      
Total neteja contenidor interior VEGETAL   958,32 €   
Número de contenidors VEGETAL 30,00      
Preu neteja contenidor VEGETAL 5,32      
Número de vegades neteja VEGETAL 6,00      

Neteja exterior de contenidors 
Per a la neteja interior dels contenidors es planteja la contractació d’una empresa 

especialitzada en aquest tipus de servei amb una periodicitat quadrimestral.  
 
S’ha de tenir en compte que actualment es realitza a través de la pròpia empresa 

concessionària amb una periodicitat molt inferior a la proposada en el present estudi. 
Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors      4.825,72 € 
Total neteja contenidor exterior orgànica   1.555,09 €   
Número de contenidors ORGANICA 63,00      
Preu neteja exterior contenidor ORGANICA 8,23      
Número de vegades neteja exterior 
ORGANICA 3,00      

Total neteja contenidor exterior FORM   2.344,98 €   
Número de contenidors RESTA 76,00      
Preu neteja contenidor exterior RESTA 10,29      
Número de vegades neteja exterior RESTA 3,00      
Total neteja contenidor exterior VEGETAL   925,65 €   
Número de contenidors VEGETAL 30,00      
Preu neteja exterior contenidor VEGETAL 10,29      
Número de vegades neteja exterior 
VEGETAL 3,00      

Neteja de la zona exterior de contenidors 
Actualment no es realitza cap tipus de neteja específica de la zona on s’allotgen els 

contenidors, tret de la neteja que puguin fer els operaris de neteja viària de 
l’Ajuntament  de Moià. 

 
Amb aquest estudi es planteja la necessitat de realitzar una neteja quadrimestral 

de cada zona de contenidors per tal d’eliminar la brutícia acumulada per deposicions 
de Rebuig fora dels contenidors i/o el normal embrutiment d’aquesta zona.  

 
A més, anualment es planteja l’aplicació de tractaments de tipus insecticida, 

bactericida o qualsevol altre aplicació que sigui recomanat per el Departament de Salut 
pública de l’Ajuntament  i/o serveis homòlegs. 

 
Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors      6.240,00 € 
Total neteja zona contenidors   6.240,00 €   
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Nº de zones 52,00      
Nº Neteges zona exterior 3,00      
Nº Aplicació Producte químic 1,00      
Preu neteja normal 20,00      
Preu aplicació químic 60,00      

Servei de manteniment de vehicles 
S’assigna una partida específica per al manteniment dels vehicles assignats al 

servei, per tal de poder cobrir les necessitats de manteniment que no es puguin 
realitzar a la base d’operacions, ja sigui per la complexitat de la reparació o bé per la 
necessitat de eines especifiques. 

Serv. Ext. - Manteniment 
vehicles      20.000,00 € 
Manteniment vehicles   20.000,00 €   
Vehicle 1 10.000,00     
Vehicle 2 10.000,00      

Manteniment general 
En el present estudi es fa previsió per a assignació de partida econòmica per a 

realitzar tasques de manteniment general de les instal·lacions afectes a la Base 
d’Operacions del servei. 

 
Aquestes partides són orientatives i moltes es guardaran a mode de previsió al 

tractar-se de actuacions normals però amb un baix índex de periodicitat. 
Serv. Ext. - Manteniment 
general      1.301,50 € 
Manteniment instal·lacions   881,50 €   
Manteniment Sistemes contra incendis 115,00      
Manteniment Electricitat 150,00      
Manteniment Aigua 50,00      
Manteniment RITE 60,00      
Manteniment Comunicacions 20,00      
Manteniment Informàtica 80,00      
Manteniment programa de comptabilitat 406,50      
Manteniment zones residus Pintura   420,00 €   

Lloguers 
En el present estudi es contempla el lloguer d’un camió de 3.500 Kg amb caixa 

oberta per poder fer el Servei de Recollida de Voluminosos  dues vegades al mes. 
Aquest cost és un preu de mercat per un equip amb els mínims necessaris per complir 
el servei. 

 
Tot i que s’està contemplant aquest preu, es vol plantejar l’opció de comprar un 

camió de 3.500 Kg amb caixa descoberta i amb tots els mínims necessaris per a 
realitzar aquesta funció, que estaria al voltant dels 25.000€ segons la base de compres 
de la ACM (preu final IVA Inclòs).  

 
El cost d’amortització d’aquesta compra anualment seria molt inferior al preu de 

lloguer, disposant com a avantatge que el camió podria fer funcions per a l’empresa 
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d’aigües, per a la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament  i per al Servei de Recollida 
de Voluminosos  (que l’ocuparà 2 matins al mes). 

Serv. Ext. - Lloguers      3.049,20 € 
Lloguer Camió Trastos   3.049,20 €   
Nº Vegades 24,00      
Preu lloguer Camió 127,05      

Altres serveis externs 
A continuació s’exposen un seguit de serveis externs generals contemplats per a la 

realització del present estudi.. 
Altres Serveis Externs (€)      10.664,25 € 
Subscripcions i/o afiliació (€)   121,00 €   
Cost Gestoria (€)   941,67 €   
Prevenció de Riscos Laborals (€)   691,64 €   
Assessoria Comptable (€)   350,00 €   
Assegurança accidents (€)   88,09 €   
Auditoria Comptabilitat (€)   1.200,00 €   
Inspecció Tècnica Vehicles (€)   525,36 €   
Preu inspecció 65,67      
Nº vehicles 4,00      
Repeticions anuals 2,00      
Inspeccions RITSIC (€)   181,50 €   
Electricitat 181,50      
Seguretat Nau (€)   121,00 €   
Assegurances (€)   6.444,00 €   
Recol·lector 1 1.597,00      
Recol·lector 2 1.597,00      
Assegurança Nau industrial 1.150,00      
Assegurança RC 2.100,00      

Tributs 
En base a la informació proporcionada per l’Ajuntament  de Moià, el servei no hauria 

de fer front al pagament de tributs, al estar gestionat per una empresa de capital 
íntegrament públic. 

Tributs municipals      0,00 € 
Total tributs municipals   0,00 €   
IBI (€) 0,00      
Gual (€) 0,00      
Impost vehicles grans (€) 0,00      
Impost Vehicles petits (€) 0,00      
Residus (€) 0,00      

Despeses financeres 

Despeses financeres ordinàries 
En aquest capítol es vol deixar constància de les despeses financeres d’operacions 

generals per part del servei, com ara comissions, costos associats als serveis oferts, 
etc. 

Despeses financeres 
ordinàries      400,00 € 
Despeses financeres ordinàries   400,00 €   
Comissions generals de entitats bancàries 400,00      
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Altres despeses generals de entitats 
bancàries 0,00      

Despeses financeres. Interessos. 
Com es veurà més endavant, es valor la compra de nous vehicles, entenent que la 

compra dels nous vehicles seria la situació més desfavorable d’implantació del servei, 
considerant que en cas de que l’actual concessionari cedís els vehicles de que 
actualment disposa, les tasques de millora i/o actualitzacions dels mateixos serien un 
cost inferior a l’exposat a continuació. 

 
En aquest cas, s’exposen els interessos referents a la compra de 4 vehicles (la 

totalitat de la flota). 
Despeses financeres 
interessos      7.642,85 € 
Despeses financeres interessos   7.642,85 €   
Anys d'amortització 10     
% Interès 3,75     
Compra Camió 1 42.984,60      
Compra Camió 2 33.443,91      

Amortitzacions 

Amortitzat intangible 
Es contempla en aquesta partida tots aquells elements contemplats com a 

amortitzat intangible, necessaris per a la realització del servei. 
Immobilitzat Intangible      454,62 € 
Taxes de implantació (5A)   240,00 €   
Anys d'amortització 10     
Projecte Obres 1.200,00      
Projecte Activitats 1.200,00      
Taxa Activitats       
Taxa obres       
Aplicacions informàtiques (6A)   214,62 €   
Anys d'amortització 6     
Sistema Operatiu (6A) 90,74      
Office (6A) 297,00      
Programa comptabilitat (6A) 900,00      

Immobilitzat material 
Es contempla en aquesta partida tots aquells elements contemplats com a 

amortitzat material, necessaris per a la realització del servei. 
Immobilitzat Material      44.072,89 € 
Total Construccions   3.242,50 €   
Anys d'amortització 10     
Neteja, desbrossat i preparació del terreny 9.000,00      
Tanca perimetral, portes, accessos, etc. 10.640,00      
Mòdul prefabricat en règim de compra 10.285,00     
Altres despeses no contemplades 2.500,00     
Total Instal·lacions tècniques   750,00 €   
Anys d'amortització 10     
Connexions a xarxes de serveis (aigua, llum 
i clavegueram) 6.000,00      
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Variabilitat de connexions en funció de 
l’espai escollit 1.500,00      

Total Maquinària i vehicles   38.074,34 €   
Anys d'amortització 10     
Recol·lector 1 214.136,12      
Recol·lector 2 166.607,32      
Total Utillatge   874,55 €   
Anys d'amortització 8     
Equip Soldadura Oxiacetilènic 838,41      
Eines 1.191,91      
Compressor 532,40      
Netejador aigua alta pressió 433,65      
Altres equips i eines 4.000,00      
Total Utillatge   493,44 €   
Anys d'amortització 10     
Taula i cadires 1.287,50      
Fixador 1.089,00      
2 Arxius 542,90      
Varis 361,90      
Taquilles 853,10      
Altres mobiliari vestuari 350,00      
Banc de treball 450,00      
Total Informàtica   534,06 €   
Anys d'amortització 8     
Control accés i presència (8A) 657,38      
Ordinador (8A) 1.836,01      
Impressora (8A) 507,99      
Telèfons (8A) 1.271,08      
Total Altres immobilitzat material   104,00 €   
Anys d'amortització 5     
Pintura Àrees Deixalles 520,00      

Provisions 
Es considera l’opció de realitzar provisions econòmiques per poder fer front, en 

moments futurs, a despeses extres per a possibles afectacions. 
 
Son quantitats estimades i/o proposades en funció del volum de negoci i el risc 

inherent a ell, tot i que en la gran majoria d’anualitats serà una partida de reserva que 
pot ajudar a la tresoreria de l’empresa. 

 
En el present estudi es contempla la provisió per a actuacions medi ambientals, per 

valor de 2.000€ anuals en relació a possibles canvis normatius en referència a 
actuacions medi ambientals sobre el servei que implicarien unes despeses no 
contemplades en el normal funcionament del servei. Aquesta partida pretén dotar de 
fons al servei per tal de poder fer front d’una manera menys traumàtica a adaptacions 
normatives d’obligat compliment. 

 
De la mateixa manera, es preveu una provisió de fons per a realitzar auditories 

tècniques, de manera regular o bé puntual, sobre qualsevol aspecte del servei, ja sigui 
vers al seu funcionament, vers a la logística o funcionament del mateix o bé per a 
qualsevol dels aspectes relacionats amb el mateix. 
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Per a que el present estudi contempli altres afectacions no recollides en el present 
document i de difícil predicció, es contempla una provisió de fons genèrica que 
contemplarà l’assumpció de mesures i/o la destinació de aquest fons econòmic per a 
pal·liar qualsevol despesa derivada d’una necessitat extraordinària del servei, durant 
el temps de vida del mateix. 

Provisions      9.000,00 € 
Total Provisions   9.000,00 €   
Provisió per a retribució de personal 0,00      
Provisió per altres responsabilitats 5.000,00      
Provisió per desmantellament 0,00      
Provisió per actuacions medi ambientals 2.000,00      
Provisió per a auditories tècniques 2.000,00      
Provisió per compra de maquinària i vehicles 0,00      

 

Estudi econòmic 
A continuació es presenta l’estudi econòmic complert per tal de que es pugui valorar 

íntegrament l’estudi de viabilitat. 
ESTUDI ECONÒMIC         

    1      Total 
  INGRESSOS       373.931,05 € 

      

Ingressos (€)       373.931,05 € 
      

 Preu Antiga Concessió      373.931,05 € 
 Factura Traginers Altiplà 1/2017   31.160,92 €   

 Factura Traginers Altiplà 2/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 3/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 4/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 5/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 6/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 7/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 8/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 9/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 10/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 11/2017   31.160,92 €   
 Factura Traginers Altiplà 12/2017   31.160,92 €   
      

ESTUDI ECONÒMIC         
    1      Total 

  DESPESES D'EXPLOTACIÓ       279.429,13 € 
      

Despeses de personal       167.018,47 € 
      

 Sous i salaris (€)      119.940,92 € 
 Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   27.424,73 €   

 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 9.997,92      
 Antiguitat 2.625,60      
 Plus Toxicitat 1.599,12      
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 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
 Complement Absorció       
 Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   24.799,13 €   
 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 9.997,92      
 Antiguitat       
 Plus Toxicitat 1.599,12      
 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
 Complement Absorció       
 Operari 1 (Operari 100%)   22.879,44 €   
 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 4.550,64      
 Antiguitat 2.336,88      
 Plus Toxicitat 1.599,12      
 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
 Complement Absorció 1.190,71      
 Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 3)   19.351,85 €   
 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 4.550,64      
 Antiguitat       
 Plus Toxicitat 1.599,12      
 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
 Complement Absorció       
 Despeses personal administració (Adm.)   17.929,37 €   
 Atenció al públic (1h setmanal) 578,83      
 Administració (5h setmanals) 4.336,45      
 Gerència (10h setmanals) 13.014,09      
 Previsió per absentisme laboral   7.556,41 €   
 Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%) 2.193,98      
 Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%) 1.983,93      
 Operari 1 (Operari 100%) 1.830,36      
 Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 3) 1.548,15      
 Seguretat Social (€)      45.577,55 € 

 Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   10.421,40 €   
 Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   9.423,67 €   
 Operari 1 (Operari 100%)   8.694,19 €   
 Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 3)   7.353,70 €   
 Despeses personal administració (Adm.)   6.813,16 €   
 Previsió per absentisme laboral   2.871,44 €   
 Indemnitzacions (€)      0,00 € 
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 Altres despeses socials (€)      0,00 € 
 Formació de personal (€)      1.500,00 € 
 Altres despeses de personal 

(€)      0,00 € 
      

Bens Corrents i materials       11.749,36 € 
      

 Material Fungible (€)     796,40 € 
 Total material fungible   796,40 €   

 Guants nitril 446,40      
 Altres fungibles 100,00      
 Material d'Oficina 250,00      
 Roba laboral (€)      1.163,04 € 

 Total Roba laboral   1.163,04 €   
 Persones del servei 4,00     
 4 pantalons alta visibilitat 76,08      
 2 Caçadores alta visibilitat 29,08      
 4 Camisetes Alta visibilitat 34,48      
 2 Forro polar alta visibilitat 35,32      
 1 Barret polar 3,66      
 1 Guants Forro polar 4,30      
 Taps de protecció auditiva o altres proteccions 60,16      
 1 Casc de protecció 6,68      
 1 Botes de seguretat 41,00      
 Equips i útils de treball (€)      200,67 € 

 Equips i útils de treball (€)   200,67 €   
 4 Pales 49,13      
 4 Escombres 105,51      
 4 Cabassos 46,03      
 Reposició de contenidors (€)      7.580,00 € 

 Preu reposició contenidors Resta   5.400,00 €   
 Nº contenidors reposició anual Resta 15,00      
 Cost Contenidor Resta 360,00      
 Preu reposició contenidors FORM   1.100,00 €   
 Nº contenidors reposició anual FORM 10,00      
 Cost Contenidors FORM 110,00      
 Preu reposició contenidors Vegetal   1.080,00 €   
 Nº contenidors reposició anual Vegetal 3,00      
 Cost Contenidors Vegetal 360,00      

 Manteniment de contenidors 
(€)      2.009,25 € 

 Preu manteniment anual de contenidors   2.009,25 €   
 Preu manteniment mig 14,25      
 Nº Contenidors a mantenir 141,00      
      

Subministraments       41.459,40 € 
      

 Electricitat (€)      4.247,45 € 
 Electricitat subministrament principal   4.247,45 €   

 Potència 1.385,68      
 Consum 1.900,00      
 Lloguer Comptador 51,10      
 Impost electricitat 173,51      
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 IVA 21% 737,16      
 Aigua      11.373,62 € 

 Aigua subministrament principal   11.373,62 €   
 Fix d'aigua 114,45      
 m3 Consum 12.000      
 m3 Consum 0,79      
 Total Consum 9.433,20      
 Taxa neteja clavegueram 0,07      
 Total Clavegueram 792,00      
 IVA 10% 1.033,97      
 Veu i Dades      1.437,48 € 

 Comunicacions   1.437,48 €   
 2 línies fixes + fibra òptica 600,00      
 1 línia Mòbil 30 360,00      
 3 línia mòbil 10 228,00      
 IVA 249,48      
 Carburant      24.400,85 € 

 Total Gasoil   24.400,85 €   
 Preu Litre Gasoil 1,16     
 Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 8.844,00      
 Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 4.077,00      
 Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 1.626,00      
 Recol·lector Compactador 9m3 [litres] 1.977,00      
 Camió Caixa Oberta [litres] 416,00      
 Recol·lector Compactador 7m3 [litres] 4.168,00      
      

Serveis Externs       51.159,05 € 
      

 Serv. Ext. - Neteja Interior 
Contenidors      5.078,37 € 

 Total neteja contenidor interior orgànica   1.692,31 €   
 Número de contenidors ORGANICA 63,00      
 Preu neteja contenidor ORGANICA 4,48      
 Número de vegades neteja ORGANICA 6,00      
 Total neteja contenidor interior FORM   2.427,74 €   
 Número de contenidors RESTA 76,00      
 Preu neteja contenidor RESTA 5,32      
 Número de vegades neteja RESTA 6,00      
 Total neteja contenidor interior VEGETAL   958,32 €   
 Número de contenidors VEGETAL 30,00      
 Preu neteja contenidor VEGETAL 5,32      
 Número de vegades neteja VEGETAL 6,00      

 Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors      4.825,72 € 

 Total neteja contenidor exterior orgànica   1.555,09 €   
 Número de contenidors ORGANICA 63,00      
 Preu neteja exterior contenidor ORGANICA 8,23      
 Número de vegades neteja exterior ORGANICA 3,00      
 Total neteja contenidor exterior FORM   2.344,98 €   
 Número de contenidors RESTA 76,00      
 Preu neteja contenidor exterior RESTA 10,29      
 Número de vegades neteja exterior RESTA 3,00      
 Total neteja contenidor exterior VEGETAL   925,65 €   
 Número de contenidors VEGETAL 30,00      
 Preu neteja exterior contenidor VEGETAL 10,29      
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 Número de vegades neteja exterior VEGETAL 3,00      

 Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors      6.240,00 € 

 Total neteja zona contenidors   6.240,00 €   
 Nº de zones 52,00      
 Nº Neteges zona exterior 3,00      
 Nº Aplicació Producte químic 1,00      
 Preu neteja normal 20,00      
 Preu aplicació químic 60,00      

 Serv. Ext. - Manteniment 
vehicles      20.000,00 € 

 Manteniment vehicles   20.000,00 €   
 Vehicle 1 10.000,00      
 Vehicle 2 10.000,00      

 Serv. Ext. - Manteniment 
general      1.301,50 € 

 Manteniment instal·lacions   881,50 €   
 Manteniment Sistemes contra incendis 115,00      
 Manteniment Electricitat 150,00      
 Manteniment Aigua 50,00      
 Manteniment RITE 60,00      
 Manteniment Comunicacions 20,00      
 Manteniment Informàtica 80,00      
 Manteniment programa de comptabilitat 406,50      
 Manteniment zones residus Pintura   420,00 €   
 Serv. Ext. - Lloguers      3.049,20 € 

 Lloguer Camió Trastos   3.049,20 €   
 Nº Vegades 24,00      
 Preu lloguer Camió 127,05      
 Altres Serveis Externs (€)      10.664,25 € 

 Subscripcions i/o afiliació (€)   121,00 €   
 Cost Gestoria (€)   941,67 €   
 Prevenció de Riscos Laborals (€)   691,64 €   
 Assessoria Comptable (€)   350,00 €   
 Assegurança accidents (€)   88,09 €   
 Auditoria Comptabilitat (€)   1.200,00 €   
 Inspecció Tècnica Vehicles (€)   525,36 €   
 Preu inspecció 65,67      
 Nº vehicles 4,00      
 Repeticions anuals 2,00      
 Inspeccions RITSIC (€)   181,50 €   
 Electricitat 181,50      
 Seguretat Nau (€)   121,00 €   
 Assegurances (€)   6.444,00 €   
 Recol·lector 1 1.597,00      
 Recol·lector 2 1.597,00      
 Assegurança Nau industrial 1.150,00      
 Assegurança RC 2.100,00      
      

Tributs         0,00 € 
      

 Tributs municipals      0,00 € 
 Total tributs municipals   0,00 €   

 IBI (€) 0,00      
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 Gual (€) 0,00      
 Impost vehicles grans (€) 0,00      
 Impost Vehicles petits (€) 0,00      
 Residus (€) 0,00      
      

Despeses financeres (€)       8.042,85 € 
      

 Despeses financeres 
ordinàries      400,00 € 

 Despeses financeres ordinàries   400,00 €   
 Comissions generals de entitats bancàries 400,00      
 Altres despeses generals de entitats bancàries 0,00      

 Despeses financeres 
interessos      7.642,85 € 

 Despeses financeres interessos   7.642,85 €   
 Anys d'amortització 10     
 % Interès 3,75     
 Compra Camió 1 42.984,60      
 Compra Camió 2 33.443,91      
      

    1      Total 

  AMORTITZACIÓ  I 
PROVISIONS       53.527,51 € 

      

Amortització (€)       44.527,51 € 
      

 Immobilitzat Intangible      454,62 € 
 Taxes de implantació (5A)   240,00 €   

 Anys d'amortització 10     
 Projecte Obres 1.200,00      
 Projecte Activitats 1.200,00      
 Taxa Activitats       
 Taxa obres       
 Aplicacions informàtiques (6A)   214,62 €   
 Anys d'amortització 6     
 Sistema Operatiu (6A) 90,74      
 Office (6A) 297,00      
 Programa comptabilitat (6A) 900,00      
 Immobilitzat Material      44.072,89 € 

 Total Construccions   3.242,50 €   
 Anys d'amortització 10     
 Neteja, desbrossat i preparació del terreny 9.000,00      
 Tanca perimetral, portes, accessos, etc. 10.640,00      
 Mòdul prefabricat en règim de compra 10.285,00      
 Altres despeses no contemplades 2.500,00      
 Total Instal·lacions tècniques   750,00 €   
 Anys d'amortització 10     
 Connexions a xarxes de serveis (aigua, llum i 

clavegueram) 6.000,00      

 Variabilitat de connexions en funció de l’espai 
escollit 1.500,00      

 Total Maquinària i vehicles   38.074,34 €   
 Anys d'amortització 10     
 Recol·lector 1 214.136,12      
 Recol·lector 2 166.607,32      
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 Total Utillatge   874,55 €   
 Anys d'amortització 8     
 Equip Soldadura Oxiacetilé 838,41      
 Eines 1.191,91      
 Compressor 532,40      
 Netejador aigua alta pressió 433,65      
 Altres equips i eines 4.000,00      
 Total Utillatge   493,44 €   
 Anys d'amortització 10     
 Taula i cadires 1.287,50      
 Fitxador 1.089,00      
 2 Arxius 542,90      
 Varis 361,90      
 Taquilles 853,10      
 Altres mobiliari vestuari 350,00      
 Banc de treball 450,00      
 Total Informàtica   534,06 €   
 Anys d'amortització 8     
 Control accés i presència (8A) 657,38      
 Ordinador (8A) 1.836,01      
 Impressora (8A) 507,99      
 Telèfons (8A) 1.271,08      
 Total Altres immobilitzat material   104,00 €   
 Anys d'amortització 5     
 Pintura Àrees Deixalles 520,00      
      

 
Provisions (€)       9.000,00 € 

      
 Provisions      9.000,00 € 

 Total Provisions   9.000,00 €   
 Provisió per a retribució de personal 0,00      
 Provisió per altres responsabilitats 5.000,00      
 Provisió per desmantellament 0,00      
 Provisió per actuacions medi ambientals 2.000,00      
 Provisió per a auditories tècniques 2.000,00      
 Provisió per compra de maquinària i vehicles 0,00      
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Resum de l’estudi econòmic 
ESTUDI ECONÒMIC         

          Total 
  INGRESSOS       373.931,05 € 

      

Ingressos (€)         373.931,05 € 
      

ESTUDI ECONÒMIC         
          Total 

  DESPESES D'EXPLOTACIÓ     279.429,13 € 
      

Despeses de personal       167.018,47 € 
Bens Corrents i materials       11.749,36 € 
Subministraments       41.459,40 € 
Serveis Externs       51.159,05 € 
Tributs         0,00 € 
Despeses financeres (€)       8.042,85 € 

            
  AMORTITZACIÓ  I PROVISIONS   53.527,51 € 

      

Amortització (€)       44.527,51 € 
Provisions (€)         9.000,00 € 

      

TOTAL ESTUDI ECONÒMIC     -40.974,42 € 

Conclusió 
D’acord amb l’exposat, el canvi de modalitat de gestió projectat, àdhuc millorant 

significativament el servei suposarà un estalvi anual de 40.974,42€. 

Annex IV 

Reglament del Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans  

Preàmbul 
En la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, entre les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat 
la competència b) sobre Medi Ambient Urbà, per mitjà del qual s’atribueix la 
competència als municipis sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids 
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones 
urbanes. 

 
La gestió del residus urbans per part dels Ens Locals ha estat orientada 

tradicionalment cap a polítiques de salut i salubritat pública, així com de neteja i ornat 
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del medi urbà, però ha menyspreat les polítiques de protecció del medi ambient 
destinades a fomentar una Societat ecològicament més sostenible. 

 
La promulgació de la Llei 6/93 de 15.7 reguladora dels residus per mitjà de la qual 

es traslladen a la legislació catalana tècniques i normatives internacionals, 
especialment europees, va introduir un nou repte en aquestes polítiques de 
valorització dels residus urbans: l'establiment per als municipis de més de cinc mil 
habitants (art. 47), com a servei mínim obligatori, de la recollida selectiva pel que fa al 
lliurament separat al Servei de Recollida dels residus orgànics i l'establiment del servei 
de deixalleria (art. 46). 

 
Per això, s'han introduït polítiques de reducció, reutilització i reciclatge dels residus, 

com la recollida selectiva de paper, vidre i residus orgànics i el servei de deixalleria, 
plenament assolides en el municipi. 

Aquest fet obliga a l'Ajuntament, com a administració competent, a utilitzar 
l'habilitació legal especialment prevista en l'art. 8.5 de la Llei de residus per 
Reglamentar la recollida en el nostre municipi dels residus sòlids que tinguin la 
consideració de municipals o urbans. 

 
Aquest Reglament es divideix en quatre capítols destinats, respectivament, als 

objectius i disposicions generals, al Servei de Recollida de residus urbans, a les 
recollides selectives i al règim sancionador. 

Capítol I. Objectius i Disposicions Generals 

Article 1. Objecte i Objectius 
1. L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de les condicions de prestació del 

servei públic municipal de recollida dels residus municipals o urbans. Aquest servei 
té la consideració de servei públic local mínim de caràcter essencial.  

2. L'objectiu general d'aquesta regulació es millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
de Moià, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar l'Ajuntament dels 
mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la recollida dels 
residus urbans es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones i sense 
perjudicar el medi i, en particular:  
2.1. Regular les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans en matèria de residus 

urbans, especialment pel que fa a la recollida, tractament i recuperació dels 
residus dins del terme municipal.  

2.2. Fomentar la reutilització, la reducció i la recuperació dels residus amb la 
finalitat d’evitar la seva disposició en abocadors o incineradores, millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i obtenir un alt nivell de protecció del medi 
ambient.  

2.3. Promoure la recollida selectiva i integral dels residus (amb particular atenció a 
la recollida segregada de la matèria orgànica) i el seu trasllat a les 
instal·lacions de tractament i de recuperació, amb criteris de preservació i 
millora de la qualitat ambiental i d’acord a l’interès general.  

2.4. Promoure l’ús correcte dels contenidors.  
2.5. Preservar el medi natural i, amb ell, la qualitat de vida de les persones.  

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 54 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

2.6. Impedir l’abandonament, l’abocament i, en general, tota disposició 
incontrolada dels residus urbans.  

2.7. Promoure el model Residu Mínim per a la gestió dels residus municipals. 
Article 2. Jerarquia normativa  

Aquest Reglament regula la recollida dels residus urbans en desenvolupament de 
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Per a 
la seva interpretació i aplicació serà tinguda en compte la jerarquia normativa així com 
les disposicions reglamentàries que es dictin en desenvolupament de les lleis 
esmentades. 

Article 3. Àmbit d'aplicació del Reglament  
Aquest Reglament s'aplicarà a qualsevol residu urbà que es produeixi, gestioni, lliuri 

o dipositi en el terme municipal de Moià. 
Article 4. Definició de residu urbà  

Als efectes d'aquest Reglament, s'entenen per residus municipals o urbans, els 
residus sòlids que es generen en els domicilis particulars, en els comerços, en les 
oficines i serveis i els altres residus no perillosos que per la seva naturalesa o 
composició es poden assimilar als residus domèstics.  

Article 5. Establiment del servei  
1. L'Ajuntament de Moià té establert el servei públic municipal de recollida de residus 

urbans com un servei de recepció obligatòria per als ciutadans en règim de lliure 
concurrència. 

2. Tot ciutadà haurà d'utilitzar el servei municipal de recollida de residus o, un cop 
requerit, acreditar que n'utilitza un altre de lliure elecció entre els gestors de residus 
autoritzats. 
Article 6. Forma de gestió del servei  

El servei municipal de recollida de residus regulat en aquest Reglament serà 
gestionat per l'Ajuntament mitjançant qualsevol forma de gestió directa o indirecta 
establerta per la llei. 

Article 7. Propietat dels residus  
L'Ajuntament adquireix la propietat dels residus urbans sempre que li siguin lliurats 

per a la recollida en les condicions que determinen aquest Reglament. 
Article 8. Prohibicions d'abocament incontrolat  

1. Resta absolutament prohibit en tot el terme municipal: 
1.1. Abocar qualsevol tipus de residu fora dels contenidors especialment instal·lats 

per a la recollida de residus urbans, ja sigui aquesta de caràcter públic o privat. 
Especialment resta prohibit l'abocament, l'abandonament i el dipòsit incontrolat 
de residus en la via pública i en la resta d’espais de domini i ús públic, en els 
solars tancats o oberts i en els terrenys no urbans.   

1.2. El lliurament dels residus urbans al servei municipal de recollida sense ajustar-
se a les condicions establertes en aquest Reglament.  

1.3. Utilitzar el servei municipal de recollida de residus urbans per dipositar-hi 
qualsevol residu que no tingui la consideració d'urbà.  
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1.4. Abocar residus sòlids a la xarxa de recollida d’aigües, ja sigui en l’estat inicial 
de generació, o triturats. 

Article 9. Mesures per a la prevenció i la reducció de residus 
1. L’Ajuntament promourà la prevenció i reducció en la generació de residus en 

aquelles activitats que desenvolupa la mateixa Administració municipal així com 
en aquelles en què participi econòmicament. 

2. L’Ajuntament promourà també la prevenció en la generació de residus en totes les 
activitats econòmiques i socials que s’executin en el municipi.  

3. L’Ajuntament incorporarà aquest principi en l’atorgament de les llicències 
municipals i facilitarà la informació que tingui al seu abast sobre les possibilitats 
tecnològiques i els recursos necessaris per aplicar aquests objectius en les 
diferents activitats. 

4. L’Ajuntament podrà establir programes de col·laboració dels diferents sectors de 
l’activitat econòmica destinats al foment de la reducció de residus i la recollida 
selectiva.  

5. Els titulars d’activitats que participin en aquests programes podran gaudir dels 
beneficis que suposin subvencions, ajudes econòmiques, premis o altres. 

6. L’Ajuntament promourà l’ús de materials reciclats i de materials d’oficina menys 
agressius per al medi en els consums i en les activitats públiques i privades, 
especialment d’aquelles que requereixen autorització municipal.  

7. En especial l’Ajuntament fomentarà la reutilització d’envasos de vidre i llur 
distribució i retorn als comerços de la vila. 

Capítol II. La Recollida dels Residus Urbans  

Article 10. Servei públic municipal de recollida de residus urbans.  
1. El servei públic municipal de recollida de residus urbans inclourà, entre altres, les 

operacions següents: 
1.1. Subministrament i instal·lació de contenidors mòbils o fixos adequats per a la 

recollida de residus urbans, ja sigui per a un ús comú o especial.  
1.2. Buidatge dels contenidors mitjançant elements mecànics d'elevació en 

vehicles adaptats per a la recollida.  
1.3. Neteja periòdica dels contenidors i les zones habilitades per a la seva ubicació.  
1.4. Recollida domiciliària dels residus en els casos que sigui establerta.  
1.5. Trasllat dels residus recollits a la planta de tractament.  
1.6. Neteja dels residus escampats o vessats al voltant dels contenidors.  
Article 11. Usuaris del servei  

1. Tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus totes les 
persones veïnes de Moià i les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol 
establiment professional, comercial o de serveis situat en el municipi, que generin 
residus urbans. 

2. També tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus totes 
les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol establiment industrial que 
generin residus urbans, amb les quotes i/o limitacions exposades en les normatives 
de referència. 
Article 12. Instal·lació de contenidors  
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L'Ajuntament o l'empresa que gestioni el servei instal·larà els contenidors suficients 
de caràcter fix o mòbil per efectuar en condicions normals la recollida del servei. En el 
cas de població dispersa en sòl no urbanitzable o usuaris de zones d’usos 
predominantment industrials, serà obligació dels usuaris el transport dels residus 
urbans fins al primer contenidor situat en sòl urbà residencial. 

Article 13. Característiques del dipòsit de residus en contenidors  
1. El lliurament dels residus es farà en les fraccions establertes en aquest Reglament. 

És obligatori el lliurament de cada fracció de residus en el contenidor corresponent. 
No és permesa la mescla de fraccions. 

2. L'usuari del servei serà responsable en qualsevol tipus de recollida de dipositar 
correctament els residus, de forma que no s'escampin per la via pública, l'embrutin 
o molestin els ciutadans. També tindrà cura d'evitar que el seu abocament 
impedeixi l'ús del servei per altres usuaris, i d'obrir i tancar correctament el 
contenidor utilitzat. 

3. En cas de trobar-se el contenidor per sobre de la seva capacitat, l'usuari s’abstindrà 
de dipositar-hi els residus i n’haurà de cercar un altre de proper que tingui capacitat 
per acceptar més residus. En cap cas no es podrà dipositar fora del contenidor. 

4. En tot cas tindrà cura de no malmetre cap de les instal·lacions o contenidors del 
servei municipal de recollida i, en aquest sentit, serà responsable dels danys que 
els ocasioni. 

5. Els residus lliurats al servei municipal de recollida de forma incorrecta, bé perquè 
corresponguin a fraccions diferents o perquè la forma del lliurament sigui 
inadequada, seran rebutjats, sens perjudici de les sancions que siguin pertinents. 

6. Cada usuari tindrà dret a dipositar fins a un màxim de 100 litres diaris de residus 
urbans en cada una de les fraccions de recollida. En cas de produir residus urbans 
per un volum superior, haurà de contractar un servei privat de recollida o lliurar-les 
a la deixalleria d'acord amb la seva reglamentació.  

7. Aquesta limitació no afecta les recollides selectives obligatòries de brossa 
orgànica, fracció vegetal, vidre, envasos i paper. 

8. Les fraccions orgànica i inorgànica dels residus urbans hauran de ser dipositades 
en els contenidors en bosses tancades i en condicions que no produeixin olors ni 
vessaments, independentment del sistema de recollida. Aquestes bosses per 
lliurar residus urbans han d’estar homologades en funció de cada tipus de fracció i 
de les característiques admissibles en el Servei de Recollida. 

9. Per a la Fracció Orgànica, així com la fracció vegetal, s’admetrà el lliurament sense 
bossa, sempre i quan l’usuari tingui cura d’evitar qualsevol vessament que embruti 
o malmeti el contenidor o els seus voltants. 

10. Es prohibeix dipositar en qualsevol contenidor residus líquids o susceptibles de 
liquar-se, cendres calentes o qualsevol material encès o a alta temperatura que 
pugui provocar danys als contenidors. Tampoc podran ser dipositats residus que 
continguin líquids o gasos que per la seva acidesa o inflamabilitat puguin ser 
perillosos per la resta d’usuaris, personal de recollida, instal·lacions del servei o 
futura gestió dels residus. 

11. En general, qualsevol residu urbà recollit a través de contenidors haurà de ser 
d'una mida que pugui accedir a la boca dels contenidors. En qualsevol altre cas 
haurà de ser fraccionat per l'usuari abans de fer-ne el dipòsit o el lliurament al 
servei de deixalleria, d’acord amb la seva reglamentació específica. 
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Article 14. Lliuraments especials de residus  
1. Els usuaris titulars d’establiments professionals, comercials o de serveis inclosos 

en l’àmbit del servei municipal hauran d’adequar l’organització de la gestió dels 
residus per tal de lliurar-los al servei municipal de recollida en les condicions que 
s’estableixin en aquest Reglament i en les disposicions particularitzades motivades 
per les característiques dels residus, o bé acreditar que disposen d’un sistema 
privat de recollida de residus.  

2. En especial, els usuaris especificats en l’apartat anterior que per les magnituds 
dels seus residus se’ls hagi lliurat un contenidor per recollir-los de forma 
particularitzada, hauran de emmagatzemar-los a l’interior dels establiments i 
dipositar-los, amb la freqüència que es fixi, en el lloc i horari determinats per 
l’Ajuntament. Un cop efectuada la recollida hauran de retirar el contenidor de la via 
pública i emmagatzemar-lo de nou dins de l’establiment. 

3. És responsabilitat de l’usuari la neteja i conservació d’aquests contenidors, així 
com el seu bon ús.  
Article 15. Recollides especials  

L'Ajuntament podrà ordenar que determinats residus urbans que, per les seves 
especials característiques dificultin o impedeixin el funcionament del servei de gestió 
de residus, siguin recollits a través d’un sistema específic, o dipositats en el servei de 
deixalleria .  

Article 16. Gestors de residus  
Cap persona pot recollir, transportar o aprofitar residus urbans sense l’autorització 

específica municipal i amb el compliment de la normativa aplicable als gestors de 
residus. 

Article 17. Modificacions del servei  
L’Ajuntament es reserva la possibilitat de modificar, per raons d’interès públic, el 

Servei de Recollida de residus urbans. En qualsevol cas s’advertirà els usuaris amb 
els mitjans que es considerin adequats. En casos d’urgència o calamitat pública les 
modificacions que comportin modificacions d’aquest Reglament s’aplicaran de forma 
immediata, sens perjudici de la seva revisió tan aviat com sigui possible. 

Capítol III. Les Recollides Selectives de Residus Municipals  

Secció 1a. Disposicions generals  
Article 18. Recollida selectiva dels residus urbans  

1. Les recollides selectives tenen com a objectiu recollir, de manera separada, els 
materials que són fàcilment diferenciables i recuperables o bé que, per la seva 
important capacitat d’afecció al medi i a la salut, es recomanable una recollida 
segregada que en permeti un tractament específic.  

2. S'estableix, amb caràcter obligatori per als usuaris, la recollida selectiva dels 
residus urbans pel que fa al lliurament separat al servei municipal de recollida dels 
residus orgànics, fracció vegetal, el vidre, els envasos, el paper i cartró, els 
objectes voluminosos, la roba i el calçat, els animals morts, els vehicles 
abandonats, les radiografies i els residus procedents de la construcció. La resta 
constituirà la fracció inorgànica dels residus urbans, de la qual en podran ser lliurats 
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de forma separada els diferents elements en funció de la instal·lació dels 
contenidors de recollida específics. 

3. També serà obligatori el lliurament de forma separada, dels residus especials 
procedents dels usuaris domèstics com els frigorífics i altres aparells que contenen 
clorofluocarburs, les piles, els medicaments fora d’ús, els fluorescents i llums de 
vapor de mercuri i els olis usats de consum humà, així com la resta de residus 
catalogats com a especials i de procedència dels domicilis privats.  

4. Aquesta recollida selectiva s’efectuarà mitjançant el dipòsit dels residus, de forma 
separada, en els contenidors senyalitzats convenientment a la via pública o a la 
deixalleria, o mitjançant el seu lliurament, també de forma separada, per la seva 
recollida domiciliària. En cap cas es podran barrejar els residus recollits 
selectivament entre ells en el moment de ser lliurats al servei municipal de recollida.    

5. L’Ajuntament, amb la finalitat de recuperar la major part de materials continguts en 
els residus municipals o amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental que 
ocasionen, pot establir altres recollides selectives a més de les obligatòries, les 
quals es faran públiques a través dels mitjans de publicitat municipals. 

6. L’Ajuntament pot incorporar, com a condició per a l’exercici d’activitats 
classificades productores de residus urbans, la participació en les recollides 
selectives establertes en aquest Reglament.  

Secció 2a. Fracció orgànica  

Article 19. Recollida de la Fracció Orgànica 
1. Als efectes d’aquest Reglament hom entendrà com a Fracció Orgànica dels residus 

urbans, els d'origen vegetal o animal que es produeixen principalment en la cuina 
de les llars o en els obradors dels establiments d’hostaleria i comerç alimentari, 
durant la manipulació, preparació i consum dels aliments. 

2. També s’inclou en la fracció vegetal orgànica les restes de poda i jardineria dels 
usuaris del servei fins a un màxim de 100 litres diaris.  

3. L’Ajuntament estableix el Servei de Recollida selectiva de la Fracció Orgànica amb 
la finalitat de reciclar-la i elaborar-ne compost. El lliurament separat de la Fracció 
Orgànica dels residus urbans és obligatori per als usuaris del servei municipal, tant 
si l’utilitzen, com si no.  

4. Per motius de qualitat ambiental i de salut pública, resta prohibit dipositar en els 
contenidors destinats a la recollida separada de la Fracció Orgànica, altres tipus 
de residus no inclosos en el seu concepte o que, tot i tenir aquesta consideració, 
continguin substàncies  i elements que puguin ser considerats com a perillosos o 
tòxics.  
Article 20. Recollida de la Fracció Orgànica domèstica  

1. La Fracció Orgànica dels residus procedents de domicilis particulars i assimilables 
serà dipositada pels usuaris en els contenidors de residus orgànics, ja siguin fixos, 
pintats de color marfil amb tapa marró, o mòbils, de color marró, tots ells 
adequadament senyalitzats. 

2.  La fracció vegetal orgànica dels residus procedents de resta de poda i jardineria 
serà dipositada pels usuaris en els contenidors de fracció vegetal, ja siguin fixos o 
mòbils, pintats de color negre i adequadament senyalitzats. 
Article 21. Recollida de restes de poda i jardineria  
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1. Les restes de la poda d'arbres i arbustos, les plantes de jardineria domèstica 
arrencades, la fullaraca i, en general, les restes vegetals de gran volum procedents 
de jardins domèstics seran objecte de recollida selectiva pel servei municipal com 
a part de la Fracció Orgànica dels residus.  

2. Quan la quantitat de residus de poda i jardineria no superi el volum de 100 litres 
diaris, es podrà dipositar directament en els contenidors de la Fracció Orgànica 
dels residus. Per a volums superiors, la seva recollida serà a través del servei de 
deixalleria on l’usuari haurà de dipositar els residus o, si ho prefereix, podrà utilitzar 
el servei específic que l’Ajuntament pot instal·lar temporalment. 

3. En qualsevol cas, els residus vegetals procedents de la sega de la gespa es 
dipositaran en els contenidors de la fracció vegetal orgànica dels residus. 

4. Les restes de la poda de jardins i espais públics, així com les restes vegetals 
generades pel seu manteniment i per activitats puntuals o extraordinàries, s’han 
de lliurar al servei municipal de recollida de residus. 

5. En qualsevol cas les restes de la poda i jardineria s’hauran de lliurar al servei 
municipal o a un gestor autoritzat, llevat del seu reciclatge en origen. En cap cas 
podran ser eliminades cremant-les. 
Article 22. Recollida de la Fracció Orgànica d’establiments d’hostaleria i 

comercials  
1. Els establiments d’hostaleria i de comerç alimentari que generin diàriament residus 

considerats orgànics amb un volum de més de 100 litres o un pes de més de 25 
kg, així com tots aquells establiments d’hostaleria i del comerç alimentari que 
disposin d’una superfície total de més de 300 m2, han de disposar d’un espai tancat 
destinat al dipòsit d’aquests residus. Si aquest espai té comunicació amb la sala 
de vendes o de servei al públic, l’accés haurà de realitzar-se de manera indirecta, 
a través d’un vestíbul de separació.  

2. Per efectuar la recollida d’aquests residus l’Ajuntament lliurarà, als usuaris a què 
es refereix l’apartat anterior, un contenidor adequat a les necessitats de cada 
establiment dins dels models establerts per l’Ajuntament. 

3. Aquests contenidors hauran d’estar emmagatzemats a l’interior de l’establiment i 
ser lliurats al servei municipal de recollida en la periodicitat que es faci i en les 
condicions establertes en aquest Reglament. 

4. A més de la recollida específica establerta en l’apartat anterior l’usuari podrà optar 
per abocar el contingut del contenidor especial lliurat en el contenidor de recollida 
de la Fracció Orgànica dels residus d’ús comú més proper. 

5. Aquells contenidors lliurats als usuaris específics són en tot moment de propietat 
de l’Ajuntament i l’usuari en tindrà la conservació i custòdia a canvi de l’ús. En 
cessar l’activitat de l’establiment haurà de ser retornat a l’Ajuntament en l’estat 
original, a excepció de les deficiències que el seu simple bon ús pot ocasionar. En 
cas de pèrdua, destrucció o dany l’usuari en serà responsable i haurà d’indemnitzar 
l’Ajuntament pel seu valor. 
Article 23. Normes de conducta dels usuaris comercials  

1. Els establiments d’hostaleria i de comerç alimentari inclosos en l’article anterior 
hauran d’observar, en la gestió de la Fracció Orgànica dels residus, les normes 
següents:  
1.1. Les deixalles s’hauran de dipositar en contenidors estancs, en dispositius o 

recipients higiènics i inalterables, que siguin de neteja i desinfecció fàcil i amb 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 60 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

tapa de tancament ajustada, i d’obertura per pedal que es mantindrà 
permanentment tancada per evitar males olors.  

1.2. L’usuari del servei haurà de vetllar per tal que l’espai on s’ubiquen els 
contenidors de la Fracció Orgànica dels residus no esdevingui un focus de 
contaminació per la presència d’insectes o de brutícia.  

1.3. Cal netejar i desinfectar periòdicament la zona on es guarden els contenidors. 
Aquestes mesures han de ser controlades per l’usuari mitjançant indicadors 
d’autocontrol. 

1.4. Cal ordenar el dipòsit de forma que les deixalles no romanguin de forma 
permanent al terra ni puguin provocar focus d’insectes o rosegadors. 

1.5. La Fracció Orgànica dels residus s’ha de lliurar al Servei de Recollida 
diàriament sigui quin sigui el sistema de recollida.  

Secció 3a.- Fracció inorgànica  
Article 24. Recollida de la fracció inorgànica  

1. Els residus urbans que no tinguin la consideració de Fracció Orgànica i dels quals 
s’ha separat els materials per als quals s’ha establert una recollida selectiva 
específica constitueixen la fracció inorgànica dels residus municipals.  

2. Aquests residus hauran de ser introduïts per l'usuari en una bossa separada de la 
resta de residus i, un cop tancada, es dipositarà en els contenidors retolats com 
brossa inorgànica, pintats de color verd fosc i, en el cas dels soterrats, amb tapa 
de color verd fosc.  

Secció 4a.- Altres recollides selectives  
Article 25. Recollida de vidre  

1. La recollida de vidre inclourà la dels residus d’envasos confeccionats 
exclusivament amb aquest material, d'una capacitat no superior a 2 litres i d'un 
diàmetre exterior màxim de 17 cm. Envasos de capacitat o mida superior, vidres 
procedents de la construcció d'edificis, bombetes i altres làmpades i, en general, 
qualsevol altre objecte no fabricat exclusivament de vidre o de mida superior, seran 
recollits a través del servei de deixalleria. 

2. Els envasos de vidre objecte de recollida hauran de ser dipositats en els 
contenidors de vidre pintats de color verd clar i senyalitzats adequadament. Abans 
del dipòsit els envasos hauran de ser buidats de tot contingut i alliberats de metalls 
o altres materials com taps, càpsules o precintes. 

3. En el moment del dipòsit en contenidors, l'usuari haurà de tenir cura que l'envàs 
en trencar-se no produeixi danys a ell o a tercers. 

4. Els usuaris inclosos dins de l’àmbit del servei municipal diferents dels domèstics 
que, per les circumstàncies del volum dels residus de vidre generats o per la seva 
separació geogràfica del circuit municipal de recollida, estigui justificat podran ser 
obligats a instal·lar un contenidor particular al seu càrrec i a facilitar, al vehicle de 
recollida, l’accés per al seu buidatge periòdic. 

5. El vidre recollit selectivament serà destinat a la reutilització o al reciclatge com a 
matèria primera. 
Article 26. Recollida d’envasos 
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1. La recollida d’envasos inclourà la dels residus d’envasos de plàstic, envasos 
metàl·lics (llaunes de ferri i d’alumini, esprais buits), cartró per begudes i altres 
envasos lleugers identificats amb el punt verd que no siguin ni paper ni vidre. 

2. Els envasos objecte de recollida hauran de ser dipositats en els contenidors 
d’envasos pintats de color groc i senyalitzats adequadament. Abans del dipòsit els 
envasos hauran de ser buidats de tot contingut i alliberats de metalls o altres 
materials com taps, càpsules o precintes. 

3. En el moment del dipòsit en contenidors, l'usuari haurà de tenir cura que l'envàs 
en trencar-se no produeixi danys a ell o a tercers. 

4. Els usuaris inclosos dins de l’àmbit del servei municipal diferents dels domèstics 
que, per les circumstàncies del volum dels residus d’envasos generats o per la 
seva separació geogràfica del circuit municipal de recollida, estigui justificat podran 
ser obligats a instal·lar un contenidor particular al seu càrrec i a facilitar, al vehicle 
de recollida, l’accés per al seu buidatge periòdic. 

5. Els envasos recollits selectivament seran destinats a la reutilització o al reciclatge 
com a matèria primera. 
Article 27. Recollida de paper i cartró  

1. La recollida dels residus urbans de paper i cartró inclourà la dels fulls, diaris, 
revistes, llibres o embalatges confeccionats amb paper o cartró de forma exclusiva. 
No podran ser dipositats objectes de paper o cartró confeccionats junt amb altres 
materials de difícil separació com, per exemple, tetrabrics. El paper i cartró haurà 
d’estar net d'olis o d'altres productes que l'impregnin per tal de permetre un 
reciclatge correcte. 

2. El paper i cartró haurà de ser plegat i condicionat per l'usuari per ocupar el mínim 
espai i, un cop reduït, el dipositarà, dins els contenidors de paper i cartró pintats 
de color blau i senyalitzats adequadament. 

3. Es prohibeix deixar el paper i cartró al costat dels contenidors.  
Article 28. Recollida d'objectes voluminosos   

1. Es consideren residus voluminosos als efectes establerts en el present Reglament 
els residus de caràcter domèstic que no poden ser evacuats per mitjans 
convencionals i/o habituals de recollida per causa de la seva envergadura, com 
ara grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i similars. 

2. La recollida de residus voluminosos es farà durant els dies i hores que l’Ajuntament 
determini i en els llocs habilitats a l’efecte. 

3. No és permès de treure i/o deixar a la via pública els residus voluminosos fora dels 
dies i/o llocs assenyalats ni tampoc en quantia o volum desmesurat pel que fa a un 
habitatge. 

4. L'usuari haurà de facilitar, tan com pugui, la prestació del servei, tant el 
desmuntatge de l'objecte com qualsevol altre.  

5. L’usuari i el gestor del servei procuraran efectuar el menor dany possible als 
objectes recollits per tal de facilitar-ne la recuperació i reutilització. 

6. Està prohibit dipositar residus voluminosos fora dels punts de recollida i horaris 
habilitats.  

7. Resta rotundament prohibit abandonar residus voluminosos fora d’aquests espais. 
La infracció d’aquesta prohibició constituirà infracció greu i determinarà l’exigència 
al responsable dels costos extraordinaris corresponents més la multa que 
correspongui. 
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8. Un cop lliurat el residu a l’Ajuntament, n’adquirirà la propietat i podrà cedir o 
promoure la destinació dels objectes a persones amb necessitats 
socioeconòmiques. 

9. L’Ajuntament fomentarà que els establiments comercials distribuïdors 
d’electrodomèstics o aparells electrònics es facin càrrec dels vells quan se’n 
comprin de nous. 
Article 29. Recollida de roba i calçat  

1. La recollida de roba inclou els vestits, la roba de la casa i la resta de demés 
materials efectuats amb materials tèxtils, així com el calçat i complements fabricats 
en cuir. 

2. L'usuari haurà de dipositar la roba en els contenidors específics i adequadament 
senyalitzats pel servei municipal dins de bosses tancades. Els usuaris del servei 
que produeixin gran quantitat de roba hauran de dipositar-la en la deixalleria 
municipal d’acord amb la seva reglamentació. 

3. La recollida municipal de roba la realitza l’empresa o empreses autoritzades per 
l’Ajuntament. També, l’Ajuntament pot autoritzar recollides excepcionals a aquells 
col·lectius que incorporin un objectiu social en la recollida. 

4. La recollida de roba està destinada principalment a la seva reutilització per 
persones necessitades o al reciclatge com a matèria primera. En aquest sentit 
l’Ajuntament pot cedir o promoure la destinació de la roba recollida a persones amb 
dificultats socioeconòmiques. 
Article 30. Recollida d'animals morts  

1. Seran objecte de recollida selectiva els animals morts.  
2. L’Ajuntament determinarà la forma de prestació del servei i el responsable 

d’aquesta prestació que sigui més convenient en cada cas.  
Article 31. Recollida de vehicles abandonats 

1. El procediment per ordenar el trasllat a un Centre Autoritzat de Tractament de 
Vehicles en els casos en què aquests romanen estacionats per un període superior 
a un mes i que presenten desperfectes que fan impossible el seu desplaçament 
pels seus propis mitjans o que li falten les plaques de matrícula, serà el previst en 
l'article 106 del text refós de la Llei sobri Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Vial aprovat per Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre.  

2. Això no obstant, si al llarg d'aquest procés aquest vehicle presentés algun tipus de 
risc per a la resta d'usuaris de la via pública, podrà serà retirat immediatament.  

3. El procediment pot iniciar-se bé d'ofici, mitjançant denúncia d'un Agent de Policia 
o per denúncia de particular. 

4. Iniciat el procediment mitjançant denúncia de particular, en la qual es posi de 
manifest l'existència en la via pública d'un vehicle abandonat, es procedirà a la 
comprovació per la Policia Municipal. 

5. Transcorregut un període superior a un mes des de l'estacionament del vehicle, 
presentant aquest desperfectes que facin impossible el seu desplaçament o 
mancant de les plaques de matriculació, es requerirà al titular perquè, en el termini 
d'un mes, procedeixi la seva retirada de la via pública.  

6. Finalitzat aquest termini, per part de la Policia Municipal, es procedirà a comprovar 
la permanència o no del vehicle en via pública, estenent acta en cada comprovació 
que es dugui a terme. 
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7. En el requeriment que es faci al propietari se li advertirà que, de no retirar el vehicle 
de la via pública en el termini d'un mes atorgat a aquest efecte, aquest vehicle serà 
considerat com a residu municipal, en els termes previstos en l'article 3.3 a) del 
Text refós de la Llei Reguladora dels Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, i es procedirà al seu al trasllat del vehicle al Centre Autoritzat de 
Tractament de Vehicles. 

8. En el cas que s'iniciï el procediment d'ofici, començarà a computar-se el termini 
d'un mes des de la data de la denúncia; si s'inicia a instàncies de part, començarà 
a computar-se el termini des de la data de l'acta de comprovació de la Policia 
Municipal. 

9. Si no hagués estat possible la identificació del titular, es notificarà per edictes, de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
procedint-se al tractament d'aquest com a residu domèstic segons l'assenyalat en 
el paràgraf anterior, una vegada hagin transcorregut els terminis establerts 
legalment. 

10. Si en el termini d'un mes, comptat des de la notificació del requeriment, el titular 
del vehicle no procedeix a la seva retirada, aquest serà considerat residu domèstic 
i lliurat per l'Ajuntament al Centre de Tractament per a la seva posterior destrucció 
i descontaminació. 

11. El lliurament del vehicle haurà d'acreditar-se per la instal·lació de destí mitjançant 
un certificat de lliurament, demostratiu de la posada a la disposició del vehicle per 
a la seva descontaminació.  

12. El certificat de destrucció acredita la fi de la vida útil, donant lloc a la seva 
immediata descontaminació com a residu perillós, i justificarà la baixa electrònica 
definitiva en circulació del vehicle en el Registre de Vehicles de la Direcció General 
de Trànsit, conforme al procediment previst en l'article segon de l'Ordre 
INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la Baixa Electrònica dels 
Vehicles Descontaminats al final de la seva Vida Útil. 

13. En l'acte de retirada del vehicle de la via pública haurà d'estar present l'Agent de 
la Policia Municipal, que estendrà acta de trasllat del vehicle. 

14. La permanència del vehicle denunciat en la via pública pot ser constitutiva 
d'infracció de conformitat amb el que es disposa en els articles 75 i 76 del Text 
refós de la Llei Reguladora dels Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, en aquest cas es tramitarà el corresponent procediment sancionador. 

15. Els vehicles que romanguin estacionats en terrenys de domini i ús públic, més d’un 
mes amb signes d’abandonament, seran retirats de la via pública i dipositats en el 
dipòsit municipal.  

16. Un cop requerit el propietari, si és conegut, per tal que es faci càrrec del vehicle 
previ pagament de la taxa corresponent i transcorregut un mes des de la recepció 
d'aquest requeriment, el vehicle passarà a tenir la consideració de residu urbà i es 
gestionarà adequadament. D'igual forma es farà amb la resta de vehicles o restes 
dels quals no se’n pugui identificar el propietari. 

17. Els propietaris de vehicles podran manifestar també la seva intenció d'abandonar 
al vehicle per tal que sigui donat de baixa per a la circulació i gestionat 
adequadament. 
Article 32. Recollida de runes procedents d'obres menors 
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1. Els residus de la construcció i runes procedents d'obres de construcció i reparació 
domiciliària per a les quals no sigui necessari la redacció de projecte tècnic seran 
dipositats per l'usuari en la deixalleria municipal d’acord amb la seva 
reglamentació.  

2. La resta de residus generats en l’execució d’obres, enderrocs i reformes 
d’habitatges han de comptar amb un sistema de recollida i tractament específic.  

3. Els promotors, els constructors i els transportistes de terres i runes estaran 
solidàriament obligats a fer la neteja immediata del tram de via pública que s’hagi 
embrutat com a conseqüència de les operacions de càrrega, transport i descàrrega 
de terres i altres residus de la construcció.  

4. En cas que els obligats no facin la neteja immediata, els serveis municipals 
netejaran la via pública afectada i retiraran els materials abocats, tot això a càrrec 
dels responsables.  

5. Els posseïdors i/o titulars dels vehicles retirats a l’empara d’aquest article vindran 
obligats a fer-se càrrec de totes les despeses que la retirada generi i de les taxes 
que l’Ajuntament imposi per la prestació dels serveis corresponents, que es 
liquidaran per mitjà del Decret pel qual s’ordeni la retirada i s’hauran d’abonar dins 
els terminis establerts pel Reglament General de Recaptació. 
Article 33. Residus domèstics especials 

1. Són residus especials de procedència domèstica, la gestió dels quals és 
competència de la Generalitat de Catalunya, els següents: els frigorífics i altres 
aparells que contenen clorofluocarburs, les piles, els medicaments fora d’ús, els 
fluorescents i llums de vapor de mercuri i els olis usats de consum humà, així com 
la resta de residus catalogats com a especials i de procedència dels domicilis 
privats.  

2. L’Ajuntament fomentarà que els distribuïdors dels productes que generin els 
residus especials definits en l’apartat anterior garanteixin la correcta gestió 
d’aquests residus. S’inclourà, si és necessari, la seva recollida o l’adequació d’un 
lloc per recollir-los a través d’un contenidor. Aquests distribuïdors que tinguin en 
dipòsit un contenidor de recollida de residus especials domèstics se’n 
responsabilitzaran de la custòdia i conservació. Quan estiguin plens hauran de 
transportar-los a la deixalleria o a un tractador autoritzat.  

3. Per altra banda, l’Ajuntament fomentarà la recollida selectiva d’aquests residus 
mitjançant instal·lacions adequades o el servei de deixalleria.  

Capítol IV  Règim Sancionador  

Article 34. Classificació de les infraccions  
1. Tots els usuaris del servei i, en general, tots els productors i posseïdors de residus 

urbans dins del terme municipal de Moià, estan obligats al compliment d’aquest 
Reglament i de les instruccions complementàries per a la seva execució. Qualsevol 
incompliment serà sancionat sense perjudici de la restauració del dany causat i de 
les indemnitzacions dels perjudicis ocasionats.  

2. Les infraccions comeses per incompliment de les disposicions previstes en aquest 
Reglament estan classificades com molt greus, greus i lleus. Tot això sense 
perjudici de les infraccions assenyalades pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
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Article 35. Infraccions molt greus  
1. Són infraccions molt greus:  

1.1. L'abandonament o el trasllat incontrolat de residus perillosos. 
1.2. L'abandonament de qualsevol altra mena de residus, sempre que s'hagi 

produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en 
perill greu la salut de les persones. 

1.3. La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament per 
tal d'evitar danys o perjudicis, fins i tot presumptes, per al medi ambient. 

1.4. L'ocultació o l'alteració maliciosa de dades aportades als expedients 
administratius per a l'obtenció de llicències, autoritzacions, permisos o 
concessions. 

1.5. La mescla de les diverses categories de residus perillosos entre si o d'aquests 
amb els que no tenen aquesta consideració, sempre que com a conseqüència 
d’això s'hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o 
s'hagi posat en perill greu la salut de les persones. 

1.6. La crema o qualsevol altre eliminació incontrolada de residus si fos determinant 
de danys o perjudicis reals al medi ambient o a la salut de les persones. 

1.7. La reincidència en infraccions greus.  
Article 36. Infraccions greus   

1. Són infraccions greus:  
1.1. L'obstrucció de l'activitat de control o inspectora de l'Ajuntament.  
1.2. L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de 

qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits no legalitzats, si no produeixen 
cap dany al medi ambient o no posen en perill greu la salut de les persones.  

1.3. La negativa o el retard en la instal·lació de mesures de control o de seguretat 
establertes en cada cas.  

1.4. La no separació en origen i el lliurament al Servei de Recollida de residus 
urbans subjectes a recollida selectiva de forma no separada per part 
d’establiments de serveis o comercials.  

1.5. La posada en funcionament d'aparells, instruments mecànics o vehicles 
precintats per raó d'incompliment de les determinacions sobre gestió dels 
residus.  

1.6. La mescla de les diverses categories de residus perillosos entre si o d'aquests 
amb els que no tenen aquesta consideració, sempre que com a conseqüència 
d’això no s'hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient 
o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.  

1.7. El lliurament efectuat per establiments industrials, comercials o de serveis de 
residus urbans sense utilitzar el contenidor o sistema de recollida reglamentari, 
utilitzant-ne un d'incorrecte per a la classe de residus lliurats, sense separar 
les diverses classes de residus quan la recollida selectiva sigui obligatòria, o 
de qualsevol altra forma contrària a les prescripcions d’aquest Reglament.  

1.8. L'execució d'operacions de lliurament de residus o abocaments sense les 
mesures de cautela necessàries, sempre que s'ocasionin danys a qualsevol 
element del sistema de recollida de residus.  

1.9. Endur-se sense autorització, per part d'empreses industrials, comercials  o de 
serveis, residus urbans correctament dipositats en els contenidors.   
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1.10. La crema o qualsevol altra eliminació contrària a aquest Reglament de 
residus efectuada per empreses industrials, comercials o de serveis si no fos 
determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient o a la salut de les 
persones.  

1.11. La utilització del servei municipal per part d’empreses industrials, comercials 
o de serveis que no tinguin la condició d’usuaris del servei municipal.  

1.12. La reincidència en faltes lleus. 
Article 37. Infraccions lleus  

1. Són infraccions lleus:  
1.1. El retard en el subministrament de la informació requerida sobre els residus 

produïts.  
1.2. L'abandonament o l'abocament fet per particulars domèstics d'objectes, 

residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats. 
1.3. La crema o qualsevol altra eliminació contrària a aquest Reglament de residus 

efectuada per particulars domèstics si no fos determinant de danys o perjudicis 
reals al medi ambient o a la salut de les persones.  

1.4. El lliurament efectuat per particulars domèstics de residus urbans sense 
utilitzar el contenidor o sistema de recollida reglamentari, utilitzant-ne un 
d'incorrecte per a la classe de residus lliurats, sense separar les diverses 
classes de residus quan la recollida selectiva sigui obligatòria o de qualsevol 
altra forma contrària a les prescripcions d’aquest Reglament.  

1.5. La manca de cura en les operacions de recollida i de lliurament de residus que 
provoquin manca de netedat o disfuncions en els elements de recollida 
d'escombraries, en la via pública o en elements comunitaris del veïnat.  

1.6. Manipular, remenar o endur-se, per part de particulars, residus urbans 
correctament dipositats en els contenidors.   

1.7. Dipositar residus fora de l'horari establert.  
1.8. No mantenir en condicions d'higiene i netedat els contenidors particulars o les 

zones, espais o armaris destinats a l'estada d'aquests contenidors.  
1.9. L’ocultació de qualsevol element o la falsedat en les declaracions que 

constitueixen el supòsit de fet de les subvencions. 
Article 38. Classes de sancions 

1. Les sancions per imposar són les següents:  
1.1. Multa  
1.2. Suspensió temporal de l'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol que 

l'autoritza.  
1.3. Suspensió definitiva de l'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos 

termes, de la llicència o títol que l'autoritza.  
1.4. Precintat d'aparells, vehicles o altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.  
1.5. Prohibició d’utilització del sistema de recollida de residus urbans, el qual haurà 

de ser substituït per un altre de particular.  
1.6. Cursos substitutoris de formació ambiental de deu hores de durada o setze 

hores de treball comunitari relacionat amb els residus. En ambdós casos 
aquestes sancions seran substitutòries de les imposades per a infraccions 
lleus a sol·licitud de l’infractor.  
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2. La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot portar inclosa qualsevol de les 
altres sancions que s'apliquen, en la mesura en què condicionen l'exercici de 
l'activitat, sempre que es tracti d'infraccions molt greus.  
Article 39. Graus de la multa  

1. La multa per imposar té tres graus que es corresponen, respectivament, amb les 
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:  
1.1. Infraccions lleus, de 60 a 1.500 EUR  
1.2. Infraccions greus, de 1.501 fins a 15.000 EUR  
1.3. Infraccions molt greus, de 15.001 fins a 30.000 EUR 
Article 40. Criteris de graduació de les sancions  

1. Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte 
els criteris objectius i subjectius següents, que poden ésser apreciats 
separadament o conjuntament:  
1.4. L'afectació de la salut i la seguretat de les persones  
1.5. L'alteració social a causa del fet infractor  
1.6. La gravetat del dany causat al sector, a l'àrea ambiental protegida o a les 

persones  
1.7. La superfície afectada i el seu deteriorament  
1.8. La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica  
1.9. El benefici derivat de l'activitat infractora  
1.10. El grau de malícia del causant de la infracció  
1.11. El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior  
1.12. La capacitat econòmica de l'infractor  
1.13. La reincidència. 
1.14. La comissió de diferents infraccions  
Article 41. Persones responsables  

1. Són responsables de les sancions tipificades en aquest Reglament tots aquells que 
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones 
físiques o jurídiques.  

2. Són responsables, en concepte d'autor, aquells que han comès directament o 
immediatament el fet infractor, i també aquells que han impartit les instruccions o 
ordres necessàries per a cometre'l.  

3. Les persones jurídiques també poden ser responsables de les infraccions 
tipificades en aquest Reglament i, subsidiàriament, els seus administradors.  

4. En el cas que hi hagi diverses persones responsables i no sigui possible determinar 
el grau de participació de cadascuna en la modificació de la infracció, es 
considerarà que la responsabilitat és solidària.  
Article 42. Mesures cautelars 

 Un cop detectada una infracció tipificada en aquest Reglament, l'alcalde o el seu 
delegat pot ordenar, per tal d'evitar la continuïtat del dany al medi ambient o als béns 
de domini públic, qualsevol de les mesures cautelars previstes en la llei, com la 
recollida dels residus abocats, la suspensió de l'activitat o la clausura de l'establiment, 
local o lloc d'establiment.  

Article 43. Obligació de reposar i restaurar  
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Sens perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors estan 
obligats a la reposició o restauració de les coses a l'estat anterior a la infracció comesa, 
en la forma i condicions que fixi l'Ajuntament. Igualment, els infractors resten 
responsables d'indemnitzar els danys causats amb les infraccions comeses amb 
independència de la sanció que s'imposi, indemnització que es determinarà en el 
mateix expedient sancionador.  

Article 44. Multes coercitives  
1. Es poden imposar multes coercitives per a l'execució de les obligacions derivades 

d'actes infractors o en execució de resolucions sancionadores, que són reiterables 
si transcorren els terminis assenyalats amb aquesta finalitat en els requeriments 
corresponents, fins que es compleixi el que hi ha disposat.  

2. L'import de cada multa coercitiva no pot excedir el deu per cent de la que correspon 
a la infracció presumpta o declarada ni, en el seu conjunt, el trenta per cent 
d'aquesta. 
Article 45. Procediment sancionador  

1. Les sancions per infraccions tipificades en aquesta ordenança no es poden 
imposar sinó en virtut d'un expedient instruït a aquest efecte, el qual s'ha d'ajustar 
a les normes sobre procediment sancionador vigents a Catalunya.  

2. El termini per a resoldre el procediment i notificar la resolució dels procediments 
sancionadors és d’un any.  
Article 46. Inspecció  

L'Ajuntament tindrà la facultat inspectora dins de l’àmbit material objecte d'aquest 
Reglament i, en exercici d'aquesta funció, els seus inspectors, que tindran la condició 
d’agent de l’autoritat acreditant la seva identitat, estan autoritzats per entrar lliurement 
i sense notificació prèvia, en qualsevol moment, en tots els centres i establiments on 
es desenvolupin activitats amb repercussió a fets regulats en aquest Reglament, per 
efectuat qualsevol de les funcions previstes per la llei. Les persones o entitats 
inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de subministrar tota classe 
d'informació sobre instal·lacions, productes o serveis, i han de permetre que es 
prenguin mostres i que es facin la resta de comprovacions. Tot això sense perjudici 
dels drets individuals constitucionalment protegits.  

Article 47. Règim supletori  
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d'aplicació el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus., així com la resta de disposicions sectorials en matèria de residus i de 
règim local que les despleguin o complementin. 
4. Expedient 744/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Moià per regular 
l’assistència tècnica informàtica 

Departament: Secretaria 
Tema: Consell Comarcal del Moianès. Conveni d’Assistència Tècnica 

Informàtica 
Expedient: 744/2017 
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El Consell Comarcal del Moianès, durant el mes de febrer, va realitzar una enquesta 
a tots els municipis de la comarca per detectar les necessitat de mancomunar els 
serveis d’Assistència tècnica informàtica a la Comarca.  

 
El resultat de l’estudi va ser que la majoria dels ajuntaments tenien la necessitat de 

contractar l’assistència tècnica informàtica de forma mancomunada. 
 
El Consell Comarcal del Moianès, com a entitat supramunicipal, pot prestar 

assistència tècnica als municipis i cooperar en l’establiment de nous serveis  
necessaris per al desenvolupament del territori, en els termes establerts pel Decret 
Legislatiu 4/2003, el qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de 
Catalunya. 

 
Vist que és d’interès per l’Ajuntament de Moià de mancomunar els servis 

d’assistència tècnica informàtica i millorar el servei i el seu cost. 
 
El verb mancomunar no s’ha d’entendre, en aquest cas, en el sentit que hi hagi 

voluntat de crear una Mancomunitat seguint el procediment establert per l’article 44 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 2, 21 i 155 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sinó en el sentit que el Consell 
Comarcal prestarà assistència tècnica informàtica als municipis de la Comarca en 
compliment del deure de col·laboració que li imposa la Decret Legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya. 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que 

representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb 
els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, 
Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític 
Municipal d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau 
i Jordi Marsinyac, del Grup Polític Municipal del PDeCAT, 

Acorda 
Primer. APROVAR el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 

COMARCAL DEL MOIANÈS AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL 
MOIANÈS I EL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL 
MOIANÈS PER REGULAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA que 
s’insereix a l’Annex. 

Segon. DONAR TRASLLAT de la resolució presa al Consell Comarcal del Moianès 
per al seu coneixement i efectes. 

Tercer. FACULTAR la 1a Tinent d’Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui 
necessari per a l’execució de l’Acord adoptat i per a l’esmena d’errades i la 
introducció de les rectificacions de detall en el conveni que fossin necessàries per 
assolir-ne la signatura. 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 70 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

Annex 

Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de Moianès, 
els Ajuntaments de la Comarca del Moianès i el Consorci per a la 
Promoció dels Municipis del Moianès per Regular l’Assistència 

Tècnica Informàtica. 
 

REUNITS 
D’una part, Il·lm. Sr/a. Dionís Guiteras i Rubio, President del Consell Comarcal del 

Moianès, assistit pel secretari del Consell Comarcal del Moianès, Sr. Jaume Miró i 
Herms. 

 
I D’altra part , Sra. Montse Ferrer Crusellas , Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 

Moià, assistit pel secretari/a de l’Ajuntament, Sr. Miquel Colom Canal. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a contractar i 

obligar-se, en temes del present document, pel que posades prèviament d’acord les 
parts, lliurament, 

MANIFESTEN 
Que el Consell Comarcal del Moianès, durant el mes de febrer, va realitzar una 

enquesta a tots els municipis de la comarca per detectar les necessitat de 
mancomunar els serveis d’Assistència tècnica informàtica a la Comarca. El resultat de 
l’estudi va ser que la majoria dels ajuntaments tenien la necessitat de contractar 
l’assistència tècnica informàtica de forma mancomunada. 

 
Que el Consell Comarcal del Moianès, com a entitat supramunicipal, pot prestar 

assistència tècnica als municipis i cooperar en l’establiment de nous serveis  
necessaris per al desenvolupament del territori, en els termes establerts pel Decret 
Legislatiu 4/2003, el qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització comarcal de 
Catalunya. 

 
Vist que és d’interès per l’Ajuntament de Moià de mancomunar els servis 

d’assistència tècnica informàtica i millorar el servei i el seu cost. 
 
Amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts convenen 

els següents, 
 

PACTEN 
I. Objecte del Conveni 
El present conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Moianès, els municipis del Comarca i Consorci del Moianès que 
s’hi adhereixin per a la prestació dels següents serveis: 

1. Assistència tècnica en manteniment i reparació dels servidors, equips 
informàtics, impressores, tabletes, etc., instal·lació de perifèrics i del software per tal 
de garantir el correcte funcionament de l’equip existents o nous, renovació de 
programació, etc. 
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2. Assessorament en l’adquisició de l’equipament informàtic. 
3. Assistència telefònica o via correu electrònic durant la jornada habitual de 

treball . 
4. Assistència remota: Es disposarà d’un número de telèfon, des del qual es  podrà 

contactar amb el tècnic per resoldre petites incidències o altres qüestions relacionades 
amb el tema, tenint l’opció de solucionar el problema amb connexió remota. 

  
II. Horari de prestació dels serveis d’Assistència General o Tècnica. 
El servei es prestarà de forma presencial a la seu dels ajuntaments, Consell 

Comarcal del Moianès i Consorci del Moianès, així com a tota la resta de 
dependències externes dintre del terme municipal dels diferents municipis de la 
comarca del Moianès. 

 
Els horaris dels serveis seran els següents: 
- El servei es prestarà presencialment de dilluns a divendres dins de l’horari 

d’obertura dels ajuntaments, del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. 
- Aquest servei podrà rebre avisos d'incidències o treballs als sistemes fora 

d'aquest horari i amb caràcter excepcional. 
- L’hora començarà a computar una vegada s’hagi arribat al lloc on es realitzarà 

el servei. 
- El servei d’Assistència que coincideixi amb les festes locals del Municipi hauran 

de ser compensades per un altre dia laborable. 
- Durant el període de vacances es pactarà amb els ajuntaments/Consorci 

Moianès les possibles urgències. 
 
III. Representació de les parts. 
L’entitat ha de designar un responsable per tal de ser l’interlocutor habitual del 

tècnic comarcal del Servei d’Assistència Tècnica Informàtica, resoldre les dificultats 
bàsiques a nivell d’informàtica que es puguin prestar en el treball diari i agilitzar la 
presa de decisions en cas de projectes especials. 

 
Es disposarà d’un servei de recollida d’incidències per tal de poder programar les 

tasques del tècnic informàtic. 
 
El responsable interlocutor disposarà d’accés al servei de recollida d’incidències 

per tal d’anar anotant els problemes i les tasques que calen fer. 
 
IV. Cost dels serveis i forma de pagament. 
Els costos del Servei d’Assistència s’incorporen com annex I a aquest conveni i es 

podran revisar anualment. 
 
Amb la signatura d’aquest conveni els ajuntaments/Consorci del Moianès 

s’obliguen a efectuar trimestralment el pagament del preu per a la prestació del servei. 
 
Els pagaments que cobreixin serveis especials seran liquidats a part. 
 
V. Obligacions de les parts. 
El consell Comarcal del Moianès es compromet a: 
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Disposar de serveis tècnics qualificats per poder oferir el servei de forma àgil i 
adequada. 

Organitzar regularment reunions de seguiment amb el tècnic informàtic i 
l’interlocutor de l’ajuntament/ Consorci signants del conveni,  sobre l’avanç dels 
treballs informàtics. 

 
L’Ajuntament /el Consorci del Moianès es compromet a: 
Facilitar una àrea de treball adequada als serveis tècnics del Consell Comarcal. 

Designar d’entre l’equip de govern un responsable amb qui acordar i coordinar les 
actuacions. 

Facilitar la informació necessària per al desenvolupament de l’activitat del Servei 
Tècnic informàtic. 

 Designar entre el personal de l’ajuntament /Consorci del Moianès, una persona que 
disposi d’un mínim de coneixements d’informàtica com per resoldre incidències  
simples i, a indicació dels Tècnics del Servei Informàtica, portar a terme tasques 
elementals i puntuals. 

En el cas d’ajuntaments o consorci del Moianès que disposi de tècnics informàtics 
propis s’actuarà de forma conjunta sobre la base de les directrius marcades pels 
responsables municipals i les recomanacions dels tècnic del Consell Comarcal. 

 
VI. Personal que presta el servei 
El Consell Comarcal del Moianès desenvoluparà els servei d’informàtica amb els 

serveis tècnics contractats, sense que l’ajuntament assumeixi cap compromís davant 
del personal del Servei. 

 
VII. Seguiment del Conveni 
Es constituirà una comissió de Seguiment del present Conveni formada per un 

representant del Consell Comarcal, un representat de l’ajuntament i/o Consorci del 
Moianès i un representant dels serveis tècnics informàtics, si és necessari. La 
Comissió podrà ampliar-se si es considera convenient. 

L’objecte de la comissió es vetllar per l’acompliment dels acords de les parts i es 
reunirà abans de l’acabament de cada exercici i a petició de qualsevol de les parts. 

 
VIII. Vigència del Conveni 
La vigència del conveni és a partir de la seva signatura i fins a 31 de desembre de 

2018, prorrogable tàcitament per anys naturals, excepte en cas de denúncia  per 
alguna de les parts amb una antelació mínima de 2 mesos. 

 
IX. Responsabilitat 
El Consell Comarcal del Moianès no es responsabilitza de l’adquisició de les 

llicències originals de programari propietat dels ajuntaments, ni tan sols en el cas que 
els  Serveis Tècnics informàtics n’hagi fet la instal·lació o configuració. 

 
X. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa d’aquest conveni fa que siguin competents per 

resoldre, en darrera instància, els conflictes incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Els litigis o controvèrsies que es suscitin en la seva aplicació, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 

 
XI. Causes d’extinció del conveni 
Sense perjudici de l’extinció per mutu acord, ambdues parts podran denunciar el 

present conveni  si  consideren que  hi ha  incompliment greu  de les  seves condicions 
essencials. La presumpció d’existència d’incompliment greu serà comunicada de 
forma fefaent mitjançant comunicació escrita. L’altra part tindrà un termini d’un mes 
per solucionar la causa l’incompliment. Si al final d’aquest termini la causa 
d’incompliment no hagués estat corregida, el conveni quedarà resolt automàticament 
si així ho  requeria la part denunciant. 

Les parts es comprometen a resoldre de bona fe i de manera amistosa qualsevol 
desacord que pugui existir en el desenvolupament del conveni, de manera prèvia a la 
via de la jurisdicció contenciosa. 

I en prova de conformitat i d’acceptació, totes les parts signen aquest conveni en el 
lloc i data esmenats. 

 
Annex 1 
El cost hora conveniades del servei serà de 24 €/hora. 
Les hores sol·licitades per l’ajuntament de Moià és de 144 hores anuals. 
L’ampliació d’hores conveniades, s’haurà de demanar prèviament per part de 

l’ajuntament. 
L’acceptació de l’ampliació per part del Consell Comarcal dependrà de la 

disponibilitat dels serveis tècnics contractats. 
 

El president del Consell Comarcal La 1ª Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de 
Moià 

 
 

 

Dionís Guiteras Rubio Montse Ferrer Crusellas 
En dona fe, el secretari del Consell 
Comarcal del Moianès, 

En dona fe, el Secretari de l’Ajuntament 
de Moià, 

 
 

 

Jaume Miró i Herms Miquel Colom i Canal 
5. Expedient 2167/2018. Renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular 

i Substitut del Jutjat de Pau de Moià 
Departament: Secretaria  
Tema: Renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut. 
Expedient:  2167/2018 
 
Vist que s’han d’iniciar els tràmits per a la proposta de nomenament del/la Jutge de 

Pau Titular i del Jutge de Pau Substitut amb motiu de la finalització de l’actual mandat 
de quatre anys. 
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Vista la normativa aplicable els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i en especial els arts. 4,5,6,7 del Reglament 3/95 del Jutges de Pau i l’article 
51 de la Llei 8/87 de Règim Local a Catalunya i demés concordants. 

 
Vist que el procediment consisteix en obrir un termini de convocatòria pública de 

vint dies hàbils, comptadors del dia següent a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, per tal que totes les persones que hi estiguin interessades en optar al 
càrrec, presentin la sol·licitud corresponent al Registre General de l’Ajuntament de 
Moià, amb els requisits legals establerts i no estiguin incursos en incapacitació o 
impediment per al càrrec segons el contemplat a l’article 303 de la LOPJ. 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que 

representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, amb 
els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, 
Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític 
Municipal d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau 
i Jordi Marsinyac, del Grup Polític Municipal del PDeCAT, 

Acord 
Primer. INICIAR l’expedient per a la provisió dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i 

Jutge de Pau Substitut del Jutjat de Pau de Moià i obrir el període de convocatòria 
pública per tal que les persones interessades pugin presentar candidatures als 
càrrecs referits. 

Segon. PUBLICAR la convocatòria, inserint anunci al BOPB, al  Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, al del Jutjat de Pau i al web municipal.  

Tercer. TRAMETRE l’anunci publicat al Deganat de Manresa i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

Quart. ESTABLIR un termini de vint dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci al 
BOPB, per a la presentació de sol·licituds. Les sol·licituds es presentaran al 
Registre General de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, o a través del 
qualsevol mitjà previst a l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Publiques.  

Cinquè. FACULTAR l’Alcalde per a totes les gestions que siguin necessàries per a 
l’execució dels presents Acords. 

6. Expedient 1893/2018. Aprovació Definitiva de les Ordenances Fiscals 
per al 2019 

Departament: Departament d’Intervenció-Tresoreria  
Tema:  Aprovació definitiva de la Modificació de les Ordenances Fiscals per 

al 2019 núm. 1,2,5,13,19,21 i 23 i derogació per l’any 2019 ordenança fiscal núm. 
27 

Expedient: 1893/18 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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En data 17 d’octubre de 2018, el Ple de l’ajuntament aprovà inicialment la 
modificació de les ordenances fiscals per al proper exercici 2019, exposant-se al públic 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província (24 d’octubre) i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament (24 d’octubre), finalitzant el període d’exposició pública el 7 
de desembre. 

 
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i 

ordenació de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir 
de l’1 de gener de 2019, s’han presentat reclamacions per part del grup municipal del 
PDCAT, corresponent a les següents ordenances fiscals. 

 Ordenança fiscal núm. 1 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 Ordenança fiscal. Núm. 13 – TAXA PER PARADES, BARRAQUES, 

CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC.  

 Ordenança fiscal núm. 21 – TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS.  

 
Examinades aquestes reclamacions i d’acord amb els motius expressats en 

l’informe elaborat per l’interventor municipal, de data 14 de desembre de 2018 es resol  
desestimar les reclamacions presentades. 

 
El text definitiu de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs, aprovades 

inicialment pel ple de Corporació de 17 d’octubre de 2018, que hauran de regir a partir 
de l’1 de gener de 2019, és el que es conté en document annex. 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
proposa l’adopció dels següents acords. 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que 

representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, pel que 
fa a la declaració d’urgència, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís 
Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, 
Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i dels senyors/res 
Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi Marsinyac, del Grup Polític 
Municipal del PDeCAT, i per majora absoluta del seu nombre legal de membres, en 
relació a la proposta, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan 
Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i 
Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i el vot en contra dels senyors/ 
senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi Marsinyac, del Grup 
Polític Municipal del PDeCAT,  

Acords 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel grup municipal PDCAT 

d’acord amb l’informe emès per l’Interventor municipal. 
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Segon. APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós, que figura 
com ANNEX I. 

Tercer.   APROVAR definitivament per a l’exercici de 2019 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text 
refós, que figura com ANNEX II:  
 Ordenança fiscal núm. 1 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 Ordenança fiscal núm. 2 – IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 Ordenança fiscal núm. 5 – IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,   

INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 Ordenança fiscal. Núm. 13 – TAXA PER PARADES, BARRAQUES, 

CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC. 

 Ordenança fiscal núm. 19 -  TAXES DELS SERVEIS DEL MUSEU 
MUNICIPAL DE MOIÀ  

 Ordenança fiscal núm. 21 – TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS. 

 Ordenança fiscal núm. 23 – PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

Quart.  DEROGAR per a l ‘any 2019 i següents l’ordenança fiscal núm. 27 – PREU 
PÚBLIC PEL SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI. 

Cinquè. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  

Sisè. Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Annex I 

Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació 
dels Ingressos de Dret Públic Municipals 

SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 

106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 
11, 12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, 
apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté normes 
comunes, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant 
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de les Ordenances fiscals i dels Reglaments interiors que es puguin dictar relatius a 
la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 

2. Aquesta Ordenança es dicta per a: 
a) Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes 

referents als procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme 
per aquest Ajuntament. 

b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la 
gestió, de possible determinació per l’Ajuntament. 

c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així 
la reiteració. 

d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’Ajuntament. 

e) Informar als ciutadans de les normes i procediments el coneixement dels quals 
pugui facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries. 

Article 2. Àmbit d'aplicació 
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic la 

titularitat dels quals correspon a l’Ajuntament o als seus Organismes Autònoms. 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la 

recaptació dels ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària es regiran per la seva pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el 
Reglament Orgànic i Funcional, i l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció 
i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració administrativa. 

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

3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores 
d'aquesta Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés. 

SECCIÓ II.- PROCEDIMENT 

Article 3. Aspectes generals 
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 

procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li 
l'accés a la informació administrativa. 

2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 

Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin 

dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos 

en què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi 
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amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti 
la normativa tributària aplicable. 

3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del 
termini establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment 
d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des 
de la presentació. 

4. La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a 
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al 
consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i 
circumstàncies objecte de consulta i els que van ser tractats en la contestació susdita. 

5. Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les 
Ordenances, o en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la 
resposta de la qual es dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei 
receptor de la consulta podrà formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de 
la Secretaria de l’Ajuntament. 

6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la 
seva deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de 
compareixença personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans 
telemàtics, podrà identificar-se utilitzant sistemes d’identificació que determini 
l’Ajuntament.  

7. Si s’actua per mitjà de representant, aquest haurà d’acreditar la seva condició de 
tal, en els termes previstos a l’article 46 de la Llei general tributària. En tot cas, es 
presumirà concedida la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 

Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 
 1. Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en el 

desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i només poden ser 
utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui 
encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin 
ser cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tingui per objecte les qüestions 
a què es refereix l’article 95è de la Llei general tributària.  

2. L’Administració tributària municipal ha d’adoptar les mesures necessàries per 
garantir la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.  

Totes les autoritats o funcionaris que tinguin coneixement d’aquestes dades, 
informes o antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a aquesta 
documentació. Amb independència de les responsabilitats penals o civils que puguin 
derivar-se, la infracció d’aquest particular deure de sigil es considerarà falta 
disciplinària molt greu.  

3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb 
allò disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal.  

4. L´accés dels interessats als procediments tributaris i l’obtenció de còpies dels 
documents que integren l’expedient administratiu, s’haurà d’efectuar en els termes 
previstos a la normativa tributària vigent. 

Article 6. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient 
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu 

representant, per escrit. 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de 

la taxa establerta per expedició i reproducció de documents. 
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3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del 
contribuent en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre 
fet impedeixi complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què 
podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no 
excedirà de 10 dies naturals. 

El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit 
d’audiència o, en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de 
resolució. 

4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels 
quals s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent. 

5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant 
a l’expedient, afectin a dades personals, interessos de tercers o a la intimitat d’altres 
persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a 
l’expedient haurà de motivar-se. 

Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà 
a la Secretaria. 

Article 7. Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la 

tramitació o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 
Article 8. Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat 

1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del 
tràmit d’audiència, es tindran en compte uns i altres en redactar la corresponent 
proposta de resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva 
aportació en els antecedents d’aquesta. 

2. En els procediments d’inspecció es donarà audiència a l’interessat en els terminis 
previstos en la Llei general tributària i en el Reglament general de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes 
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. 

En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de 
la resolució administrativa, es tinguin en compte fets o dades diferents dels aportats 
per altres administracions o per l’interessat. 

3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de 
rectificar errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així 
com en el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei general 
tributària. 

En les resolucions dictades en aquells procediments en què no hagi resultat 
necessari tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització. 

Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies. 
Article 9. Registre 

1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels 
assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan 
administratiu, organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També 
s’anota la sortida de documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 

2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió 
de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre 
hores al dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, 
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que s’anunciaran als potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu 
electrònica. 

La regulació del registre electrònic s’aprovà per Ple de data 5 de juliol de 2012, 
mitjançant l’ordenança reguladora de creació i funcionament del registre electrònic 
municipal.  

3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a traves de 
qualsevol d’aquests mitjans: 

Registre general o electrònic de l’Ajuntament 
Qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, Diputacions, 

Cabildos i Consells Insulars o Ajuntaments de Municipis subjectes al regim de l’article 
121 de la Llei 7/1985. 

Oficines de Correus. 
Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb 

transcendència tributaria per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics 
per contribuents que tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la 
possible comissió de la infracció prevista a l’art. 199 de la Llei general tributaria i la 
possible obertura del corresponents expedient sancionador. 

4. Els assentaments s’anotaran respectant l’ordre temporal de recepció o sortida de 
documents indicant la data del dia d’inscripció i el seu número d’ordre. Un cop efectuat 
el tràmit de registre, els documents seran distribuïts sense dilació als respectius 
destinataris i/o unitats administratives per a la seva tramitació. 

5. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa 
amb motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota 
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de 
presentació d’aquells. 

6. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de 
presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 

7. Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se 
certificacions autoritzades pel Secretari. 

Article 10.  Còmput de terminis  
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per 

hores, s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen 
part d'un dia hàbil. 

Els terminis expressats per hores es compten d'hora en hora i de minut en minut 
des de l'hora  i minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es 
tracti, i no poden tenir una durada superior a vint-i-quatre hores; en aquest cas, s’han 
d’expressar en dies. 

Quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, i s'exclouen 
del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 

Quan els terminis s’hagin assenyalat per dies naturals, s’ha de fer constar aquesta 
circumstancia a les notificacions corresponents. 

En els procediments d'aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini 
coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil 
següent. 

2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà 
d’aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del següent a aquell 
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en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes 
de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà 
que el termini finalitza l’últim dia del mes. 

3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil 
següent. 

4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en 
què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en 
què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 

5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la 
sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre Municipal. 

6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una 
ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 

7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de 
dret públic d’aquest Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
interadministrativa.   

Article 11. Tramitació d'expedients 
1. Els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estaran obligats a 

relacionar-se a traves de mitjans electrònics amb les Administracions Publiques. 
2. De les sol·licituds, comunicacions i escrits que presentin els interessats 

electrònicament podran exigir el corresponent rebut que acrediti la data i hora de 
presentació. 

3. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, 
es requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se li 
indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 

4. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per 
a la continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres 
mesos sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'Administració, es 
produirà la caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 

5. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de 
complimentar per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies 
a partir de la notificació del corresponent acte. 

6. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà 
declarar decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el 
procediment; d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus 
efectes legals, si es produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la 
que es tingui per transcorregut el termini. 

7. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
8. En particular,  la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos 

municipals  que hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva 
Ordenança General. 

Article 12. Obligació de resoldre 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 

procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest 
deure de resoldre expressament en els casos següents: 
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- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte 
de comunicació per l’obligat tributari. 

- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del 
procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats. 

El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la 
normativa aplicable fixi un termini diferent. 

2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini 

d’un mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud. 

b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini 
màxim de sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud. 

3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini 
màxim fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, 
legitima l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci 
administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració 
ha de dictar. 

4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els 
efectes expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 
26.4 de la Llei general tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta 
ordenança. 

SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ 

SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS 

CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC 

Article 13. Impostos de venciment periòdic 
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i 

sobre vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les 
seves Ordenances fiscals específiques. 

2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui 
a terme l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva 
Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de 
Dret Públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es 
realitza mitjançant col·laboració interadministrativa. 

Article 14. Taxes 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran 

les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal 
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels 
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per 
l'ORGT o per l'Ajuntament. 

2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró 
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT. 

3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a  
l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
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4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui 
superior a 10 euros.  

En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del 
règim econòmic matrimonial de societat de guanys. 

En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús 
de l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes 
passius per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús. 

5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin 
a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, 
en què s’aplicarà el previst en els apartats següents: 

a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o 
aprofitament especial,  l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre 
de trimestres naturals que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix 
l'inici de la recepció dels serveis o la utilització o aprofitament. 

b) En els casos de cessament  en la prestació del servei o la utilització privativa o 
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà 
al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any 
transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en 
la  recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.  

Article 15. Calendari fiscal 
1. Quan es tracti d’ingressos la gestió i/o recaptació dels quals ha estat delegada 

en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’ORGT l'aprovació del calendari fiscal i 
la seva publicació en el BOP i també en la seva seu electrònica. 

La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà 
possible al llarg de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT. 

2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, 
es divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals. 

3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la 
Província, s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament 
periòdic domiciliats.  

En el cas que aquest Ajuntament ho tingui establert mitjançant Ordenança Fiscal, 
els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment 
periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute en els terminis que figurin en el 
calendari fiscal publicat, en les condicions i termes que prevegi l’ordenança.   

Article 16. Exposició pública de padrons 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a 

partir de deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el 

Butlletí oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu 
electrònica de l’ORGT o de l'Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró 
corresponent. 

2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació 
de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, 
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o resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 
102 de la Llei general tributària i disposició addicional 14 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten 
incorporades, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós 
administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini 
d’exposició pública dels corresponents padrons. 

4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el 
corresponent padró.  

CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 

Article 17. Pràctica de liquidacions 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, es practicaran 

liquidacions dels ingressos municipals de dret públic, la gestió dels quals no hagi estat 
delegada a la Diputació de Barcelona. 

2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència 
de l’Alcalde. 

3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de 
Barcelona, les liquidacions seran practicades i aprovades per l’òrgan competent de 
l’ORGT. 

4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de 
l’Administració siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita 
proposta per tal que l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 

Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
5. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es practicaran liquidacions quan resultin 

quotes liquides inferiors a 10 euros en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.  

Article 18. Presentació de declaracions 
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets 

imposables que originen la meritació dels tributs municipals. 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan 

obligats a presentar les declaracions previstes legalment. 
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, 

necessàries perquè l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no 
s’exigeixen pel procediment d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte 
que l’interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració. 

4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, 
conforme al que estableix l’article 192 de la Llei General Tributària. 

CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES 

Article 19. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de 
gestió, liquidació, recaptació i inspecció 

1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot 
cas, quan l'interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
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2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, 
podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l'Administració Pública la seva 
voluntat. 

3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei general tributària 
i per la normativa de desenvolupament; i amb les especificitats de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre , del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, 
es farà constar aquesta circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es 
va intentar la notificació, intent que s'haurà de repetir per una sola vegada i en un hora 
diferent dins dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s'hagi 
realitzat abans de les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les 
quinze hores i a l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores 
entre ambdós intents.  

5. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran  practicades en el moment 
en que es produeixi l'accés al seu contingut. La notificació s'entendrà rebutjada quan 
hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació 
sense que s'hagi accedit al seu contingut.  

6. Quan la notificació es practiqui en paper, i no hagi estat rebuda personalment es 
citarà a l’interessat o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació 
per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per 
cadascú dels interessats, al Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà la 
relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o 
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i 
lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la compareixença es 
produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la 
publicació de l’anunci al BOE. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués 
comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia 
següent al del venciment del termini per comparèixer.  

7. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i 
inspecció dels ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions 
contingudes als apartats 4, 5 i 6. 

8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva 
Ordenança General. 

9. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data 
de notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d'entendres notificada. 

10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants 
dels tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances 
Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, 
excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributaria. 

CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 

Article 20. Sol·licitud 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 
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2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT 
resoldre sobre la seva concessió. 

3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té 
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 

4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les 
ordenances fiscals.  

5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat 
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si 
no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà 
desestimada. 

No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades. Es presumirà que la consulta o obtenció es 
autoritzada pels interessats excepte que consti en el procediment la seva oposició 
expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, havent-se, en 
ambdós casos, d’informar a l’interessat prèviament dels seus drets en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l’ Administració gestora 
del tribut no pot obtenir els esmentats documents, podrà sol·licitar novament a 
l’interessat la seva aportació.  

6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit 
del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. 

CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE REVISIÓ 

Article 21. Recursos administratius 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, 

només podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte 
administratiu que es reclama. 

2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini 
d’un mes comptat des de la data d’interposició. 

3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 
26.4 de la Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini 
màxim de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any 
des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini 
s’estableix a l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General 
Tributària, i en paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions 
econòmic-administratives. 

4. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs 
contenciós administratiu en els terminis següents: 

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent a la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 

b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del 
dia següent a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 

5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia 
següent a la data de publicació de la seva aprovació definitiva. 

Article 22. Revisió d’ofici 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 87 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de 
ple dret, en els termes establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 

2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte. 
b) A instància de l’interessat. 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va 

reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar. 
Article 23. Declaració de lesivitat 

1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix 
l’article 220 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus 
actes declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic. 

2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 

d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 
Article 24. Revocació d'actes i rectificació d’errors 

1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan 
s’estimi que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes 
que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte 
dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 

El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit 
que dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 

La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 

materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des 
que es va dictar l'acte objecte de rectificació. 

Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el 
servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada 
pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 

CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 

Article 25. Suspensió per interposició de recursos 
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la 

quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció 
administrativa per a la cobrança llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del 
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el 
total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
resultin procedents en el moment en què es procedeixi a l’execució. 

2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el 
recurs podrà suspendre, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte 
recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret. 
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3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, 
no se suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació 
que pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria 
censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos 
corresponent. 

4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en 
sentit desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període 
voluntari, en els termes següents: 

- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer 
fins el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà 
satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

5. Quan de la resolució del recurs es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el 
deute resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt 
anterior. 

6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós 
administratiu contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, 
haurà de notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de 
demora acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el 
pagament, determinat segons el previst al punt 4. 

Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les 
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del 
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la 
suspensió. 

7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via 
administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reiniciaran les 
actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per 
interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la 
caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat 
comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i 
oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització 
del procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via 
administrativa. El procediment es reiniciarà o suspendrà a resultes de la decisió que 
adopti l'òrgan judicial. 

8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a 
elements tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la 
determinació del deute tributari resulti quantificable. 

En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
Article 26. Altres supòsits de suspensió 

1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió 
quan s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 

2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra 
l'existència d'alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa 

i judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 89 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns 
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el 
contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació. 

Article 27. Garanties 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment haurà de cobrir 

l’import del deute, els interessos de demora i els recàrrecs que procedirien en cas de 
la seva execució. 

2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 
exclusivament les següents: 

a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General 
de Dipòsits, en la Tresoreria Municipal. En el supòsit que la recaptació de l’ingrés 
objecte de la suspensió estigui delegada a la Diputació de Barcelona, el dipòsit també 
es podrà efectuar a la Tresoreria de l’ Organisme de Gestió Tributaria.  

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 

c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar 
la garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en 
aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 

3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a 
instància de part, la suspensió del procediment sense prestació de cap garantia, quan 
el recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 

4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments 
i fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 35 d’aquesta 
Ordenança. 

CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 

Article 28. Iniciació de l’expedient 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui 

haurà de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat 

delegada en la Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà davant de l’ORGT.  
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui 

anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 
Article 29. Quantia de la devolució 

1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que 
havia estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre 
interessos de demora, sempre que es tracti d’un ingrés indegut. 

La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en 
supòsits d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en 
raó a la part de liquidació anul·lada. 

El tipus d’interès, serà el vigent al llarg del període segons el que preveu l’article 
26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà 
periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a 
l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat. 
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2.- En particular, i als efectes del que s’ estableixen els articles 31 i 224.1 de la Llei 
general tributària, tenen la condició d’ ingressos deguts els efectuats com a 
conseqüència d’ aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del 
Cadastre, segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari. 

Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’ anul·li per 
un procediment de rectificació d’ errades materials, es tornarà l’ import ingressat 
incrementat amb els corresponents interessos de demora . 

Article 30. Reintegrament del cost de les garanties 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per 

suspendre un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via 
administrativa o judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat. 

Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament. 

2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin 
resoldre’s adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, 
el reintegrament que correspongui, seran les següents: 

a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat. 

b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 

c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius: en  el supòsit d’avals o fiances de caràcter solidari i certificats 
d’assegurança i caució , per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit, 
societat de garantia reciproca o entitat asseguradora en concepte de primes, 
comissions i despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, fiança o 
certificat, meritats fins a la data en que es produeixi la devolució de la garantia.  

d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, 
podent optar per: 

- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives 
de l’Entitat de crèdit o bancària. 

- Xec nominatiu. 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació. 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la 

documentació precisa, es requerirà l’interessat per a la seva esmena en un termini de 
deu dies. 

4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos 
indeguts i d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament 
quan es refereixin als ingressos de titularitat municipal. 

El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable 
que es trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 

SUBSECCIÓ II.- GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
Article 31. Recaptació dels preus públics 
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1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats 
de competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que 
concorrin les dues condicions següents: 

a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta 
imprescindible per a la seva vida privada o social. 

b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi 
de l’Ajuntament que exigeix el preu. 

2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus 
públics quan així ho hagi acordat l’Ajuntament. 

SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ 

Article 32. Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que 

hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis 
centrals i perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit 
l'exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament 
orgànic i funcional. 

2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà 
segons el que preveu la seva Ordenança General. 

Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, 

estaran obligats al pagament els subjectes següents: 
a) Els responsables solidaris. 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
3. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària i/o de l’Agencia Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva dels 
ingressos municipals, quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer 
l’existència de béns embargables situats dins l’àmbit de la província de Barcelona. 

Article 33. Responsables solidaris i subsidiaris 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 

transcorregut el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi 
satisfet el deute, se'n podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 

2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat: 
- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
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- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, 
realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o 
activitat. 

3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari 
pendent, fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o 
alienar, les següents persones i entitats: 

a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets 
de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració 
tributària. 

b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució 

de la garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o 
d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la 
garantia. 

d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la 
notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 

4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de 
dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la 
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits 
següents: 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i 
de les sanciones. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin 
fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures 
causants de la manca de pagament. 

c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 

previst a la Llei general tributària. 
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal 

d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament 
dels tributs, es tramitaran per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels 
quals s’ha delegat en la Diputació. 

Article 34. Successors en els deutes tributaris  
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es 

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara 
que no estiguin liquidats. 

No es transmetran les sancions. 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 

jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en 
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els dos anys anteriors a la data de la dissolució que minorin el patrimoni social que 
hagués hagut de respondre d’aquestes obligacions. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils i entitats amb 
personalitat jurídica, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es 
transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de 
l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global 
de l’actiu i passiu d’una societat mercantil o d’una entitat amb personalitat jurídica. 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles, fins al límit del valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. 

Article 35. Ajornaments i fraccionaments 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la 

concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui 
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 

Si s’hagués de resoldre amb altres criteris diferents dels previstos a l’Ordenança 
general de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza 
mitjançant col·laboració administrativa, la resolució correspondrà a l’organ competent 
d’aquest Ajuntament. 

2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució 
de la sol·licitud a l’Alcalde. 

3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els següents deutes 
tributaris: 

- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els 

deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa. 

- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 euros. 
4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, 

si escau, la dispensa d'aquesta obligació. 
5 La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir 

del dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 
condicionada a dita aportació.  

Article 36. Prescripció  
1. Prescriuran als quatre anys: 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna 

liquidació. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
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2. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de l'Administració 
per realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la 
Llei general tributaria, llevat de l'establert a l'apartat segon de l'article 66 bis del mateix 
text normatiu. 

3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la 
normativa particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés. 

4. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 
68 de la Llei general tributària. 

5. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a 
partir de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 

Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al 
pagament. 

6. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
Article 37. Compensació  

1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase 
de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions 
reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor. 

2. Es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les 
quantitats a ingressar i a retornar que resultin de l'execució de la resolució a que fa 
referència l'article 225.3 de la Llei general tributària. 

3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la 
sol·liciti el deutor. 

4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la 
compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 

Article 38. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic 
mitjançant deduccions sobre transferències 

1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un 
organisme autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels 
quals no es regeixi per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada 
transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari. 

2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats 
Autònomes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament 
podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de 
l’Estat, de les Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de 
transferir a les referides entitats deutores. 

3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes 
de les entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit 
contra l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació 
de Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el 
conjunt de les seves actuacions. 

4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació que 
correspongui.  

5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per 
part dels Ens deutors dels Municipis i la deducció sobre transferències, l’ORGT 
investigarà l’existència de béns patrimonials, no afectes a l'ús o servei públic, a l’efecte 
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d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit 
municipal. 

6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per 
l'Alcalde, i de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 

Article 39. Situació d'insolvència 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment 

de gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en 
els béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 

2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al 
mateix formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en 
la seva Ordenança General. 

3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de 
l’Ajuntament. 

Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta 
competència pot ser delegada en l’Organisme gestor. 

4. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la competència per aprovar la 
declaració de crèdits incobrables, l’ORGT procedirà aplicant els criteris de la seva 
Ordenança General; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions 
de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit. 

5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, si no ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona la competència per aprovar la declaració de 
crèdit incobrables, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament, formulada sota els criteris 
anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de l’entrada de la proposta en 
el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada 
impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es dataran els deutes, remetent 
a l’Ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà 
paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.  

6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es 
declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini 
de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en 
aquell termini. 

Article 40. Execució forçosa 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre 

l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a 
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1.000 EUR, per 
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg 
següents: 

a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR: 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1.000 EUR: 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini. 
- Sous, salaris i pensions. 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es 

computaran tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament. 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al 

punt 1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.  
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Pel que fa a les multes de trànsit, quan ha estat delegada la gestió recaptatòria en 
la Diputació de Barcelona, s’aplicarà el previst en els apartats 4 i 5 de l’article anterior. 

4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 
EUR, es podrà ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei 
general tributària, preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 

5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual 
és molt superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i 
s’actuarà tenint en compte les seves indicacions. 

6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que 
designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres 
béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 

7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en 
subhasta pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels 
deutors, correspondrà al/a la Tresorer/a municipal fer la proposta a l'Alcalde 
d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els 
articles 108 i següents del Reglament general de recaptació. 

Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les 
actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del/la Tresorer/a 
municipal pugui formular a l'Alcalde la proposta d'adjudicació de béns. 

8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès 
per a l’Ajuntament, i no existeixen altres béns i drets susceptibles d’embargament, es 
procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient  per a quina recaptació 
es tramità la subhasta. 

Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin 
les circumstàncies relatives  al deutor i l’ entorn  econòmic general. 

SECCIÓ V.- INSPECCIÓ 

Article 41. La inspecció tributària 
1. El Departament d’inspecció tributària portarà a terme actuacions de comprovació 

i, si escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol 
dels tributs que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions 
comporta regularitzar, si cal fer-ho, la situació tributària dels obligats mitjançant la 
pràctica d’una o més liquidacions. 

2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les 
actuacions següents: 

a)  Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per cercar els que 
siguin ignorats per l’Administració tributària local. 

b)  Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions que els obligats tributaris 
hagin presentat. 

c)  Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als 
documents d’ingrés. 

d)  Practicar les liquidacions tributàries que es derivin de les actuacions de 
comprovació i investigació. 

e)  Verificar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis o incentius 
fiscals i devolucions tributàries o per a gaudir-ne. 
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f)  Informar els obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions 
inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les 
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 

g)  Totes les altres actuacions que dimanin dels procediments particulars de 
comprovació de tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb 
una cura especial la inclusió correcta en els censos dels subjectes passius que hi han 
de figurar. 

h)  Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració 
tributària local puguin portar a terme les seves funcions. 

i)  Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i 
d’altres elements quan sigui necessari per a determinar les obligacions tributàries. 

j)  Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els 
articles 136 a 140 de la Llei general tributària. 

3. Si en el curs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els 
obligats tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions 
tributàries, aplicarà el règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les 
disposicions que la desenvolupen, especialment el Reglament general del règim 
sancionador tributari, en la mesura que sigui d’aplicació. 

4. Les funcions d’inspecció referides al paràgraf 2, circumscrites a cada tribut en 
particular, podran ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan aquesta 
Administració hagi assumit la possibilitat de dur-les a terme. 

Article 42. Personal inspector 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior 

seran realitzades pels funcionaris del Departament d’inspecció o altres funcionaris i 
empleats públics de l’Ajuntament, sota la immediata supervisió de qui tingui el 
comandament de les actuacions, que en dirigirà, impulsarà i coordinarà el 
desenvolupament, amb la preceptiva autorització de l’alcalde. 

2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres 
empleats públics que no tinguin la condició de funcionaris. 

3. Els funcionaris que duguin a terme funcions d’Inspecció seran considerats agents 
de l’autoritat i hauran d’acreditar la seva condició, si així se’ls demana, fora de les 
oficines públiques. Les autoritats públiques hauran de prestar-los la protecció i l’auxili 
necessaris per a l’exercici d’aquestes funcions. 

4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i 
hauran de guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que 
coneguin per raó del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, 
falta administrativa greu. 

5. L’alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que 
l’acrediti per a l’exercici del seu treball. 

Article 43. Classes d’actuacions 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
a)  De comprovació i investigació. 
b)  D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c)  De valoració. 
d)  D’informe i assessorament. 
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2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les 
disposicions dictades per a desenvolupar-les, tal com disposa l’article 12.1 de la 
primera de les normes citades. 

3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent Pla 
de control tributari aprovat per l’alcalde. 

Article 44. Lloc i temps de les actuacions 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se 

indistintament, segons decideixi la Inspecció: 
a)  Al lloc on el subjecte passiu tingui el domicili fiscal, o en aquell on el 

representant de l’obligat tributari tingui el domicili, despatx o oficina. 
b)  Al lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades. 
c)  Al lloc on hi hagi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del 

pressupost de fet de l’obligació tributària. 
d)  A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals 

hagin de realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
2. Al final de cada actuació la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es 

reprendrà la pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o 
diligència. 

3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran 
preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si 
es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de 
l’activitat que s’hi realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en 
altres hores o dies. 

4. En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de 
prova o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’alcalde podrà 
autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la jornada laboral 
esmentada. 

Article 45. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
a)  D’ofici. 
b)  A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut 

i, si fos el cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició 
s’haurà de formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici 
d’actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 

2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala 
i tingui a disposició del personal inspector o aporti la documentació i els altres 
antecedents que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació 
en les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es 
desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general 
tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-la. 

3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en la comunicació d’inici d’actuacions o 
en la de modificació de l’abast de les ja iniciades. En aquest últim cas, si s’haguessin 
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acabat amb una liquidació provisional, els fets regularitzats en l’actuació no podran 
tornar a ser objecte d’un nou procediment. 

4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de 
representant, que haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà 
vàlid en Dret que en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions 
corresponents s’entendran realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no 
revoqui de manera fefaent la representació i n’hagi assabentat la Inspecció. 

5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol 
lloc on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a 
tributació, es produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries 
o n’hi hagi alguna prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació 
inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, 
caldrà el seu consentiment previ o, si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial. 

6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la 
Inspecció qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb 
independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 

7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si van concórrer o no en els 
períodes afectats les condicions o els requisits exigits al seu moment per a concedir o 
reconèixer qualsevol benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció 
podrà regularitzar la situació de l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la 
revisió prèvia de l’acte originari de concessió o reconeixement. 

8. Les actuacions de la Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, 
comunicacions, informes, actes i la resta de documents en què s’incloguin actes de 
liquidació i altres acords resolutoris. Les actes són els documents públics que estén la 
Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions; a més, 
s’hi ha de proposar la regularització que escaigui o declarar que la situació tributària 
de l’obligat és correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització, 
llevat que s’acrediti el contrari; si els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, 
aquests es presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant prova d’haver 
incorregut en un error de fet. 

9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a 
l’inspector en cap que es fan en la normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan 
municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’alcalde. 

Article 46. Terminació de les actuacions inspectores 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini 

màxim de 18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi 
d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si l’import 
net de la xifra de negocis de l’obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar 
comptes, i s’informarà d’aquest termini en la comunicació d’inici d’actuacions. No 
obstant això, aquest termini es podrà suspendre o perllongar motivadament si 
s’esdevé alguna de les circumstàncies previstes als paràgrafs 3r, 4t o 5è de l’article 
150 de la Llei general tributària, de la qual cosa s’assabentarà l’obligat tributari. 

2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la 
Inspecció, s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la 
regularització que calgui o per a considerar correcta la situació tributària de l’obligat. 
Tot just en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la 
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formalització de les actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i 
hora per a estendre-les. 

3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si 
l’obligat tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen 
a rebre-les o a subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La negativa a 
signar-les es considerarà un refús de la notificació i en cas d’incompareixença es 
suspendrà el còmput del termini de duració fins que s’aconsegueixi efectuar la 
notificació. 

4. Les actes que estengui la Inspecció dels tributs tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la 
normativa dictada per a desenvolupar-los. 

5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de 
conformitat o disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui 
al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització 
que es vagi a formular. 

6. L’autorització per a subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter 
previ o simultani per l’òrgan competent per a liquidar o, en altre cas, per l’alcalde. 

SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR 

SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS 
Article 47. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 

1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions 
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen i 
complementen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari 
(RD 2063/2004, de 15 d’octubre). 

2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats 
esmentades al paràgraf 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin els 
fets tipificats com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi 
acreditat prèviament la seva responsabilitat en les accions o omissions imputades; si 
en una infracció tributària concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats 
solidàriament al pagament de la sanció. 

Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius 

d’infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en 
l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per 
als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu 
vot, quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària 
competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja 
siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat 
substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan 
siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per 
l’Administració tributària mateixa. 

4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi 
voluntàriament la seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment 
de gestió o inspecció tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, 
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tindrà caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que 
calgui imposar. 

5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones 
físiques infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts a l’article 40 de la Llei general tributària. 

6. El règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans 
de la seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació 
precedent, sempre que resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció 
imposada encara no sigui ferma. 

Article 48.  Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb 

qualsevol grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general 
tributària, en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra 
llei. 

2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt 
greu i, si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de 
la sanció que en cada cas correspongui. La base de la sanció serà, en general, l’import 
de la quantitat a ingressar resultant de la regularització practicada, excepte les parts 
d’aqueix import regularitzat que es derivin de conductes no sancionables. 

3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no 
es presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports 
falsos o s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, 
béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre 
que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la 
sanció sigui superior al 10%. 

Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o 
altres registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització 
de persones o entitats interposades. 

4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o 
assenyali un percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es 
sancionarà: 

a)  Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la 
sanció. 

b)  Si és greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 50% sobre la base 
de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de 
comissió reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda pública local, sense que 
ultrapassi el 100%. 

c)  Si és molt greu, mitjançant la imposició d’una sanció mínima del 100% sobre la 
base de la sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris 
de comissió reiterada i de perjudici econòmic per a la Hisenda pública local, sense que 
ultrapassi el 150%. 

d)  Si escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori 
quan es donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 

5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris 
següents, recollits en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 

a)  Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
b)  Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local. 
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c)  Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
d)  Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments 

de gestió si no interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa 
contra la liquidació resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un 
procediment d’inspecció. 

Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent 

s’aplicaran d’aquesta manera: 
− Comissió repetida d’infraccions tributàries: 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a 

l’actual infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció 
lleu de la mateixa naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la 
infracció que es pren com a antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze 
punts percentuals; i si fos molt greu, l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. 
A aquestes efectes, es consideraran de la mateixa naturalesa les infraccions 
tipificades al mateix article de la Llei general tributària, llevat que es tracti d’infraccions 
per deixar d’ingressar el deute que resultaria d’un autoliquidació correcta, declarar 
incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, supòsit en què totes 
tres es consideraran de la mateixa naturalesa. 

− Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local: 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per 

un cantó, i la quantia total que s’hagués hagut d’ingressar en l’autoliquidació, la que 
es derivi d’una declaració acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda 
inicialment, per un altre. Si el resultat representa un percentatge superior al 10% i 
inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o igual al 50%, superior al 50% i inferior 
o igual al 75%, o superior al 75%, respectivament, s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-
cinc punts percentuals. 

7. Les sancions establertes al paràgraf 4t anterior es reduiran en un 30% del seu 
import quan l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de 
regularització que se li formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme 
mitjançant un acta amb acord. Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només 
serà aplicable quan la infracció consisteixi en: 

a)  Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
b)  Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions 

o documents necessaris per a practicar liquidacions. 
c)  Obtenir indegudament devolucions. 
d)  Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
e)  Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 

tributaris aparents. 
 Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si 

interposa recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció 
contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari, o en els 
terminis fixats en l’acord d’ajornament o fraccionament demanat en període voluntari 
de pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució, els deutes 
tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa 
recurs o reclamació contra la regularització. 

8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, 
es reduirà en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari o en els terminis 
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fixats a l’acord d’ajornament o fraccionament demanant en període voluntari de 
pagament i garantit amb aval o certificat d’assegurança de caució i no s’interposa 
recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta 
reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat. 

9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que 
hagi pogut cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per 
imposar les sancions corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es 
van cometre les infraccions corresponents. 

Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració 
tributària de què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o 
a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 

SUBSECCIÓ II.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS 
TRIBUTÀRIES 

Article 49. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués 
de resultar d’una autoliquidació 

1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la 
normativa de cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de 
l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense 
requeriment previ de l’Administració o que s’hagués presentat l’autoliquidació sense 
efectuar l’ingrés que se’n derivi. 

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord 
amb el que disposen els paràgrafs següents. 

3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a 
conseqüència de la comissió de la infracció. 

4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 
3.000 euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 

5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi 
hagi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base 
de la sanció, en els supòsits següents: 

a)  Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b)  Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres 

representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la 
sanció. 

6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada 
en tot cas de molt greu. 

Article 50. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma 
completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per a 
practicar liquidacions 

1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma 
completa i correcta les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració 
tributària local pugui liquidar adequadament els tributs que no s’exigeixen per 
autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment 
previ de l’Administració. 

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord 
amb el que es disposa als paràgrafs següents. 
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3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del 
tribut i la que es derivaria de les dades declarades. 

4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 
3.000 euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 

5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi 
hagi ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base 
de la sanció, en els supòsits següents: 

a)  Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b)  Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres 

representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la 
sanció. 

6.  La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui 
qualificada en tot cas de molt greu. 

Article 51. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la 

normativa de cada tribut. 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord 

amb el que es disposa als paràgrafs següents. 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a 

conseqüència de la comissió de la infracció. 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 

3.000 euros o, si és superior, quan no hi hagi ocultació. 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i hi 

hagi ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia 
de la base de la sanció, en els supòsits següents: 

a)  Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
b)  Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres 

representi un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la 
sanció. 

6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada 
en tot cas de molt greu. 

Article 52. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscals 

1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivades 
de la normativa de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de 
dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que 
les devolucions s’hagin obtingut. 

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció 
serà la quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa 
pecuniària proporcional del 15%. 

Article 53. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a 
requeriments individualitzats d’informació 

1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb 
dades falses autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici 
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econòmic a la Hisenda pública local, o contestacions a requeriments individualitzats 
d’informació. 

També constituirà infracció tributària presentar les autoliquidacions, les 
declaracions o altres documents amb transcendència tributaria per mitjans diferents 
als electrònics, informàtics i telemàtics en aquells supòsits en què hi hagi obligació de 
fer-ho per aquests mitjans. 

2. Les infraccions previstes en aquest article seran greus i es sancionaran d’acord 
amb el que disposen els paràgrafs següents. 

3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions de forma incompleta, inexacta o 
amb dades falses, la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 

Si es presenten autoliquidacions, declaracions o altres documents amb 
transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics 
quan hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans, la sanció consistirà en multa 
pecuniària fixa de 250 euros. 

4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, 
la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros. 

5. Si es tracta de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb 
caràcter general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació 
recollida als articles 93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o 
presentades de forma incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà 
en: 

a)  Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que no estiguin 
expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200 euros per cada 
dada o conjunt de dades omeses, inexactes o falses referides a una mateixa persona 
o entitat. 

La sanció serà de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una 
mateixa persona o entitat quan la declaració hagi estat presentada per mitjans 
diferents als electrònics, informàtics i telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-
ho per aquests mitjans, amb un mínim de 250 euros. 

b)  Quan el requeriment o la declaració tinguin per objecte dades que estiguin 
expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% de 
l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim 
de 500 euros. 

Si l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa 
un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75 per cent de l’import de les operacions que 
havien de declarar-se, multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 per cent de 
l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament. 
Si el percentatge és inferior al 10 per cent, multa pecuniària fixa de 500 euros. 

La sanció serà de l’1 per cent de l’import de les operacions declarades per mitjans 
diferents als electrònics, informàtics o telemàtics en el cas que hi hagi obligació de fer-
ho per aquests mitjans, amb un mínim de 250 euros. 

6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la 
quantia resultant en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 

Article 54. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local 

1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
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S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament 
notificat a l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o 
impedir les actuacions de l’Administració tributària en relació amb el compliment de 
les seves obligacions. 

Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local les conductes següents: 

a)  No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, 
fitxers, factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, 
programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada 
amb transcendència tributària. 

b)  No atendre algun requeriment degudament notificat. 
c)  La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que 

s’haguessin assenyalat. 
d)  Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als 

funcionaris de l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, 
instal·lacions i explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 

e)  Les coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui 

d’aplicació el que disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la Llei 
general tributària; en aquest cas, s’aplicaran les multes pecuniàries que assenyalen 
aquests apartats. 

Article 55. Altres infraccions tributàries 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
a)  Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 

tributaris aparents. 
b)  Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no 

imputar bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim 
d’imputació de rendes. 

c)  No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi 
perjudici econòmic. 

d)  Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi 
produeixin. 

e)  Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
f)  Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal 

o d’altres números o codis establerts per la normativa tributària. 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal 

com disposen els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
Article 56. Normes generals del procediment sancionador 

1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en 
compte les normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, 
el Reglament general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del 
procediment sancionador en matèria administrativa. 

2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada 
als d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi 
renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit un procediment 
d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un procediment de verificació de 
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dades, comprovació limitada o inspecció, no es podrà incoar cap expedient 
sancionador respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte d’aquests 
procediments quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués 
notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada dels mateixos. 

3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, 
mitjançant notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació 
expressa serà el mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. Aquesta 
notificació d’inici de l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat 
presumptament responsable, la conducta que motiva la incoació del procediment, la 
seva possible qualificació i les sancions que li poguessin correspondre, l’òrgan 
competent per a resoldre el procediment, la identificació de l’instructor i la indicació del 
dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el procediment, així com la manera i 
els terminis per a exercir-los. 

4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb 
les normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 
de la Llei general tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 
210 de la llei esmentada i les disposicions concordants del Reglament general del 
règim sancionador tributari. 

5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució 
expressa o per caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació 
d’inici del procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest 
respecte, n’hi ha prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el 
text íntegre de la resolució. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat 
impedeix l’inici d’un procediment nou. 

6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les 
actuacions de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització de 
l’inspector en cap o de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius que 
posen fi als procediments corresponents, i serà instruït pel funcionari que es designi a 
aquest efecte. 

7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’alcalde o l’òrgan 
en què delegui. 

8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant de l’alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les 
sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via 
administrativa. 

9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs 
independent, llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què 
s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions 
impedeix executar-les fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat 
d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització. 

Article 57. Procediment sancionador abreujat 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps 

d’iniciar-se l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els 
elements que permeten formular la proposta d’imposició d’una sanció, aquesta 
proposta s’incorporarà a l’acord d’iniciació. 
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2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest 
l’expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri 
convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 

3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula 
al·legacions ni aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà dictar 
la resolució d’acord amb la proposta susdita. 

SECCIÓ VII.- INTERESSOS DE DEMORA 

Article 58. Liquidació d’interessos de demora 
1.  D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de 

demora quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant 
d’una liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que 
l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una 
autoliquidació o declaració sense que s’haguessin presentat o ho hagin estat de forma 
incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període 
executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi 
obtingut una devolució improcedent. 

2.  L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de 
l’obligat. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri 
fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació 
de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o reclamació contra una 
sanció tributària. 

3.  Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les 
propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que 
practiquin, tenint en compte les especialitats següents: 

a)  En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia 
en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment. 

b)  En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el 
dia en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de 
liquidació, supòsit en el qual la data final serà la de l’acord que aprova la liquidació. 

c)  En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i 
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS  

Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest 

municipi i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, 
mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi 
la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es 
requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment 
s’estableixi a la ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte 
de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut 
vigent per a l’exercici que es tracti. 
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Segona.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S'autoritza l’alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 

desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança 
Segona 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Moià, a 19 de 
desembre de 2018 començarà a regir el dia 1r de l’any 2019 continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 

Annex II 

Ordenança Fiscal Núm. 1. 

Impost Sobre Béns Immobles 
Article 1. Fet imposable. 

1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat 
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials: 

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 
públics que es trobin afectes. 

b) D'un dret real de superfície. 
c) D'un dret real d'usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat 

anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà 
o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu. 

Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, 
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no 
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet 
imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una 
concessió. 

3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns 
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les 
normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

4. No estan subjectes a l'impost: 
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a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als 
usuaris. 

b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament: 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 

l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers 
mitjançant contraprestació. 

Article 2. Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 

també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense 
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, 
susceptible d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de 
l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança. 

En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de 
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per 
la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui 
a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. 
Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es 
refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi 
afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i 
gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la 
informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es 
determinin per ordre. 

2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 

Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles 
de característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a 
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a 
la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció 
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. 

Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la 
condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, 
actuarà com substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix 
l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari 
satisfet. 

3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del 
dret constitutiu del fet imposable. 

Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del 
Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que 
aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota. 

No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars 
es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
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públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre 
l’immoble. 

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita 
divisió resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) 
i 1.b) de l’article 5. 

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a 
qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei 
general tributària en els supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 

En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 

Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades 
s’incorporaran al padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la 
liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l’impost de 
l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n 
sol·liciti la modificació. 

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb 
atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre 
dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 

5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 

Article 3. Responsables i successors. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes 
previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). 

Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim. 

5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per 
manca de presentació de declaracions. 

L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars 
i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament 
i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat 
digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció. 
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6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de 
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari. 

Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
1. Gaudiran d’exempció els següents béns: 
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats 

locals estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als 
serveis educatius i penitenciaris. 

b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna. 
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol 

i la Santa Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment 
reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació 
subscrits. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 

Internacionals. 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 

reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el 
suro. 

g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables 
per a l’explotació de les esmentades línies. 

h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, 
total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada 
a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de 
l’activitat. 

i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost. 

Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos 
en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de 
contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o 
sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de 
les Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 

j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració 
de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per 
l’Administració forestal. 

Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període 
impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud. 

k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 
2 d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals 
al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de 
l’Impost sobre Societats. 

L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats. 
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Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius 
següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins 
lucratius, i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial. 

2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns: 
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent 

durant el termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de 
la qualificació definitiva. 

La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà 
efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud. 

b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics 
de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra. 

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable. 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.  
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 

corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 
euros.  

2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost els immobles que 
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.  

3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 
titulars de família nombrosa, en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una 
bonificació del 40 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti 
tingui un valor cadastral inferior a 88.040,00 EUR, constitueixi l’habitatge habitual de 
la família, i no tinguin altres propietats immobiliàries, exceptuant una plaça de 
pàrquing. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants. 

Article 6. Base imposable i base liquidable. 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. 
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els 

casos i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 

2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les 
reduccions que legalment s’estableixin. 

3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració 
col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible 
davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya. 

4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la 
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de 
discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit 
aquesta competència legalment. 

5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de 
ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a 
comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els 
apartats següents. 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 

  

 
Foli 114 de 170 

Ajuntament de Moià 
 
Plaça Sant Sebastià, 1 
08180 Moià 
Telèfon: 93 830 00 00  
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
 
 
 
 
 

6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la 
base imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació 
d’una nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble 
d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà 
com a tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència. 

Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes 
passius de l’Impost la sol·licitin. 

7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a 
un component individual de la reducció calculat per a cada immoble. 

El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà 
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la 
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i 
la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell. 

8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a 
continuació en cadascun dels següents casos: 

a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles 
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de 
l’any anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el seu 
valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import 
de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a 
l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals. 

b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini 
de reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant 
declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció 
cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per 
l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre. 

En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient 
reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels 
immobles del municipi. 

c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels 
coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un 
decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable 
de l'exercici immediatament anterior a dita actualització. 

d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts 
com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la 
normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de 
finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou 
valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient 
reductor aplicat. 

e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per 
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat 
que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada any, 
la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i el seu 
valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat. 

El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada 
en vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior 
classificació. 
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En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, 
el valor base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior. 

9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels 
immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a 
l’aplicació de la reducció pendent. 

10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component 
individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el 
doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com 
valor base. 

11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la 
reducció a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència 
positiva entre el primer component del valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl 
ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la seva 
vigència y el seu valor base. 

Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor 
cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi 
a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà 
el coeficient 0,5. 

12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia 
corresponent de la base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels 
seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 

Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus 

de gravamen.  
2. El tipus de gravamen serà el 1,033 per cent quan es tracti de béns urbans i el 

0,90 per cent quan es tracti de béns rústics.  
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 

serà el 1,033 per cent.  
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 

bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
Article 8. Normes de gestió 

1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el 

subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions 
adquireixin fermesa.  En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits 
exigibles per a l’aplicació de l’exempció.  

1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és 
acumulable amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària).  

Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  

2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:  
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels 

apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.  
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició.  

2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període 
impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament 
d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, 
construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres 
períodes impositius.  

Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la, 
acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits:  

a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  

b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, 
que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de 
l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’Impost sobre Societats.  

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia 
de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant 
l’Ajuntament.  

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la 
referència cadastral.  

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ 
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  

f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.  
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del 

començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o del 
certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional 
corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos 
mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària 
adquireixi fermesa.  

h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar 
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres 
d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre 
dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació 
tributària adquireixi fermesa.  

2.3 Titulars de família nombrosa.  
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la 

següent documentació:  
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.  
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera 

indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de 

vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les 
circumstàncies familiars.  

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.  
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada 

abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En cap cas la bonificació 
sol·licitada tindrà caràcter retroactiu per exercicis anteriors. 
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En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en 
el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses 
empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la 
bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els 
anys posteriors al venciment d’aquest.  

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos 
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies 
nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti 
el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa. 

Article 9. Període impositiu i acreditament de l’impost. 
1. El període impositiu és l’any natural. 
2. L’impost es merita el primer dia de l’any. 
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta 

Ordenança, hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran 
efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb 
independència del moment en què es notifiquin. 

Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura 
en el seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, 
aquest liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre 
notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota 
corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos 
entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en 
el qual es liquida. 

Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors 
la quota satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha 
tingut realitat. 

4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats 
tindran efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la 
seva notificació. 

Article 10. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds. 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable 

de l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar 
les circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció 
cadastral dels immobles, de conformitat amb la normativa cadastral. 

2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, 
actes o negocis: 

a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a 
tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment 
dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives. 

b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament. 
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles. 
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació. 
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió 

administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície. 
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 

copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària. 
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g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin 
reglamentàriament. 

3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que s'acompanyarà 
de la documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com titular cadastral, 
hagués cessat en el dret que va originar l'esmentada titularitat. 

4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant 
la Gerència Regional del Cadastre. 

5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan 
la transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la 
totalitat de l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció 
en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del 
domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació 
d’un dels documents següents: 

a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan 
que actuï per delegació. 

b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles. 
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, 

l'Ajuntament podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de 
la nova construcció. 

Article 11. Règim de liquidació. 
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran 
les funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les 
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 
documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos 
indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions 
per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en 
aquest apartat. 

2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu 
aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les 
circumstàncies que fonamenten la sol·licitud. 

3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que 
corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular. 

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els 
supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin 
practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable. 

Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan 
es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs 
de cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal. 

Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades 
notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran 
consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin 
ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost. 

5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació 
mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, 
sempre que així ho estableixi la normativa cadastral. 
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Article 12. Règim d’ingrés. 
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es 

determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí 
Oficial de la Província. 

Els obligats tributaris gaudiran d'un fraccionament del deute en 2 terminis. 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats 

per la Llei general tributària, que són: 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 

posterior. 
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon 

mes posterior. 
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats 

anteriors sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que 
comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora 
previstos a la Llei general tributària. 

Article 13. Impugnació dels actes de gestió de l’impost. 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació 

podran ser impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la 
reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la 
suspensió pel tribunal economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti 
l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o 
difícil reparació. 

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del 
període d’exposició pública dels padrons corresponents. 

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que 
correspon tal funció a l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 
d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat 
anterior. 

4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció 
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el 
recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi 
garantia pel total del deute tributari. 

No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat 
de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la 
liquidació que s’impugna. 

5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la 
descripció cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no 
se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. 
Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta 
afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos. 

6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents: 

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició. 
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b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 

Article 14. Actuacions per delegació. 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de 

Barcelona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona conegui les 
transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del 
Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els 
canvis a la Gerència Regional del Cadastre. 

3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o 
en l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària. 

Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria 
cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent 
a la Gerència Regional del Cadastre. 

4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

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

Disposició addicional 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 

reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició transitòria 
Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present ordenança. 
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat 

a l’1 de gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, 
sigui necessària la seva sol·licitud. 

2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança 
fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu 
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reuneixi els 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 fiscal seran, per a cada exercici objecte 
de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent 
per a l’exercici de què es tracti. 

Disposició final. 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Moià, el 19 de 

desembre de 2018, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2019 i continuarà 
vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 

Ordenança Fiscal Núm. 2 

Impost Sobre Activitats Econòmiques 
Article 1. Fet imposable 

1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter 
real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques. 

2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de 
ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 

Article 2. Article 2.- Subjectes passius 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans de la primera meritació de l’impost posterior a l’alta 
en el registre de contribuents. 

Article 3. Responsables i successors. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança General. 

Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori 
1. Estan exempts de l'impost: 
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 

autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals. 

B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori 
espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui 
a terme l’activitat. 
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Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de 
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des 
de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan, 
encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment 
sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de: 

- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
- Transformació de societats. 
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat. 
C) Els següents subjectes passius: 
- Les persones físiques. 
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats 

de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de 
negoci inferior a 1.000.000 EUR. 

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

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

1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi de 
comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de 
comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre, els imports de la venda 
dels productes i de la prestació de serveis o altres ingressos corresponents a les 
activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre 
les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament 
relacionats amb l’esmentat volum de negoci. 

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

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

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 
del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats 
que pertanyin al grup. 

A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o 
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control 
quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra 
societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les situacions següents: 

a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració. 
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c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb 
tercers. 

d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els 
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, 
es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan 
d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o 
alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per aquesta. 

Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes. 

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 
s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments 
permanents situats en territori espanyol. 

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots 
els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o 
d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant 
d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclús si faciliten als seus 
alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o 
internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels 
tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat 
per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de 
matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 

F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 
ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 
d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts 
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades 
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 

G) La Creu Roja. 
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats 

o convenis internacionals. 
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en 
l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat 
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els 
requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

a) Les fundacions. 
b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la 

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 

d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
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e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè 
paralímpic espanyol. 

f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es 
refereixen la lletres anteriors. 

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), B), D), G) i H) de l’apartat 
1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 

3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 

4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada 
a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al 
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les 
societats agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota 
prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la 
secció segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de 
la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà 
una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en 
la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 

7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta 
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les 
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període 
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el 
local. 

8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades 
en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins 
al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau 
d’afectació dels locals per les dites obres. 

9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament 
a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst 
en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en 
l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels 
contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, 
si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït. 

Article 5. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu. 
No s’aprova cap. 
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals. 

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat 
regulats als articles 4t i 5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini 
específic de presentació, s'han de presentar durant el primer trimestre de l'any o 
juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió 
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censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant 
això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa 
tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, 
sempre que en la data de meritació del tribut haguessin concorregut els requisits 
legalment exigibles per al seu gaudiment. 

2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a 
comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent 
per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha 
d’entendre’s desestimada. 

Article 7.  Quota tributària. 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de 

ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com 
les bonificacions i reduccions regulades en els articles 4 i 5 anteriors. 

Article 8. Coeficient de ponderació. 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les 
quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient 
de ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte 
passiu, segons el quadre següent: 

Import net del volum de negoci (EUR) Coeficient 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 
Més de 100.000.000,00 1,35 
Sense volum net de negoci 1,31 

 
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del 

subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel 
mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 
4t d’aquesta ordenança. 

El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota 
corresponent a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que 
operin sense establiment permanent. 

Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de 
negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació 
provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior 
que sigui procedent. 

Article 9. Coeficients de situació. 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a aquesta 
ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria 
fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans 
esmentat seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més 
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baix i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a 
aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la 
inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 
8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 
coeficients següent: 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES. 
 1a 2a 3a 4a 5a ..... 
Coeficient aplicable 2,39 2,27 --- --- --- ..... 

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal. 

Article 10. Període impositiu i meritació. 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 

declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data 
de començament de l'activitat fins el final de l'any natural. 

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són 
irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia 
de començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar 
l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 

També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes 
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest 
cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la 
quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. 

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts es merita 
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 

Article 11. Règim de declaració i d'ingrés. 
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn 

les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les 
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits 
actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. 

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del 
període d’exposició pública dels padrons corresponents. 

3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat 
que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, 
l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de 
garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri 
fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna. 
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No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en 
cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, 
sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de 
la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d'ingressos. 

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en 
l'article 62 de la Llei general tributària. 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i 
dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 

5. Les quantitats degudes meriten interès de demora des de l'endemà del venciment 
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible 
el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu 
o el recàrrec de constrenyiment reduït. 

El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què es meriti, fixat conforme al 
que disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària. 

Article 12. Comprovació i investigació. 
Per delegació del Ministeri d’ Hisenda, l'Ajuntament o l’Ens al qual hagi delegat 

aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció 
de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les 
liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, 
exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això 
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 

Article 13. Gestió per delegació. 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 

contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 

2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les 
funcions de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les 
actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, 
d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Barcelona que hagin delegat les seves facultats en la Diputació. 

Article 14. Data d'aprovació i vigència. 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Moià, el 19 de 

desembre de 2018, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2019 i continuarà 
vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 

Disposició addicional primera. 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 

estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a 
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 
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subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a 
l’ordenança que resulti d’aplicació en l’exercici objecte de tributació. 

Disposició addicional segona. 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 

norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació 
automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança. 

ANNEX, d’acord al punt 1 de l’ Article 9è. Índexs de situació. 
Índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que 
correspon a cadascuna d'elles 

 
  PRIMERA CATEGORIA     
CODI VIA CODI VIA 
660 . CASES MONJOIA 400 C GAIETA ROCA 
485 . CASES MONTVI DE DALT 681 C GIRONA 
747 . ELS ROURES 402 C GRANERA 
729 . LES FEIXES 403 C GRAVADORS ABADAL 
658 . MAS BOLADERES 408 C INMACULADA CONCEPCIÓ 
426 . MAS BUSSANYA 409 C INSTITUT 
684 . MAS CA L'ALBERG 410 C JACINT ICART 
728 . MAS CAL BIGAS 587 C JACINT VILARDELL 
427 . MAS CAL GIRA 412 C JAUME BALMES 
566 . MAS CAL PORTET 414 C JOAN ESTEVANELL 
428 . MAS CAL REI 415 C JOAN MARAGALL 
641 . MAS CAN NESPLER 416 C JOAQUIM SALA 
430 . MAS CASAGEMES 417 C JOIES 
431 . MAS CASAMITJANA 418 C JOSEP GALLART 
433 . MAS CASANOVA DE LA COMA 638 C JOSEP MARIA DE SAGARRA 
642 . MAS CASANOVA DE L'HEURA 680 C LA TOSCA 
591 . MAS CASANOVA DEL PRAT 420 C LLEIDA 
434 . MAS CASELLES 735 C M. ÀNGELS ANGLADA 
435 . MAS CASTELLNOU LA PLANA 640 C MAGÍ VILARDELL 
643 . MAS CODINACS 736 C MANEL BERTRAN I ORIOLA 
570 . MAS COMES NOU 425 C MARE DE DEU DE LA MERCE 
571 . MAS COMES VELL 731 C MARIA CUFFI I CANADELL 
437 . MAS COROMINES 596 C MASSAMSO 
634 . MAS EL CODOL 475 C MENORCA 
440 . MAS EL GAI 733 C MERCÈ RODOREDA 
645 . MAS EL GOMAR 666 C MIQUEL MARTÍ I POL 
602 . MAS EL JO 477 C MIQUEL VILARRUBIA 
442 . MAS EL MASOT 478 C MIRANDA 
627 . MAS EL MOLÍ DEL PERER 481 C MOLÍ NOU 
646 . MAS EL POU DE LA MORETONA 482 C MONISTROL DE CALDERS 
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444 . MAS EL PRAT 615 C MONSEC 
583 . MAS EL RIU 484 C MONTSENY 
647 . MAS EL ROURELL 737 C MONTSERRAT ROIG 
697 . MAS EL SALGOT 669 C MOSSÈN AMADEU OLLER 
626 . MAS EL SOLA DE LA VILA 743 C MOSSÈN ESTEVE VERDAGUER 
445 . MAS EL SOLER DE TERRADES 486 C MOSSÈN FORTIA SOLÀ 
745 . MAS EL TOLL 487 C MOSSÈN ISIDRE DALMAU 
335 . MAS ELS CINGLES 639 C MOSSÈN JACINT VERDAGUER 
644 . MAS ELS CLAPERS 683 C MOSSÈN JOSEP PASSERISA 
699 . MAS GARFIS 607 C MOSSÈN LLUIS DAVI 
446 . MAS GRANJA VILARDELL 489 C MOSSÈN PERE BERTRAN 
601 . MAS LA CABANYA 661 C NARCÍS MONTURIOL 
573 . MAS LA CASETA ALTA 490 C NAZARI ALIBES 
449 . MAS LA CASETA D'EN FERMI 491 C NOU 
648 . MAS LA COMA DE SANT JAUME 494 C ONZE DE SETEMBRE 
686 . MAS LA FRANQUESA 496 C ORRIOLS 
451 . MAS LA GONIMA 498 C PALAU 
453 . MAS LA GRANOIA 690 C PARAIRES 
560 . MAS LA GUANTERA 662 C PARE LLOGARI PICAÑOL 
649 . MAS LA MORETONA 499 C PASSARELL 
455 . MAS LA ROVIRA 501 C PAU CASALS 
456 . MAS LA TALAIA 505 C POL 
650 . MAS LA TORRE DE CASANOVA 506 C POMPEU FABRA 
458 . MAS LA TORRETA 507 C PONENT 
584 . MAS LA TUTA 663 C RAFEL DE CASANOVA 
572 . MAS LES CASES FERRERONS 620 C RAMON MOLERA 
652 . MAS LES CLOSANES 514 C RELLOTGERS 
651 . MAS LES COMES STA EUGENIA 515 C REMEI 
653 . MAS LES HUMBERTES 517 C RICHARD WAGNER 
730 . MAS LES ILLES 518 C SAIOL 
447 . MAS L'OCELLA 519 C SALGOT 
463 . MAS MAGADINS NOU 520 C SALT 
579 . MAS MAGADINS VELL 617 C SALVADOR DALÍ 
595 . MAS MOLÍ D'EN PUJOL 394 C SALVADOR ESPRIU 
581 . MAS MOLÍ NOU 522 C SANT ANDREU 
465 . MAS MONTBRU 523 C SANT ANTONI 
467 . MAS MONTVI DE DALT 524 C SANT JORDI 
336 . MAS MORETONA 525 C SANT JOSEP 
468 . MAS PADRISA 526 C SANT PERE 
470 . MAS PASSARELL 529 C SANT PERE DE DALT 
654 . MAS PERERS 531 C SANT SEBASTIA 
576 . MAS PLANELLA 346 C SANTA BEATRIU 
568 . MAS PLANS DEL TOLL 343 C SANTA ELENA 
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655 . MAS PLA-ROMANI 533 C SANTA JOAQUIMA VEDRUNA 
692 . MAS PRAT PETIT 534 C SANTA MAGDALENA 
659 . MAS PUIG-ANTIC 535 C SANTIAGO RUSIÑOL 
670 . MAS RECT. S PERE FERRERON 536 C SARDANES 
688 . MAS SAIOL 537 C SOT D'ALUIES 
685 . MAS SANTA MARIA MAGDALENA 342 C TAGAMANENT 
471 . MAS SERRAMITJA 538 C TARRAGONA 
585 . MAS VALLABUS 539 C TERRISSER 
562 . MAS VILALTA 540 C TEULERIA 
657 . MAS VILA-RASA 541 C TOLL 
473 . MAS VILARJOAN 542 C TORRAS I BAGES 
352 AV APOSTOL SANTIAGO 545 C TRES CASES 
732 AV DE L'ARBRE FRUITER 548 C VERGE DE MONTSERRAT 
734 AV DEL JO 742 C VICTÒRIA DELS ÀNGELS 
387 AV ESCOLA PIA 554 C VILALTA 
378 AV INDUSTRIA 380 CAMI CREUS 
588 AV LLUÍS COMPANYS 725 CAMI DE MOLÍ NOU 
500 AV PAU 744 CAMI DEL SALGOT 
668 AV PRAT 493 CAMI OCELLA 
508 AV PRAT DE LA RIBA 512 CAMI RAL DE MANRESA 
532 AV SANTA ANNA 664 CAMI RAL DE VIC 
550 AV VILA 511 CAMI RAL D'OLO 
370 BDA CIUTADILLA 665 CAMI VILA-RASA 
752 BDA DE LA FARIGOLA 355 CTRA BARCELONA 
749 BDA DE LES ESCALES 393 CTRA ESTANY 
753 BDA DELS PARES ESCOLAPIS 424 CTRA MANRESA 
476 BDA MESTRE 549 CTRA VIC 
546 BDA VALL 354 PL BALAGUER 
609 C ABAT ESCARRÉ 679 PL CAL TEIXIDOR 
347 C AGER 521 PL CAN ROCAFORT 
348 C AGRICULTURA 364 PL CARRERO 
350 C ANDORRA 623 PL CATALUNYA 
351 C ÀNGELS 372 PL COLOM 
564 C ANTONI GAUDÍ 376 PL COMUNITAT DE PREVERES 
353 C ARBONES 751 PL DEL CAU 
359 C CAL QUINORE 738 PL DEL CENTENARI 
563 C CALDERS 344 PL HOSPITAL 
360 C CALIFORNIA 407 PL INFANCIA 
362 C CANIGÓ 423 PL MAJOR 
363 C CARRERO 480 PL MOIANÈS 
632 C CASELLES 621 PL PARE SAGRERA 
366 C CASTELL DE CLARA 503 PL PIRINEUS 
593 C CASTELLTERÇOL 516 PL REMEI 
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371 C CIUTADILLA 604 PL RIUS I TAULET 
373 C COLLSUSPINA 528 PL SANT PERE 
374 C COMA 530 PL SANT SEBASTIA 
375 C COMERÇ 552 PL VILA-DAVI 
377 C CONCA DE TREMP 701 PRAGE SERRAT DE BUSSANYA 
379 C CREU 727 PRAGE SERRAT DE LA GANA 
746 C DE JOSEP ELIES 349 PTGE ALIBERCH 
700 C DE LA FONT 622 PTGE BEAT F. XAVIER PONSA 
547 C DEL VALL 766 PTGE DE LA MARINADA 
381 C DOCTOR ENRIC ORIOL 726 PTGE DE MOSSÈN JOSEP GUITERAS 
382 C DOCTOR GREGORIO MARAÑON 748 PTGE LLUÍS VALLS 
383 C DOCTOR JOAN ALOS 631 PTGE MOIÀ 
605 C DRAMATURG PITARRA 495 PTGE ORRIOLS 
603 C ENRIC BORRAS 527 PTGE SANT PERE 
385 C ENRIC MORERA 555 PTGE VILARDELL 
741 C ERASME DE GÒNIMA 636 RONDA CONQUES 
625 C ERES 740 RONDA DE LA BÒBILA 
388 C ESCORIAL 750 RONDA DE L'OCELLA 
389 C ESCULTORS RUBIO 739 RONDA DEL PLA ROMANÍ 
391 C ESPERANTO 405 RONDA ILLES 
392 C ESPORT 724 RONDA SAIOL 
637 C FELIP GRAUGES     
395 C FELIU COMADRAN     
396 C FERRERONS     
691 C FORJADORS     
397 C FORN     
398 C FRANCESC MORAGAS     
399 C FRANCESC VIÑAS     

 
 SEGONA CATEGORIA 
CODI VIA 
384 C DOCTOR RAMON RIUS 
544 C TRAMUNTANA 

 

Ordenança Fiscal Núm. 5. 

Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
Article 1. Fet imposable. 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet 
imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l'obtenció de la 
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o 
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per a la qual s’exigeixi la presentació d'una declaració responsable o comunicació 
prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a 
aquest Ajuntament. 

Article 2. Actes subjectes. 
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions 

i les obres següents: 
a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació, 

reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, 

aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques. 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la 

via pública. 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o 

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

f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, 

etc., així com les obres de la xarxa viària, d’infraestructures i altres actes 
d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a 
executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o 
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de 
qualsevol tipus. 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 

dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis 
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
l) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals 

o permanents. 
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a 

Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència 
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que 
es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 

Article 3. Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones 

físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació 
o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 
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Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de 
la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
seva realització. 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent 
els que sol·licitin les corresponents llicències o presentin les corresponents 
declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin les 
construccions, instal·lacions o obres. 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 

representant amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o 
urbanística o de presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en 
qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 

Article 4. Responsables i successors. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 

Article 5. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva. 
Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 
i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes 
Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
1. D’acord a l’apartat c) de l’article 103.2 de la Llei d’Hisendes Locals, s’aplicarà 

una bonificació del 50% de l’impost a les obres que estiguin destinades a la restauració 
de façanes situades en els carrers següents: C/Sant Sebastià, Plaça de Sant Sebastià, 
Plaça de Vila Daví,  Plaça de Can Rocafort, c/ del Forn, c/ Francesc Moragas, Baixada 
del Vall, C/ del Carreró, Plaça del Carreró, C/ de les Joies, Plaça Major, Plaça de 
l’Hospital, c/ de Rafel Casanova,  c/ de Sant Antoni, c/ de Francesc Viñas, Baixada del 
Mestre, c/ de la Tosca (fins c/ Martí i Pol), c/ del Comerç, c/ del Palau, c/ de la Coma, 
c/ Jacint Vilardell, Plaça del Colom, c/ de Sant Josep, c/Sant Pere fins la  plaça de 
Sant Pere, Plaça de Sant Pere i plaça del Pare Sagrera. 

S’aplicarà una bonificació del 25% de l’impost a les obres de reforma, canvi d’ús, 
rehabilitació i gran rehabilitació dels edificis situats en els carrers següents: C/Sant 
Sebastià, Plaça de Sant Sebastià, Plaça de Vila Daví,  Plaça de Can Rocafort, c/ del 
Forn, c/ Francesc Moragas, Baixada del Vall, C/ del Carreró, Plaça del Carreró, C/ de 
les Joies, Plaça Major, Plaça de l’Hospital, c/ de Rafel Casanova,  c/ de Sant Antoni, 
c/ de Francesc Viñas, Baixada del Mestre, c/ de la Tosca (fins c/ Martí i Pol), c/ del 
Comerç, c/ del Palau, c/ de la Coma, c/ Jacint Vilardell, Plaça del Colom, c/ de Sant 
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Josep, c/Sant Pere fins la  plaça de Sant Pere, Plaça de Sant Pere i plaça del Pare 
Sagrera. 

2. S'aplicarà una bonificació del 30% de la quota de l’impost de la llicència d'obres 
majors per la construcció de la primera vivenda, a les persones empadronades a Moià, 
que en el moment de la sol·licitud no hagin complert els trenta anys.  

Aquestes persones han de constar com a promotors de la llicència i caldrà acreditar 
que no tenen cap altra propietat immobiliària. 

3.En el cas d'obres de reforma i/o rehabilitació de l'habitatge propi per tal d'adequar-
lo com a habitatge adaptat, es podrà sol·licitar un bonificació del 90% de la quota de 
les obres directament destinades a afavorir l’accessibilitat 

Caldrà justificar documentalment la necessitat de disposar d'un habitatge adaptat 
pel comprador o la seva família que hi viurà habitualment. 

4. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès 
o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació de fins al 
95% en la quota de l’impost.  

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell 
al qual correspongui la bonificació d’import superior. 

5. En tots els supòsits anteriors, s’haurà de presentar la sol·licitud de bonificació,  
en el moment de l’entrada al Registre de la sol·licitud de llicència d’obres, amb la 
documentació que justifiqui la sol·licitud. 

Article 7. Base imposable, quota i meritació. 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 
material d’aquella. 

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements 
necessaris per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o 
construcció, sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat 
pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades. 

3. No formen part de la base imposable: 
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions 

patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, 
instal·lació o obra. 

- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de 
la base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en 
la realització de la construcció, instal·lació o obra. 

4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
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5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 
encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la 
declaració responsable o comunicació prèvia corresponents. 

Article 8. Tipus de gravamen. 
El tipus de gravamen serà del 4,00 per 100. 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés. 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a 
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la 
presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la 
construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; 
conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, 
determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article. 

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable 
o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la 
sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el 
projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà 
d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit 
preceptiu. 

3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de 
presentar-se quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la 
comunicació prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament 
a compte. 

Aquesta base està constituïda per l’import del pressupost que presenti l’interessat 
o, si l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, 
s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança dóna un resultat superior, per aquest 
últim.  

Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost 
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial 
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, 
s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es 
presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el 
dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés 
del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de 
la notificació de la concessió de la llicència o de la presentació de la declaració 
responsable o de la comunicació prèvia. 

5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop 
acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar 
una autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els 
mòduls establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import 
diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import 
dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si 
no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat 
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i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En 
tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors. 

Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de 
les autoliquidacions precedents. 

6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni 
presentada la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, 
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base 
de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A 
aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat 
haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent 
quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un 
mes comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran 
de presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la 
qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost hi 
consignat. 

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o 
comunicació prèvia. 

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 

En el cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució 
en el termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu 
haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 

10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions 
de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 

11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de 
l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per 
a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels 
serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació 
municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o 
obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’últim 
paràgraf de l’article 103.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

Article 10. Actuacions inspectores i règim sancionador. 
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es 

preveu en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de 

gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb 
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el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció 
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

Article 11. Gestió per delegació. 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 

parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es 
deriven d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió 
dels ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

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

Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de 
les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final. 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada el 17 d’ octubre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 19 de desembre de 2018 començarà a regir el dia 1 de gener de 2019 i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, 
els articles que no s’han modificat quedaran vigents.  

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA. 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Ordenança, la base 

imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul 
bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets 
d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients correctors que 
tot seguit es detallen, quan el resultat obtingut sigui superior a l’import del pressupost 
que hagi presentat l’interessat. 
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Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base 
imposable susdita. 

I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 

partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 
expressada en metres quadrats amb dos decimals. 

Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada 
mòdul diferent. 

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls 
de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera 
següent: 

Mr = Mb × Ct × Cu. 
Definicions: 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m². 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o 

obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct). 
1.1. En edificacions de nova planta i addicions. 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 
- Edifici aïllat (4 façanes). 
- Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis. 1,20 
- Edifici en testera (3 façanes). 
- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis. 1,10 
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00 

 
1.2. En obres de reforma i rehabilitació. 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 
- Rehabilitació integral d’edifici conservant 
exclusivament les façanes. 0,90 
- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 
- Reformes que no afectin elements estructurals. 
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 
tancaments (aplicat a la superfície de façana). 0,50 
- Reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. 
- Rehabilitació de façanes sense substitució de 
tancaments (aplicat a la superfície de façana). 0,30 

 
NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta. 
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1.3. Treballs d’urbanització i obra civil. 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 
- Moviments de terres i infraestructura. 1,10 
- Superficials complementàries. 1,00 
- Piscines i obres sota-rasant. 1,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu). 

USOS Cu 
- Ascensor 10,00 
- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, 
auditoris. 3,00 
- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80 
- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres 
d’investigació i laboratoris universitaris. Centres 
penitenciaris. Estacions, aeroports i terminals de transports. 
Facultats i escoles universitàries. 2,60 
- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus 
d’exposicions i congressos. 2,40 
- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. 
Clubs socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis 
serveis públics. Hotels de 3 estrelles. 2,20 
- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt 
equipaments. Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2 
estrelles. Laboratoris industrials. Locals bancaris. Oficines. 
Pavellons i complexos esportius i d’oci. Restaurants i 
cafeteries. 2,00 
- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. 
Hostals i Pensions. Hotels d’1estrella. Llars d’infants i 
parvularis. Piscines cobertes. 1,80 
- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria 
intensiva i escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge 
unifamiliar. Sales d’usos múltiples. 1,60 
- Habitatge col·lectiu. Vestidors. 1,40 
- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials 
sense ús. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes 
edifici industrial. 1,20 
- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, 
tallers i fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines 
descobertes. Quadres estables. 1,00 
- Magatzems i naus industrials. 0,70 
- Coberts. 0,60 
- Piscines (sense cobrir). 1,00 
- Parcs i jardins. 0,40 
- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i 
cobertes. Graderies. Obres d’urbanització. 0,30 
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- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. 
Tanques i murs. 0,20 
- Paviments amb drenatge. 0,10 
- Condicionament de terreny. 0,05 

 
Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les 

quantitats parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la 
superfície parcial a la qual s’ha d’aplicar. 

II. TREBALLS D'ENDERROC 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 
Pr = V × Mb × Ct × Cu. 
Definicions: 
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 

4 metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m². 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o 

obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct). 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 
- Edificacions en zones de casc 
antic. 0,30 
- Edificacions entre mitgeres. 0,20 
- Edificacions aïllades. 0,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu). 

USOS Cu 
- Altures de menys de 10 metres. 0,10 
- Altures de més de 10 metres. 0,15 

Ordenança Fiscal Núm. 13. 

Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o 
Atraccions Situats en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i 

Ambulants i Rodatge Cinematogràfic. 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable. 
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Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local 
que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

Article 3. Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com 

les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les 
quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que 
constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 
representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a 
l’Ajuntament. 

Article 4. Responsables i successors. 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

Article 5. Beneficis fiscals. 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 

pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials 
referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis públics de 
comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament 
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
Article 6. Quota tributària. 

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

Tarifa primera. Aprofitaments generals 
Epígraf Per cada 

període 
Euros 

1. Llicències per a ocupacions de petites parades de 
venda de llibres, joguines, bijuteria, etc. 
S’incrementarà la quota aplicant 1,26 euros/metre 
lineal. 
 Les entitats de Moià que instal·lin aquestes parades 
gaudiran d’una bonificació del 100% en la taxa, 
sempre i quan siguin entitats sense ànim de lucre de 
caire cívic, social, esportiu o cultural. 

Diari 12,90 € 

2. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a 
l’ocupació de tómboles ràpides, casetes de tir, 

Diari 32,00 € 
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atraccions amb premi. S’incrementarà la quota 
aplicant 1,26 euros/metre lineal. 
Les entitats de Moià que instal·lin aquestes parades 
gaudiran d’una bonificació del 100% en la taxa, 
sempre i quan siguin entitats sense ànim de lucre de 
caire cívic, social, esportiu o cultural. 
3. Llicència per a l’ocupació de terrenys amb casetes 
i altres atraccions no asimilables en altres epígrafs. 
S’incrementarà la quota aplicant 1,26 euros/metre 
lineal. 
Les entitats de Moià que instal·lin aquestes parades 
gaudiran d’una bonificació del 100% en la taxa, 
sempre i quan siguin entitats sense ànim de lucre de 
caire cívic, social, esportiu o cultural. 

Diari 47,90 € 

4. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb 
frankfurts i bars ambulants. S’incrementarà la quota 
aplicant 1,26 euros/metre lineal. 
Les entitats de Moià que instal·lin aquestes parades 
gaudiran d’una bonificació del 100% en la taxa, 
sempre i quan siguin entitats sense ànim de lucre de 
caire cívic, social, esportiu o cultural. 

Diari 63,90 € 

5. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb 
xurreries i creperies. S’incrementarà la quota aplicant 
1,26 euros/metre lineal. 
Les entitats de Moià que instal·lin aquestes parades 
gaudiran d’una bonificació del 100% en la taxa, 
sempre i quan siguin entitats de lucre de caire cívic, 
social, esportiu o cultural. 

Diari 42,75 € 

6. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb 
carrusels infantils i similars.   S’incrementarà la quota 
aplicant 1,26 euros/metre lineal. 

Diari 107,15 € 

7. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb cotxes 
de xoc, nories i altres aparells destinats a adults i 
adolescents. S’incrementarà la quota aplicant 1,26 
euros/metre lineal. 

Diari  176,15€ 

8. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb circs 
sense animals. 
S’incrementarà la quota aplicant 1,26 euros/metre 
lineal. 

Preu per funció 85,50 € 

9. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb teatres 
ambulants 
S’incrementarà la quota aplicant 1,26 euros/metre 
lineal. 

Preu per funció 53,60 € 

10. Llicències per a la venda ambulant, en el braç, 
d’articles com globus, quincalla, flors, bisuteria, 
joguines i altres articles i en cap cas d’alimentació. 

Diari 10,75 € 
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Els venedors a què es refereix aquest epígraf no 
poden utilitzar carros, carreretes, vehicles, taules, ni 
cap altres artefacte recolzat en terra. 
11. Llicències per l’ocupació de la via pública o 
terrenys d’ús públic per al rodatge de pel·lícules 

Diari 266,30 € 

12. Llicències per l’ocupació de terrenys amb aparells 
automàtics accionats per monedes (màquines de 
refrescos, aparells infantils, neveres de gelats i altres 
) a la via pública, en funció de l’espai disponible. 

Anual 36,00 € 

13. Llicències per l’ocupació de terrenys amb 
fotògrafs, dibuixants, caricaturistes i pintors amb 
ocupació màxima de 2 m2 

Mensual   53,60 € 

14. Llicència per l’ocupació de terrenys amb quioscos 
permanents o semi-permanents de venda de 
joguines, premsa, gelats, llaminadures, plantes, 
castanyes i altres (amb un màxim de 4 m2) 

Mensual    63,90 € 

15. Llicències per l’ocupació de terrenys amb caixers 
automàtics externs, a la via pública 

Anual   170,00 € 
 

16. Llicències per l’ocupació de terrenys per la venda 
o exposició d’articles en via pública, enfront del propi 
comerç, segons la normativa sanitària existent, amb 
l’amplada màxim del, segons espai disponible del 
carrer, a criteri dels serveis tècnics municipals.  

Anual 15,00€/m2 

17. Llicències per l’ocupació de terrenys amb la 
col·locació d’elements que volin sobre la via pública, 
d’acord al següent desglòs: 
a) banderes i banderoles 
b) pancartes 
S’instal·laran segons els requisits establerts pels 
serveis tècnics municipals. La instal·lació i retirada va 
a càrrec del sol·licitant. 
Les entitats sense finalitat de lucre locals estan 
exemptes d’aquesta taxa, però no de la presentació 
de la sol·licitud i de la seva autorització. 

 
 
Setmanal 
Setmanal 

 
 
   5,15 € 
 31,95 € 

18. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb 
casetes per a la venda de productes pirotècnics. 
S’haurà de depositar una fiança de 200,00 € que 
respondrà del bon estat de conservació i neteja en 
que es deixi el terreny on s’hagi ubicat. 

Diari   42,75 € 

19. Llicència per a la ocupació de l’espai públic del 
parc municipal amb parades els dies de la Festa Major 
d’estiu 

Anual 400.00 € 

20. Llicència per l’ocupació de terrenys amb màquines 
instal·lades a la façana d’edificis, la utilització de les 
quals es realitza des de la via pública, per màquina i 
any 

Anual 40,00 € 
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Tarifa segona. Mercats dels diumenges 
 

 Euros 
1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades fixes de 
quincalles, ferros, mobles, vestits, animals, etc. Per cada metre lineal 

 
2,20 €/dia 

2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades fixes 
d’alimentació. Per cada metre lineal 
A la tarifa esmentada s’afegirà 1,00 €/metre lineal en concepte de 
sobrecost de neteja a les parades de fruites, verdures i pesca salada. 

 
2,80 €/dia 

3. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades fixes per a la 
venda de llibres, revistes, etc. Per cada metre lineal 

 
2,20 €/dia 

 
Totes les parades eventuals tindran un cost addicional de 0,52 € més per cada metre 

lineal i dia. 
 

Tarifa Tercera.  Fira de la Festa Barroca 
 
Per assistència amb parada : 20,60 € /metre lineal i dia. 
 
En cas que la Fira sigui de dos dies el preu total serà de 30,90 €/metre lineal. 
 
Els comerciants de Moià que muntin una parada a la Fira tindran una bonificació del 

40% de la taxa. 
 
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació 

pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre 
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 

 
Article 7. Acreditament. 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests 
efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de 
les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança. 

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament 
de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 

Article 8. Període impositiu. 
1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 

1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat 
en la llicència municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte 
els mòduls establerts a l’article 6. 
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2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
utilització privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu 
s’ajustarà a aquesta circumstància. 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al 

subjecte passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la 
devolució de la taxa satisfeta. 

Article 9. Règim de declaració i d’ingrés. 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a 

varis exercicis. 
2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es 

presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 

elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 
propi abonaré. 

4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 
anterior al de l’acreditament. 

Article 10. Notificacions de les taxes. 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis 

exercicis, la primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà 
personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa 
d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del 
padró. 

2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 

Article 11. Infraccions i sancions. 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 

Disposició Addicional 
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 

reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, 
i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final. 
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Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Moià, a 19 de 
desembre de 2018 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2019, i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 
parcial els articles no modificats restaran vigents. 

Ordenança Fiscal Núm. 19 

Taxes dels Serveis del Museu Municipal de Moià 
Article 1. Fonaments i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 58 i 20.4.w de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix les taxes pels serveis del Museu 
Municipal de Moià, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

Article 2. Museu municipal de Moià 
El Museu Municipal de Moià gestiona els següents equipaments i béns patrimonials: 
Els espais i béns que gestiona el Museu Municipal de Moià, que es troben situats 

dins de la Casa Natal Rafel Casanova, situada al carrer Rafel Casanova número 8, i 
que actualment és propietat de la Generalitat de Catalunya. 

Les Coves del Toll, situades en la finca número 4794, inscripció 1ª del Tom 2754, 
Llibre 123 de Moià i Foli 86 inscrita en el registre de la propietat núm. 2 de Manresa, i 
els seus espais i equipaments annexes, presents i futurs, propietat de l’Ajuntament de 
Moià. 

Tots els béns i objectes que formen part de l’Arxiu Històric de Moià, tan actuals com 
els que puguin entrar-ne a formar part en un futur i que són propietat del propi Museu, 
de la Parròquia de Moià, de l’Ajuntament de Moià, de Corporacions i de particulars. 

Tots els béns i objectes que formen part del Fons Museístic (arqueològics, històrics, 
artístics, etnogràfics, etnològics, etc.), tan actuals com els que puguin entrar-ne a 
formar part en un futur i que són propietat del propi Museu, de la Parròquia de Moià, 
de l’Ajuntament de Moià, de Corporacions i de particulars. 

Article 3. Fet Imposable 
La present ordenança fixa la taxa dels serveis que presta el Museu municipal de 

Moià, pel que fa a entrades, visites guiades, activitats didàctiques, lloguer d’espais, i 
altres serveis.  

Article 4. Subjectes passius 
Estan obligats al pagament de la taxa reguladora en aquesta Ordenança les 

persones físiques o jurídiques que utilitzin els serveis, instal·lacions o dependències 
gestionades pel Museu Municipal de Moià. 

Article 5. Obligació de pagament 
La contractació i pagament dels serveis es realitza directament al Museu Municipal 

de Moià 
Article 6. Quota tributària, exempcions i bonificacions 

MUSEU DE MOIÀ 
VISITA GUIADA AL MUSEU PER GRUPS (No inclou entrada al Museu) PREU 
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Grup fins a 20 persones                                   60,00 € 
Preu per persona addicional al grup                                        3,00 € 
Entrada al Museu provenint de les Coves Gratuït 

Entrada al Museu segons preus establerts per la Generalitat de Catalunya 
 
COVES DEL TOLL 

VISITES GUIADES EN CAPS DE SETMANA I FESTIUS PREU 
Entrada individual adult (1)                                                     7,00€  
Entrada individual infantil fins a 3 anys(1) Gratuïta 
Entrada individual infantil des de 4 fins a 12 anys (1) 4,90 € 
Grup cap de setmana fins 20 persones(1)   98,00 € 
Preu per persona addicional al grup(1) 4,90 € 
Entrada amb 10% descompte per persones d’entitats amb conveni(1)(3)        
             Individual adult 
             Infantil des de 4 fins a 12 anys 
             Grup fins a 20 persones 
             Persona addicional al grup 

 
 

 6,30 € 
 4.40 € 

   88.20 € 
 4.40 €  

Visita Nocturna. Grup fins a 20 persones(2) (4)  220,00 € 
Preu per persona addicional al grup nocturn(2) (4)    11,00 € 

 
(1) Inclou visita guiada a la Cova i entrada al Museu 
(2) Inclou exclusivament la visita guiada a la Cova 
(3) Amb Carnet acreditatiu. Descompte aplicable exclusivament en l’entrada. 
(4) Exclusivament amb reserva prèvia. 
 
 

VISITA GUIADA COVES + MUSEU. GRUPS ENTRE SETMANA(5) PREU 
Grup fins a 20 persones 98,00 € 
Preu  per persona addicional al grup   4,90 € 
Agents de viatges o guies de grup Gratuït 

 
(5) Exclusivament amb reserva prèvia. El servei inclou visita guiada a la Cova i 

seguidament la visita guiada al Museu Arqueològic i Paleontològic. 
 
ABONAMENT ANUAL  
L’abonament anual per visitar les Coves del Toll, tindrà vigència de l’1 de gener al 

31 de desembre, s’expedirà al titular i serà intransferible.  
 
Durant la seva vigència es podrà fer servir un número il·limitat de vegades, sempre 

i només per visita guiada a les Coves del Toll durant l’horari d’obertura en règim 
regular.  

 
Aquest abonament també permetrà l’accés gratuït al Museu de Moià durant la seva 

vigència, sempre i només en horari d’obertura regular del Museu. 
 

Abonament anual adult 35,00 € 
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Abonament anual infantil de 4 a 12 anys 25,00 € 
 
ACTIVITATS  

PER A GRUPS  (6) PREU 
Taller didàctic cap de setmana amb grups fins a 20 persones (6) 90,00 € 
Preu persona addicional al grup de tallers didàctics cap de setmana  (6) 4,50 € 
Ruta: La vegetació prehistòrica i la vegetació actual (6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 
Ruta naturalisística i fotogràfica pel Parc Prehistòric de les Coves de Toll 
(6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 

Turisme ornitològic pel Parc Prehistòric de les Coves del Toll  (6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 
Les plantes medicianals al Parc Prehistòric de les Coves del Toll  (6) (7) 
         1 hora. Grup màxim 25 persones 
         2 hores. Grup màxim 25 persones 

 
90,00 € 

120,00 € 
 
(6) Exclusivament amb reserva prèvia. No inclou entrada a Cova. 
(7) Cap de setmana i entre setmana prèvia reserva. Apte per grups de totes les edats 

i també per escolars. 
 

ESCOLARS (8) PREU 
Visita a Coves+Museu(9) 4,90€ 
Taller Prehistòria+Coves+Museu. Preu per alumne (10) 7,30€  
Taller Medi Natural  + Coves. Preu per alumne (11) 6,60€ 
Tallers Mercat Escolar de la Prehistòria + Coves. Preu per alumne  7,50€ 
“Anem al Museu”. Visita guiada al Museu fins 20 alumnes                                            60,00 € 
Persona addicional a Visita  guiada al Museu “Anem al Museu”                                           3,00 € 
Taller “Metges de l’Art”+Museu+Visita Àrea restauració(11) 6,60€ 
“El Museu Arqueològic pren vida”. Visita amb exhibició al Museu 
Arqueològic(12) .  

5,50€ 

Joc de pistes per Moià “A la recerca del Codi Modilius” +Museu (12) 5,50€  
Joc de Rol “Retorn al 1714” + Museu. Preu grup classe 25px (Segons 
preus establerts per la Generalitat de Catalunya 

 

Taller “L’Escut una identitat” + Museu. Preu grup classe 25px (Segons 
preus establerts per la Generalitat de Catalunya) 

 

Rafael Casanova i la guerra de successió. Preu grup classe 25px 
(Segons preus establerts per la Generalitat de Catalunya) 

 

Professors o monitors Gratuït 
Escoles de Moià Gratuït 

 

(8) Exclusivament amb reserva prèvia.  
(9) Grups inferiors a 20 alumnes. Preu mínim per contractar visita coves 98 €. 
(10)  Grups inferiors a 20 alumnes. Preu mínim per contractar activitat 146 €. 
 (11)  Grups inferiors a 20 alumnes. Preu mínim per contractar activitat 132 €. 
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(12) Grups inferiors a 20 alumnes. Preu mínim per contractar activitat 110 €. 
 
EXTRAESCOLARS (13) PREU 
Activitat matinal. Preu dia nen/a(14)  9,00€ 
Hora d’acollida. Preu nen/a(14) 1,00€ 
5% de descompte  

             Per inscripció tots els dies d’activitats 
             Per inscripció tots els dies d’activitats del 2n, 3r i demés germans 
 
(13) En períodes de vacances escolars. Exclusivament amb inscripció prèvia sempre 

i quan hi hagi previsió de realització del servei. Les activitats es realitzaran si hi ha un 
mínim de 10 nens per grup. En cas de malaltia no es retornarà l'import. 

(14) Horari de 9:00 a 13:00h. Els pares/tutors hauran de portar i recollir els nens/es 
a l'equipament on es faci l'activitat segons graella de programació, que pot ser al 
Museu o a les Coves del Toll 

 
VISITA GUIADA CENTRE HISTÒRIC DE  MOIÀ (15) PREU 
Grup fins a 20 persones                                            70,00 € 
Preu per persona addicional al grup                             3,50 € 

 

(15) Exclusivament amb reserva prèvia. No inclou entrada, ni visita guiada al Museu. 
 
LLOGUER D’ESPAIS A LES COVES DEL TOLL 
 

CASAMENTS i ALTRES CELEBRACIONS  PREU 
Cerimònia a l’Espai exterior  150 € 
Aperitius i altres a l’espai exterior  70€/hora o fracció 
Cerimònia a l’Interior de la Cova (capacitat limitada a 60 pax)  280 € 

 
El lloguer s’entén només sobre l’ús de l’espai. No preveu la cessió de cap tipus de 

material ni mobiliari.  
Les celebracions només es podran realitzar en horari diürn. 
Les cerimònies a l’interior de la Cova s’han de fer fora de l’horari habitual d’obertura 

al públic. 
Per conservació i protecció de l’entorn natural està prohibit llençar productes que 

puguin embrutar l’entorn natural (arròs, pètals de flors, etc.) 
  

RODATGES CINEMATOGRÀFICS ½ Jornada Jornada 
Espai exterior 160 € 320€ 
Interior de la Cova  310 € 620€  
   
  PREU 
Personal de serveis de les Coves del Toll 20,00€ persona/hora 

 
El Museu Municipal de Moià i l’Ajuntament de Moià, cedeixen l’ús de l’espai 

contractat del Parc Prehistòric de les Coves del Toll, així com, el personal de servei 
propi contractat per l’activitat, en horari i data concertada. En cas d’espai exterior 
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inclou: Exterior de la Bauma, Poblat Neolític, vial d’accés, zona de pàrquing i serveis. 
En cas d’espai interior inclou: Interior de la Cova del Toll, vial d’accés, zona de 
pàrquing i serveis. 

 
El contractant es farà responsable dels danys i desperfectes causats per la seva 

activitat a l’entorn i instal·lacions del Parc Prehistòric de les Coves del Toll; així com, 
es compromet a deixar l’espai en les mateixes condicions que s’ha trobat. 

 
El Museu Municipal de Moià i l’Ajuntament de Moià es reserven el dret d’establir les 

fiances que es creguin necessàries per assegurar el correcte compliment de les 
prescripcions sobre la utilització dels espais cedits. La fiança es retornarà una vegada 
s’hagi verificat el compliment de les prescripcions establertes sobre la utilització dels 
espais. El dipòsit de la fiança no eximeix el pagament de les taxes corresponents. 

 
És d’obligat compliment citar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els títols de 

crèdit del treball realitzat en la forma que s’indiqui per part del  Museu Municipal de 
Moià. 

 
Posteriorment s’haurà de lliurar al  Museu Municipal de Moià un exemplar o una 

còpia de la filmació realitzada, que podrà ser utilitzada pel Museu en les funcions que 
li són pròpies, exclosa la seva explotació comercial i la cessió a tercers, citant-ne la 
procedència. 

 
REPORTATGES FOTOGRÀFICS 
 

COVES DEL TOLL(16)  PREU 
Casaments i celebracions   100 €  
Reportatges culturals  70 € 
Reportatges comercials  150 € 

 
(16) Temps estimat d’ús 2 hores 
 
Tots els treballs s’han de portar a terme fora de l’horari d’obertura regular de les 

instal·lacions. 
 
És d’obligat compliment esmentar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els títols 

de crèdit del treball realitzar en la forma que s’indiqui per part del  Museu Municipal de 
Moià. 

 
Posteriorment s’haurà de lliurar al Museu Municipal de Moià un exemplar o una 

còpia del reportatge realitzat, que podrà ser utilitzat pel Museu en les funcions que li 
son pròpies, exclosa la seva explotació comercial i la cessió a tercers, citant-ne la 
procedència. Queden exclosos d’aquesta obligació els reportatges de casaments i 
celebracions particulars. En aquest darrer cas queda però prohibida l’explotació 
comercial de les imatges. 

 
REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES 
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DIGITALS  PREU 
Reproduccions d’Imatges de l’interior de la Cova  6.00€/foto 
Reproduccions d’Imatges de les peces de les Reserves del 
Museu 

 6.00€/foto peça 

 
DRETS DE REPRODUCCIONS  PREU 
Fotografies o reproduccions amb finalitats lucratives o de 
difusió 

 40€/foto 

 
És d’obligat compliment esmentar el Museu de Moià i les Coves del Toll en els títols 

de crèdit del treball per al que s’utilitzin les imatges en la forma que s’indiqui per part 
del  Museu Municipal de Moià. 

 
Posteriorment s’haurà de lliurar al Museu Municipal de Moià una còpia del treball 

per al que s’hagin utilitzat les imatges cedides, que podrà ser utilitzat pel Museu en les 
funcions que li son pròpies, exclosa la seva explotació comercial i cessió a tercers, 
citant-ne la procedència.  

 
La recollida del material es realitzarà a la recepció del Museu, efectuant-se el 

pagament en el moment de la recollida. Si es demana la tramesa de la documentació 
via correu postal o missatgeria, les despeses de tramesa seran a càrrec del sol·licitant. 

 
SERVEIS TÈCNICS PREU 
Serveis tècnics de recerca, documentació, assistència, assessorament i/o redacció 

35€/ hora  
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Qualsevol activitat no inclosa  en aquesta ordenança que es vulgui realitzar en els 
espais gestionats pel Museu de Moià, es requerirà autorització prèvia de l’òrgan 
municipal competent. 

DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada el 19 de desembre de 2018, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2019 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

Ordenança Fiscal Núm. 21 

Taxa per la Utilització Privativa d’Equipaments Municipals i Preus 
Públics per la Prestació de Serveis 

Article 1. Fonament i naturalesa 
L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics, es regeixen pel Real 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre Hisendes 
Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els 
textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta Ordenança.  
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A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa d’equipaments municipals, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa dels equipaments 

municipals i els preus públics la prestació de serveis municipals segons es detalla en 
l’Annex I i II d’aquesta ordenança. 

Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones físiques 

i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària que resultin beneficiades per l’aprofitament privatiu dels equipaments 
municipals. 

Són subjectes passius dels preus públics en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària que sol·licitin la oportuna prestació dels serveis detallats en els 
annexos de la present ordenança. 

Article 4. Responsables i successors 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 

a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 

Article 5. Beneficis fiscals 
1. Només s’aplicaran aquelles exempcions, bonificacions i reduccions incloses 

expressament en els annexos que figuren a la present ordenança per a la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa 

2. En cap cas, el sol·licitant quedarà exempt de pagar la fiança en els casos que la 
prestació del servei o l’ús de l’equipament municipal ho requereixi.  

Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes que es detallen als annexos 

I i II d’aquesta ordenança. 
Article 7. Acreditament 

La taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud. 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.  
2. Els preus públics expressats en la present ordenança seran en règim 

d’autoliquidació excepte els següents serveis que s’exigiran en règim de liquidació: 
- Activitats extraescolars del pavelló municipal d’esports 
- Escola municipal de dansa 
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- Escola bressol municipal 
- Centre obert 
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.  
4. L’impagament de les quotes podrà comportar per part de l’Ajuntament la 

finalització del servei. 
5. Quan es cessi en la recepció del servei per causes de força major, es retornarà 

al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres 
responsabilitats. 

Article 9. Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini públic. 
1. Sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui quan per 

negligència o mala utilització del servei o utilització privativa o l'aprofitament especial 
provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic, s'obliga al beneficiari al 
reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o 
reparació. 

2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi amb una quantitat 
igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 

3. L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment, les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 

Article 10. Establiment i fixació dels preus públics 
1. L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple, sense perjudici de 

les seves facultats de delegació en la Junta de Govern, de conformitat amb l'article 
26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

2. L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms, la fixació dels preus 
públics establerts pel mateix Ajuntament; corresponents als serveis i a càrrec dels 
esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost.  Aquesta 
atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els 
consorcis, salvat que hi hagi una indicació diferent en els seus Estatuts. 

En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els 
preus públics cobreixen el cost del servei. 

Article 11. Infraccions i sancions 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

Article 12. Vigència  
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del dia següent de la seva publicació 

i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa.  
Disposició Addicional 

Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i 
aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són 
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
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Disposició final 
La present Ordenança fiscal, ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la 

Corporació en sessió celebrada el 17 d’octubre de 2018; ha quedat definitivament 
aprovada en data 19 de desembre de 2018 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019 
i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, 
els articles no modificats restaran vigents. 

Annex I de l’Ordenança Fiscal núm. 21 de la Taxa per la Utilització privativa 
d’Equipaments Municipals i Preus Públics per la Prestació de Serveis  

1. UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
a) Utilització de la Pista Poliesportiva: 
 

 Ús no lucratiu  
 
Entitats esportives locals 
Centres educatius locals(*) 

Ús lucratiu i/o privat 
 
Altres entitats no 
esportives 

Preu hora 100% bonificat 35,00 € 
Preu mig dia  100% bonificat 140,00 € 
Preu dia 100% bonificat 250,00 € 

 
(*) Activitats realitzades durant el curs escolar. Els centres educatius hauran de 

dipositar una fiança de 1.000,00€ per cobrir possibles desperfectes, danys i perjudicis. 
 
Les activitats esportives, amb periodicitat mínima mensual, tindran un descompte 

de 5€ preu/hora. 
 
Les associacions que organitzin colònies o campus esportius, i que facin un ús de 

les instal·lacions de 20 hores com a mínim, pagaran el preu de 20,00€/hora. 
 
b) Utilització de la pista de esquaix: 
 

Preu mitja hora 5,00 € 
 
c) Utilització de la sala d’actes del Pavelló 
 

 Entitats esportives locals Altres 
Preu dia 100% bonificat 35,00 € 

 
2. UTILITZACIÓ DE L’AUDITORI DE SANT JOSEP 
 
a) Utilització de l’auditori: 
 

 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat 
Preu hora 100% bonificat* 50,00 € 
Preu mig dia 100% bonificat* 120,00 € 
Preu dia 100% bonificat* 200,00 € 
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* En el cas que s’utilitzi l’equipament més de 20 hores mensuals, tenint en compte 
que mig dia correspon a 4 hores, la bonificació que s’aplicarà a serà del 50% a partir 
de la vintena hora. 

 
b) Cessió d'ús de l'Auditori per a casaments civils 
 

Ciutadans empadronats al municipi de Moià 120,00€ dia o fracció 
Ciutadans no empadronats al municipi de Moià 200,00€ dia o fracció 

 
c) Utilització del Piano: 
 

Preu hora 25,00 € 
Fiança  200,00 € 

 
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’ordenança núm. 43. 
 
3. UTILITZACIÓ DE L’ESPAI CULTURAL “LES FAIXES” 
 

 Ús no lucratiu Ús lucratiu i/o privat 
Preu 2 hores 100% bonificat* 50,00 € 
Preu mig dia 100% bonificat* 150,00 € 
Preu dia 100% bonificat* 250,00 € 

 
* En el cas que s’utilitzi l’equipament més de 20 hores mensuals, tenint en compte 

que mig dia correspon a 4 hores i que un dia correspon a 8 hores, la bonificació que 
s’aplicarà a serà del 50% a partir de la vintena hora. 

 
La utilització d’aquest equipament es regula d’acord amb l’ordenança núm. 43. 
 
4- UTILITZACIÓ ESPAI DEL MOLÍ NOU 
 
a) Servei per utilització de lavabos exteriors: 
 

Preu per grups:   
Fins a 15 persones 30,00 € 

16 persones o més 2,00 € / persona/ dia 

Fiança 50,00 € 
 
Es dipositarà una fiança de 50,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus 

a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels lavabos utilitzats. 
 
b) Servei d’acampada (inclou la utilització de lavabos exteriors): 
  
DE DILLUNS A DIJOUS: 

Preus per grups 1 nit:  
Fins a 15 persones 30,00 € 
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16 persones o més 2,00 €/persona 
Preus per grups: 
Per nit addicional (*) (**) 

 

Fins a 15 persones 7,5 € 
16 persones o més  0,50 €/persona/nit 

 
(*) No inclou les nits de divendres, dissabte i diumenge 
(**) No inclou neteja diària de lavabo 
 
DE DIVENDRES A DIUMENGE: 

Preus per grups 1 nit:  
Fins a 15 persones 60,00 € 
16 persones o més  4,00 €/persona 
Preus per grups: 
Per nit addicional (**) 

 

Fins a 15 persones 45,00 € 
16 persones o més  3,00€/persona/nit 

 
(**) No inclou neteja diària de lavabo 
 

Neteja extraordinària de lavabo  20 euros 
 
Es dipositarà una fiança de 60,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les claus 

a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat dels espais utilitzats. 
 
L’ús dels lavabos exteriors de Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és 

gratuït de dilluns a divendres durant el curs escolar. 
 
c) Utilització de la casa del Molí Nou: 
 

Ús de la casa per dormir   

Preu per grups:   
Fins a 10 persones 150,00 € 
Per cada persona addicional més 10,00 € / persona / dia 

Ús de la casa per a festes, àpats o 
activitats diverses per particulars o 
entitats (no inclou dormir) 

  

Preu per grups:   
Fins a 10 persones 40,00 € 
11 persones o més 4,00 € / persona 
Fiança 200 € 
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Es dipositarà una fiança de 200,00 €, que es retornarà un cop s’hagin lliurat les 
claus a l’ajuntament i s’hagi comprovat l’estat de les instal·lacions. 

 
L’ús de la casa del Molí Nou per part dels centres educatius de Moià és gratuït de 

dilluns a divendres durant el curs escolar. 
 
Es bonificarà un 80% del preu total del servei sol·licitat per raons d’interès públic 

degudament justificat a totes les entitats i associacions sense ànim de lucre legalment 
constituïdes. La bonificació no s’aplica a la fiança a dipositar. 

 
La utilització d’aquest equipament i l’espai del parc del Molí Nou es regula d’acord 

amb l’ordenança núm.30. 
 
Annex II de l’Ordenança Fiscal núm. 21 de la Taxa per la Utilització privativa 

d’Equipaments Municipals i Preus Públics per la Prestació de Serveis  
 
1. PISCINA MUNICIPAL 
 
1 – ABONAMENTS TEMPORADA 
Familiar sense fills (o amb fills menors de 3 anys) 85,00 € 
Familiar amb fills de 3 a 17 anys 95,00 € 
Familiar monoparental (amb fills menors de 18 anys) 76,00 € 
Individuals de 3 a 17 anys 42,00 € 
Individuals de 18 a 64 anys 57,00 € 
Individual a partir de 65 anys 42,00 € 
 
2 – ENTRADES 
LABORABLES 
Menors de 3 anys Gratuït 
De 3 a 17 anys 3,00 € 
De 18 a 64 anys 4,50 € 
A partir de 65 anys 3,00 € 
 
FESTIUS 

Menors de 3 anys Gratuït 
De 3 a 17 anys 3,50 € 
De 18 a 64 anys 6,00 € 
A partir de 65 anys 3,50 € 

 
BONIFICACIONS: 
 
Grup (mínim 20 persones) Bonificació 50% en el preu de les entrades que 

es comprin (a utilitzar el mateix dia de 
l’adquisició). 

Persones amb una 
discapacitat reconeguda del 
40% o més 

Bonificació del 20% en els abonaments o 
entrades que s’adquireixin 
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3 – UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNCIPAL PER PART DELS CASALS D’ESTIU 
 
Fins a 2 setmanes d’utilització 4,00 €/ nen 
De 3 a a 5 setmanes d’utilització 7,00 €/nen 
 
4 – UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNCIPAL PER PART DE ENTITATS SENSE 

ÀNIM DE LUCRE AMB SEU AL MUNICIPI DE MOIÀ QUE FOMENTIN LA 
INTEGRACIO DE DISMINUITS PSIQUICS AMB UN GRAU DE DISCAPACITAT 
SUPERIOR AL 50% 

 
Abonament temporada 1,00 €/usuari 
 
2. PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
Activitats extraescolars 
 

Patinatge un dia a la setmana (no inclou despeses 
addicionals com ara el vestuari del festival) 

55,00€/trimestre 

Futbol sala 1 hora /setmana (equips sense 
competició) 

45,00 €/trimestre 

Futbol sala 2 dies a la setmana (no inclou el preu 
de la fitxa esportiva) 

65,00€/trimestre 

Bàsquet 2 dies a la setmana (no inclou el preu de la 
fitxa esportiva) 

65,00€/trimestre 

Altres esports d'equip 2 dies a la setmana 65,00€/trimestre 
Per realitzar 2 esports (no inclou fitxa federativa) 80,00€/trimestre 
Per realitzar 3 esports (no inclou fitxa federativa) 90,00€/trimestre 
Membres d'equips federats (no inclou els imports 
econòmics derivats de sancions que hauran de ser 
satisfets per l'interessat, ni la fitxa federativa, ni la 
inscripció dels equips) 

80,00€/trimestre 

 
Els participants a les activitats dels Jocs Escolars i federacions hauran de satisfer 

l’import de l’assegurança de la fitxa esportiva (preu fixat per la Mutualitat General 
Esportiva o per la Federació) i el preu de la inscripció dels equips (en el cas dels 
federats). 

 
Els participants a la resta d’ activitats extraescolars hauran de satisfer l’import 

corresponent a l’assegurança. 
 

Famílies de 2 germans inscrits al pavelló 10% descompte/total (no acumulable 
amb el descompte de família 
nombrosa) 
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Famílies de 3 o més germans inscrits al pavelló 15% descompte/total (no acumulable 
amb el descompte de família 
nombrosa) 

Famílies nombroses o monoparentals 
independentment del nombre d'inscrits al pavelló: 
(prèvia presentació del carnet de benestar social) 

10% descompte/total 

 
b) Jornades Esportives d'estiu al Pavelló 
 

Preu jornades senceres 275,00€ 
Preu 1 setmana 65,00€ 
En cas de 2n germà 20% descompte/total 
En cas de 3r germà 30% descompte/total 

 
c) Anuncis per penjar a la pista poliesportiva  
 

S’exigirà un mínim 3 anys 70,00 €/any 
 
3. ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE MOIÀ 
 
a) Quota tributària - Curs 2018-2019 i següents 
 

MATRÍCULA €/alumne/curs 
Matrícula 1 alumne i assegurança 66,00 € 
Matrícula 2 alumnes i assegurança 52,00 € 
Matrícula 3 o més alumnes i assegurança 40,00 € 
Renovació de matrícula 1 alumne i assegurança(*) 33,00 € 
Renovació de matrícula 2 alumne i assegurança(*) 26,00 € 
Renovació de matrícula 3 alumnes o més i 
assegurança(*) 

20,00 € 

 
TARIFA QUOTES MENSUALS €/mes 
Nivell Iniciació (p3, p4 i p5) 43,00 € 
1r Nivell (1r i 2n primària) 43,00 € 
2n Nivell (3r i 4rt primària) 43,00 € 
3r Nivell – primer curs (5é primària) 45,00 € 
3r Nivell – segon curs (6é primària) 47,00 € 
Nivell Intermig (1r, 2n i3r d’ESO) 54,00 € 
Nivell Avançat (4rt d’ESO i Batxillerat) 64,00 € 
Nivell Semiprofessional (Adults amb nivell previ) 35,00 € 
Hora classes extracurriculars A raó de 6,00 €/hora 
En cas de 2n germà 10% descompte / total (no 

aplicable a la matrícula, no 
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acumulable amb 
descompte família 
nombrosa) 

En cas de 3r germà 15% descompte / total (no 
aplicable a la matrícula, no 
acumulable amb 
descompte família 
nombrosa) 

Famílies nombroses o monoparentals: 
(prèvia presentació carnet benestar social) 

10 % descompte/total (no 
aplicable a la matrícula) 

 
(*) S’entendrà per renovació de matrícula tots aquells alumnes que s’hagin 

matriculat el curs anterior i no hagin cursat baixa. 
 
Cursos especialització (15-20 hores) (**) 
 

Curs d’especialització  45,00 € (***) 
Dos cursos d’especialització pel mateix titular en el 
mateix exercici  

81,00 € (***) 

Tres cursos d’especialització pel mateix titular en el 
mateix exercici 

114,75 € (***) 

Quatre cursos d’especialització pel mateix titular en el 
mateix exercici 

144,00 € (***) 

Cinc cursos d’especialització pel mateix titular en el 
mateix exercici 

170,00 € (***) 

 
(**) Per realitzar aquests cursos no cal estar matriculat a l’escola 
(***) Els alumnes matriculats a l’Escola de Dansa gaudiran d’una bonificació del 10 

%. 
 
4. ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE MOIÀ 
 
Quota tributària - Curs 2018-2019 i següents 
 

MATRÍCULA €/alumne/curs 
1 alumne 56,00 € 
2 alumnes 42,00 € 
3 o més alumnes 30,00 € 

 
TARIFA QUOTES MENSUALS Preu 
Jornada completa de 7:45 a 18:00 hores 150,00 €/mes 
En cas de 2n germà 10% descompte / total (no 

aplicable a la matrícula, no 
acumulable amb descompte 
família nombrosa) 

En cas de 3r germà 15% descompte / total (no 
aplicable a la matrícula, no 
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acumulable amb descompte 
família nombrosa) 

Famílies nombroses o monoparentals: 
(prèvia presentació carnet benestar social) 

10 % descompte / total (no 
aplicable a la matrícula) 

 
Els infants no podran romandre més de 8 hores al centre, que és l’escolarització a 

jornada completa. 
 
b) Servei de monitoratge al menjador 
 

Monitoratge menjador fix 9,00 €/mes 
Monitoratge menjador esporàdic 1,00 €/dia 

 
 
5 . BIBLIOTECA 
 

Fotocopies DinA4 blanc i negre: 0,10 €/full 
 
6. PRÉSTEC DE MOBILIARI MUNICIPAL 
 
a) Usuaris 
 
Grup A 
Entitats de Moià (per activitats sense ànim de lucre) 
Centre educatius públics 
Administracions públiques 
 
Grup B 
Entitats de Moià (per activitats amb ànim de lucre) 
Persones físiques o jurídiques i altres entitats i/o associacions no incloses en el 

grup anterior.  
 
b) Quantia 
 

 Usuaris 
 Grup A Grup B 
Taules (amb cavallets) i cadires 
Inclou fins un màxim de 30 cadires i 2 taules 
Per cadira addicional 
Per taula addicional 
 

 
100% 
bonificat 

 
30 €/dia 
 
0,40€/unitat i dia 
1,5 €/unitat i dia 
 

Tarima gran 10x8m2 – 20 mòduls de 2x2m2 
(muntatge inclòs) 

100% 
bonificat 

Preu per mòdul de 
2x2m2: 48 € per 
mòduls 

Tarima petita 6x2m2 – 6 mòduls de 2x1m2 
 

100% 
bonificat 

Preu per mòdul de 
2x1m2: 24 € 
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Tanques 100% 
bonificat 

3,00 €/unitat dia 

Senyals 100% 
bonificat 

15,00 €/unitat dia 

Equip de so amb micro 100% 
bonificat 

110€/unitat dia 

   
Allargador elèctric 100% 

bonificat 
5,00 €/unitat dia 

Contenidors petits 100% 
bonificat 

5,00 €/ unitat dia 

Contenidors grans 100% 
bonificat 

20,00 €/ unitat dia 

Presa de llum (connectada a un punt de llum 
municipal) 

100% 
bonificat 

30,00 €/ unitat dia 

Cistella-grua (inclou hores brigada) 100% 
bonificat 

30 €/h 

Penjar pancarta 100% 
bonificat 

20,00 €/ unitat dia 

Utilització equip audiovisual les Faixes 
(tècnic inclòs) 
 
Fins 2,5 hores 
Per hora addicional  

 
 
 
125,00 € 
25,00 € 

 
 
 
250,00 € 
50,00 € 

 

Ordenança Fiscal Núm. 23 

Preu Públic per a la Prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

1. A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), 
article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del 
Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, 
aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària. 

2. Aquest servei inclou: 
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions 

de serveis relacionats amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els 
serveis relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària. 

b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o 
amb discapacitats, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be 
que conviuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o 
discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del dia i durant tot l’any 
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mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el 
suport dels mitjans personals necessaris. 

c) El servei d’àpats a domicili que ofereix un àpat diari i equilibrat al domicili de les 
persones grans o amb discapacitats i amb dificultats de mobilitat i d’autonomia. 

Article 2.  Concepte. 
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de: 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme 

actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en: 
- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, 

prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer 
front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal. 

- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres 
de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat 
anterior. 

b) Servei de teleassistència domiciliària. 
c) Servei d’àpats a domicili. 
Article 3. Obligats al pagament. 

Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o 
aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que 
constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria. 

Article 4. Indicadors de referència. 
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia 

Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial 
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió 
del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de 
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració 
competent fixarà un indicador de referència. 

Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial 
publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència 
de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per considerar-
se tècnicament adequats després de diversos anys d’implementació d’aquest Model 
de copagament. 

Per a l’exercici 2019, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 
b) Servei de Teleassistència - 13,44 EUR/mes. 
c) Servei d’àpats a domicili – 7,15 EUR/àpat. 
En cap cas la participació de la persona beneficiària dels apartats a) i b) superarà 

el 65 per cent de l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en 
aquest article. 

Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima. 
1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a 

la seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb 
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons 
els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 
29/04/2014). 
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2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i 
del capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de 
l’IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les 
quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues. 

3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques 
competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense 
consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels 
sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de 
serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les 
dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o 
dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de 
convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les 
condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment 
reconeguda. 

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

5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels 
serveis socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent 
manera: 

- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per 
trams de renda. 

- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta. 
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de 

renda. 
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada 

l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de 
copagament. 

 
- Mentre no s’aprovi la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

l’exercici 2018,continua vigent L’IRSC de l’any 2017 fixat en 663,98 euros mensuals i 
7.967,73 euros anuals, als efectes de la present ordenança. Cas que aquest índex es 
vegi modificat durant la vigència d’aquesta ordenança, s’entendrà automàticament 
incorporat en la taula A d’aquest article, en les quanties que en resultin. 

Taula A 
Capacitat Econòmica 

desglossament per trams (euro mes) 
Tipus 
(%) Quota Màxima 

de 0 a 1 IRSC de 0,00 € a 663,98 € 0% 0,00 € 

de 1 a 2 IRSC 
de 663,99 € a 

1.327,96 € 30% entre 0,01 € i 199,19 € 

de 2 a 3 IRSC 
de 1.327,97 € a 

1.991,94 € 40% entre 199,20 € i 464,79 € 

de 3 a 4 IRSC 
de 1.991,95 € a 

2.655,92 € 50% entre 464,80 € i 796,78 € 

de 4 a 5 IRSC 
de 2.655,93 € a 

3.319,90 € 60% entre 796,79 € i 1.195,16 € 
més de 5 IRSC més de 3.319,91 € 65% més de 1.195,17 € 
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6. Si la persona és beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà 
considerar la quota a pagar de forma integral. 

7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també 
beneficiària d’altres serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, 
caldrà considerar la quota a pagar de forma integral. 

8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també 
beneficiària d’un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima 
amb l’import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre. 

9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta 
ordenança és titular d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les 
esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006, l’import d’aquestes haurà de ser destinat 
al pagament d’aquests serveis. 

Article 6.  Preu públic exigible. 
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili: 
El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, 

fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
2. Servei de Teleassistència: 
El preu públic és de 7,21 EUR/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de 

referència, fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
3. Servei d’àpats a domicili:  
El preu públic és de 7,15 EUR/àpat, equivalent al 100% de l’indicador de referència, 

fixat a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota 

màxima resultant d’aplicar l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que 
concorrin els supòsits previstos a l’apartat 9 de l’article anterior. 

Article 7. Meritament. 
1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització 

de l’activitat que constitueix l’objecte de la present ordenança. 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés. 

1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili i del servei d’àpats a domicili 
s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada 
segon mes natural transcorregut el mes en el que s’ha prestat el servei. 

2. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà a trimestres vençuts, i el 
pagament es farà durant els deus primers dies de cada segon mes natural 
transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el servei, llevat dels casos en què 
l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas en el qual 
es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt 
anterior. 

Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació 
bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals. 

3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, 
que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora. 

Disposició Addicional 1ª 
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
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1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició Addicional 2 
Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència. 

1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes 
de determinar els trams de renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà 
el nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial. 

En aquest cas quedaria modificada la taula A de l’article 5.5 d’aquesta ordenança 
en les quanties que en resultin. 

2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos 
a l’article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança. 

Disposició final. 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Moià, a 19 de 

desembre de 2018 començarà a regir el dia 1r de l’any 2019 continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
7. Expedient 2412/2018. Adhesió al Protocol General dels Serveis de la 

Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL) 
Departament: Cultura, Esports i Joventut 
Tema: Adhesió al Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual 

Local, S.L. (XAL) 
Expedient: 2412/2018 

Fets 
Vist el Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), l’objecte 

de la qual és la prestació de serveis i foment de la col·laboració en forma de 
coproducció i d’intercanvi d’experiències que tinguin la finalitat la comunicació en 
l’àmbit de proximitat a Catalunya mitjançant les plataformes existents. 

 
Atès que l’objectiu de la XAL, a través de La Xarxa de la Comunicació Local, és 

dotar de recursos i serveis als mitjans de comunicació locals, en aquest cas la ràdio 
municipal, fomentant l’optimització dels mateixos mitjançant la concertació i 
l’intercanvi, per garantir la solidesa, la projecció i la sostenibilitat del sistema de 
comunicació local català. El treball en xarxa propicia la corresponsabilitat, la 
reciprocitat i el reconeixement mutu de les entitats que col·laboren. 

 
Vist que l’adhesió al Protocol General de la XAL no implica cap tipus de compromís 

financer ja que la població de Moià compta amb menys de 10.000 habitants i resta 
exempt de pagament de la quota mensual consistent a l’adhesió.  

Fonaments de Dret 
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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 Llei 7/2010 general de comunicació audiovisual (LGCA)  
 Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya 

(LCAC) 
 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que 

representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, pel que 
fa a la declaració d’urgència, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís 
Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, 
Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i dels senyors/res 
Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi Marsinyac, del Grup Polític 
Municipal del PDeCAT, i per majoria absoluta del seu nombre legal de membres, pel 
que respecta a la proposta, amb els vots a favor dels senyors/senyores Dionís 
Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, Mireia Cañas, Anna Roca, 
Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal d’AraMoià, i l’abstenció dels 
senyors/ senyores Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi Marsinyac, del 
Grup Polític Municipal del PDeCAT, 

Acorda 
Primer. APROVAR l’adhesió al Protocol General dels Serveis de la Xarxa  

Audiovisual  Local (XAL), sota condició que no s’assumeix cap tipus de 
compromís financer. 

Segon. NOTIFICAR la corresponent resolució a la Xarxa Audiovisual Local, SL  
Tercer. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde-president 

per a la formalització del present acord. 
8. Expedient 2392/2018. Aprovació del nou Logotip de Moià 

Departament: Secretaria. 
Tema: Aprovació del Nou Logotip de Moià. 
Expedient: 2392/2018 

 
El 2017 l’Ajuntament de Moià va aprovar en el Ple Municipal l’oficialització de l’escut 

del municipi seguint la normativa vigent que exigeix que els escuts municipals estiguin 
inscrits al Registre d’Ens Locals de Catalunya. Es va crear un escut heràldic per tal 
d’identificar Moià davant la resta dels municipis, ajustant-lo a la legalitat vigent. A partir 
de l’oficialització de l’escut, es va iniciar el projecte per definir una nova imatge visual 
de l’Ajuntament de Moià.  
 

L’objectiu del projecte és dotar el municipi d’un símbol d’identitat distint dels símbols 
d’identitat que es venen utilitzant tradicionalment al mon local, com podrien ser els 
escuts o els emblemes. Així, el resultat esperat és un logotip amb un nivell de 
simplicitat i fortalesa gràfica més potent i atractiu que el que ofereixen aquest sistemes 
més tradicionals. 
 

Per a tirar endavant el projecte, es va convocar un concurs de dissenyadors, 
seleccionant el guanyador mitjançant els criteris establerts inicialment. L’estudi de 
disseny guanyador va realitzar tres propostes de logotip per a l’Ajuntament per tal de 
donar l’opció a la ciutadania d’escollir el que més agradava. Així, es va obrir un procés 
de participació en línia, on es podia votar l’opció preferida. El procés va estar obert del 
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dia 18 d’abril de 2018 al 6 de maig de 2018 i va comptar amb una participació de 316 
persones. Segons els resultats obtinguts del procés de participació ciutadana, la nova 
imatge gràfica de l’Ajuntament de Moià serà l’opció 1, amb un suport del 59,9%.  
 

Aquesta proposta de logotip manté la majoria dels elements que conformen l'escut 
heràldic de l’Ajuntament de Moià i sintetitza les formes per tal de fer-ho versàtil per a 
qualsevol aplicació gràfica i mida. El logotip té forma d'escut caironat i amb els angles 
arrodonits. Mostra les armes (creus) de manera sintetitzada i el Croat/diner d'argent 
s’engrandeix respecte l’escut perquè es pugui visualitzar correctament quan el logotip 
s'apliqui en menors grandàries. A la part superior de l’escut es mostren les 5 torres de 
la corona mural sense els finestrons i portals. La denominació de l’Ajuntament de Moià 
es fa amb unes característiques tipogràfiques concretes, en aquest cas CIRCULAR 
BOLD.  

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que 

representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, tant pel 
que fa a la declaració d’urgència com respecte a la proposta, amb els vots a favor dels 
senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, 
Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal 
d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi 
Marsinyac, del Grup Polític Municipal del PDeCAT, 

Acorda: 
PUNT ÚNIC.- Adoptar el logotip elegit mitjançant participació ciutadana com a 

imatge gràfica de l’Ajuntament de Moià per a usos relacionats amb la difusió i 
comunicació no oficial. 
9. Moció per Denunciar el Bloqueig Jurídic del Tribunal Constitucional i 

de Suport als Presos Polítics que fan Vaga de Fam 
Departament: Alcaldia. 
Tema: Moció per Denunciar el Bloqueig Jurídic del Tribunal Constitucional i 

de Suport als Presos Polítics que fan Vaga de Fam. 
Expedient: 2413/2018 

Exposició de Motius 
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust 

i injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el 
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i 
Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la 
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la 
ciutadania. 
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Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó 
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la 
presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu 
de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.  Aquesta vulneració 
queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència 
Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure 
el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 
2017. 

 
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que 

vulneren els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara 
davant el Tribunal Constitucional,  dels quals tots han estat acceptats però cap ha 
estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra 
l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 
de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, 
allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del 
mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó 
provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini 
màxim de 30 dies. 

 
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només 

busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que 
el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies 
més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de 
Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la 
vulneració dels seus drets civils i polítics. 

 
Per allò exposat el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, que 

representa la majora absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, tant pel 
que fa a la declaració d’urgència com respecte a la proposta, amb els vots a favor dels 
senyors/senyores Dionís Guiteras, Joan Capdevila, Martí Padrisa, Mercè Bigorra, 
Mireia Cañas, Anna Roca, Marc Pardo i Gemma Bisbal, del Grup Polític Municipal 
d’AraMoià, i dels senyors/res Dolç Nom de Maria Tarter, Montserrat Girbau i Jordi 
Marsinyac, del Grup Polític Municipal del PDeCAT, 

Acords 
Primer. DONAR ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, 

Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam. 
Segon. DENUNCIAR la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i 

empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment 
injustificada que  vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat. 

Tercer. DENUNCIAR que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels 
recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea per endarrerir la seva posada en llibertat. 
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Quart. EXIGIR una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona 
acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui 
injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils. 

Cinquè. EXIGIR que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en 
un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de 
poders de l’Estat. 

Sisè. Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, EXIGIR, una vegada més, 
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són 
perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana 
basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut. 

Setè. COMUNICAR aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat 
de les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

10. Activitat de Control 
Les intervencions que s’han produït en l’Apartat de Control de l’Acció de Govern 

han quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel Secretari, custodiat al 
Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i publicat a la Web 
Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant d’aquesta Acta a 
tots els efectes legals. 
11. Precs i Preguntes 

Les intervencions que s’han produït en el Punt de Precs i Preguntes del Ple han 
quedat enregistrades en el Vídeo de la Sessió certificat pel Secretari, custodiat al 
Servidor a disposició dels Regidors i qualsevol altre interessat i publicat a la Web 
Municipal per a general coneixement, el qual forma part integrant d’aquesta Acta a 
tots els efectes legals. 

 
A l’hora senyalada “ut supra” l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual com a 

Secretari estenc aquesta Acta. 

Diligència d’aprovació de l’Acta 
La poso jo, el Secretari, amb el vistiplau del President, per fer constar que aquesta 

Acta ha estat aprovada pel Ple de data 23 de gener de 2019. 
 
El Secretari, Miquel Colom Canal. 
Vistiplau, l’Alcalde-President, Dionís Guiteras Rubio. 
Signat digitalment al marge. 

 

mailto:ajuntament@moia.cat

	Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 19 de desembre de 2018
	Identificació de la sessió
	Assistents
	S'ha excusat d'assistir-hi
	Intervencions
	Ordre del Dia
	1. Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària del Ple de 21 de novembre de 2018
	2. Expedient 887/2018. Resposta a les al legacions i aprovació definitiva del Pla Director de Clavegueram de Moià
	Acorda

	3. Aprovació definitiva del  Projecte de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida de Residus, juntament amb l’Estudi Econòmic, la Memòria Justificativa i el Reglament del Servei.
	Fets i Fonaments de Dret
	Acorda
	Annex I
	Memòria Justificativa del Projecte de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida dels Residus Sòlids Urbans a Moià
	Motivació i finalitat
	Justificació i règim jurídic de la gestió del servei
	Serveis públics i competències dels ajuntaments
	Formes de gestió del servei
	Gestió del servei de RSU per la Societat Municipal d’aigües de Moià, SA
	Encàrrec de la gestió del servei públic
	Capacitat d’actuació de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA
	Justificació econòmica de l’elecció en la forma de gestió
	Justificació social
	Justificació ambiental
	Conclusió

	Annex II
	Projecte de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei Municipal de Recollida de Residus
	Característiques del Servei
	Antecedents
	Objecte
	Competències
	Calendari i horari de prestació del servei
	Personal i distribució dels llocs de treball

	Forma de Gestió
	Obres, Bens i Instal lacions Necessàries per a la Prestació del Servei
	Obres
	Béns
	Serveis externs o interns
	Subministraments

	Inversions

	Annex III
	Estudi Econòmic Financer
	Objecte del document
	Antecedents
	Abast de l’informe
	Situació organitzativa de la concessió
	Treballadors
	Vehicles
	Contenidors
	Nombre
	Neteja
	Manteniment

	Instal lacions
	Serveis externs

	Organització actual del servei
	Proposta i Anàlisi Econòmica
	Ingressos – Comparativa vers a l’actual pagament
	Despeses de personal
	Subrogació de personal
	Sous i salaris
	Seguretat social
	Formació de personal


	Bens corrents i materials
	Material fungible
	Roba laboral
	Equips i útils de treball
	Reposició de contenidors
	Manteniment de contenidors

	Subministraments
	Electricitat
	Aigua
	Comunicacions
	Carburant

	Serveis externs
	Neteja interior de contenidors
	Neteja exterior de contenidors
	Neteja de la zona exterior de contenidors
	Servei de manteniment de vehicles
	Manteniment general
	Lloguers
	Altres serveis externs

	Tributs
	Despeses financeres
	Despeses financeres ordinàries
	Despeses financeres. Interessos.

	Amortitzacions
	Amortitzat intangible
	Immobilitzat material

	Provisions
	Estudi econòmic
	Resum de l’estudi econòmic
	Conclusió

	Annex IV
	Reglament del Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans
	Preàmbul
	Capítol I. Objectius i Disposicions Generals
	Article 1. Objecte i Objectius
	Article 2. Jerarquia normativa
	Article 3. Àmbit d'aplicació del Reglament
	Article 4. Definició de residu urbà
	Article 5. Establiment del servei
	Article 6. Forma de gestió del servei
	Article 7. Propietat dels residus
	Article 8. Prohibicions d'abocament incontrolat
	Article 9. Mesures per a la prevenció i la reducció de residus

	Capítol II. La Recollida dels Residus Urbans
	Article 10. Servei públic municipal de recollida de residus urbans.
	Article 11. Usuaris del servei
	Article 12. Instal lació de contenidors
	Article 13. Característiques del dipòsit de residus en contenidors
	Article 14. Lliuraments especials de residus
	Article 15. Recollides especials
	Article 16. Gestors de residus
	Article 17. Modificacions del servei

	Capítol III. Les Recollides Selectives de Residus Municipals
	Secció 1a. Disposicions generals
	Article 18. Recollida selectiva dels residus urbans

	Secció 2a. Fracció orgànica
	Article 19. Recollida de la Fracció Orgànica
	Article 20. Recollida de la Fracció Orgànica domèstica
	Article 21. Recollida de restes de poda i jardineria
	Article 22. Recollida de la Fracció Orgànica d’establiments d’hostaleria i comercials
	Article 23. Normes de conducta dels usuaris comercials

	Secció 3a.- Fracció inorgànica
	Article 24. Recollida de la fracció inorgànica

	Secció 4a.- Altres recollides selectives
	Article 25. Recollida de vidre
	Article 26. Recollida d’envasos
	Article 27. Recollida de paper i cartró
	Article 28. Recollida d'objectes voluminosos
	Article 29. Recollida de roba i calçat
	Article 30. Recollida d'animals morts
	Article 31. Recollida de vehicles abandonats
	Article 32. Recollida de runes procedents d'obres menors
	Article 33. Residus domèstics especials


	Capítol IV  Règim Sancionador
	Article 34. Classificació de les infraccions
	Article 35. Infraccions molt greus
	Article 36. Infraccions greus
	Article 37. Infraccions lleus
	Article 38. Classes de sancions
	Article 39. Graus de la multa
	Article 40. Criteris de graduació de les sancions
	Article 41. Persones responsables
	Article 42. Mesures cautelars
	Article 43. Obligació de reposar i restaurar
	Article 44. Multes coercitives
	Article 45. Procediment sancionador
	Article 46. Inspecció
	Article 47. Règim supletori



	4. Expedient 744/2017. Aprovació del conveni de col laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Moià per regular l’assistència tècnica informàtica
	Acorda
	Annex
	Conveni de Col laboració entre el Consell Comarcal de Moianès, els Ajuntaments de la Comarca del Moianès i el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès per Regular l’Assistència Tècnica Informàtica.

	5. Expedient 2167/2018. Renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut del Jutjat de Pau de Moià
	Acord

	6. Expedient 1893/2018. Aprovació Definitiva de les Ordenances Fiscals per al 2019
	Acords
	Annex I
	Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals
	SECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS
	Article 1. Objecte
	Article 2. Àmbit d'aplicació

	SECCIÓ II.- PROCEDIMENT
	Article 3. Aspectes generals
	Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries
	Article 5. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.
	Article 6. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient
	Article 7. Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments
	Article 8. Al legacions i tràmit d’audiència a l’interessat
	Article 9. Registre
	Article 10.  Còmput de terminis
	Article 11. Tramitació d'expedients
	Article 12. Obligació de resoldre

	SECCIÓ III.- NORMES SOBRE GESTIÓ
	SUBSECCIÓ I.- GESTIÓ DE TRIBUTS
	CAPÍTOL I.- DE VENCIMENT PERIÒDIC
	Article 13. Impostos de venciment periòdic
	Article 14. Taxes
	Article 15. Calendari fiscal
	Article 16. Exposició pública de padrons

	CAPÍTOL II.- DE VENCIMENT NO PERIÒDIC
	Article 17. Pràctica de liquidacions
	Article 18. Presentació de declaracions

	CAPÍTOL III.- NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES
	Article 19. Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció

	CAPÍTOL IV.- CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS
	Article 20. Sol licitud

	CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT DE REVISIÓ
	Article 21. Recursos administratius
	Article 22. Revisió d’ofici
	Article 23. Declaració de lesivitat
	Article 24. Revocació d'actes i rectificació d’errors

	CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
	Article 25. Suspensió per interposició de recursos
	Article 26. Altres supòsits de suspensió
	Article 27. Garanties

	CAPÍTOL VII.- DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
	Article 28. Iniciació de l’expedient
	Article 29. Quantia de la devolució
	Article 30. Reintegrament del cost de les garanties


	SUBSECCIÓ II.- GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS
	Article 31. Recaptació dels preus públics


	SECCIÓ IV.- RECAPTACIÓ
	Article 32. Òrgans de recaptació i obligats al pagament
	Article 33. Responsables solidaris i subsidiaris
	Article 34. Successors en els deutes tributaris
	Article 35. Ajornaments i fraccionaments
	Article 36. Prescripció
	Article 37. Compensació
	Article 38. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre transferències
	Article 39. Situació d'insolvència
	Article 40. Execució forçosa

	SECCIÓ V.- INSPECCIÓ
	Article 41. La inspecció tributària
	Article 42. Personal inspector
	Article 43. Classes d’actuacions
	Article 44. Lloc i temps de les actuacions
	Article 45. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
	Article 46. Terminació de les actuacions inspectores

	SECCIÓ VI.- RÈGIM SANCIONADOR
	SUBSECCIÓ I.- DISPOSICIONS GENERALS
	Article 47. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
	Article 48.  Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries

	SUBSECCIÓ II.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
	Article 49. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar d’una autoliquidació
	Article 50. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o els documents necessaris per a practicar liquidacions
	Article 51. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions
	Article 52. Infracció tributària per sol licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals
	Article 53. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats d’informació
	Article 54. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària local
	Article 55. Altres infraccions tributàries
	Article 56. Normes generals del procediment sancionador
	Article 57. Procediment sancionador abreujat


	SECCIÓ VII.- INTERESSOS DE DEMORA
	Article 58. Liquidació d’interessos de demora

	DISPOSICIONS ADDICIONALS
	Primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals
	Segona.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

	DISPOSICIONS FINALS
	Primera
	Segona


	Annex II
	Ordenança Fiscal Núm. 1.
	Impost Sobre Béns Immobles
	Article 1. Fet imposable.
	Article 2. Subjectes passius.
	Article 3. Responsables i successors.
	Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
	Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.
	Article 6. Base imposable i base liquidable.
	Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
	Article 8. Normes de gestió
	Article 9. Període impositiu i acreditament de l’impost.
	Article 10. Règim de declaracions, comunicacions i sol licituds.
	Article 11. Règim de liquidació.
	Article 12. Règim d’ingrés.
	Article 13. Impugnació dels actes de gestió de l’impost.
	Article 14. Actuacions per delegació.
	Disposició addicional
	Disposició transitòria
	Disposició final.

	Ordenança Fiscal Núm. 2
	Impost Sobre Activitats Econòmiques
	Article 1. Fet imposable
	Article 2. Article 2.- Subjectes passius
	Article 3. Responsables i successors.
	Article 4. Beneficis fiscals de caràcter obligatori
	Article 5. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu.
	Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals.
	Article 7.  Quota tributària.
	Article 8. Coeficient de ponderació.
	Article 9. Coeficients de situació.
	Article 10. Període impositiu i meritació.
	Article 11. Règim de declaració i d'ingrés.
	Article 12. Comprovació i investigació.
	Article 13. Gestió per delegació.
	Article 14. Data d'aprovació i vigència.
	Disposició addicional primera.
	Disposició addicional segona.
	ANNEX, d’acord al punt 1 de l’ Article 9è. Índexs de situació.
	Índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles

	Ordenança Fiscal Núm. 5.
	Impost Sobre Construccions, Instal lacions i Obres.
	Article 1. Fet imposable.
	Article 2. Actes subjectes.
	Article 3. Subjectes passius.
	Article 4. Responsables i successors.
	Article 5. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva.
	Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa.
	Article 7. Base imposable, quota i meritació.
	Article 8. Tipus de gravamen.
	Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.
	Article 10. Actuacions inspectores i règim sancionador.
	Article 11. Gestió per delegació.
	Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
	Disposició final.
	ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA.
	I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL
	II. TREBALLS D'ENDERROC

	Ordenança Fiscal Núm. 13.
	Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions Situats en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i Ambulants i Rodatge Cinematogràfic.
	Article 1. Fonament i naturalesa.
	Article 2. Fet imposable.
	Article 3. Subjectes passius.
	Article 4. Responsables i successors.
	Article 5. Beneficis fiscals.
	Article 6. Quota tributària.
	Tarifa primera. Aprofitaments generals
	Tarifa segona. Mercats dels diumenges
	Tarifa Tercera.  Fira de la Festa Barroca
	Article 7. Acreditament.
	Article 8. Període impositiu.
	Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.
	Article 10. Notificacions de les taxes.
	Article 11. Infraccions i sancions.
	Disposició Addicional
	Disposició final.

	Ordenança Fiscal Núm. 19
	Taxes dels Serveis del Museu Municipal de Moià
	Article 1. Fonaments i naturalesa
	Article 2. Museu municipal de Moià
	Article 3. Fet Imposable
	Article 4. Subjectes passius
	Article 5. Obligació de pagament
	Article 6. Quota tributària, exempcions i bonificacions
	DISPOSICIÓ ADDICIONAL
	DISPOSICIÓ FINAL

	Ordenança Fiscal Núm. 21
	Taxa per la Utilització Privativa d’Equipaments Municipals i Preus Públics per la Prestació de Serveis
	Article 1. Fonament i naturalesa
	Article 2. Fet imposable
	Article 3. Subjectes passius
	Article 4. Responsables i successors
	Article 5. Beneficis fiscals
	Article 6. Quota tributària
	Article 7. Acreditament
	Article 8. Règim de declaració i ingrés
	Article 9. Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini públic.
	Article 10. Establiment i fixació dels preus públics
	Article 11. Infraccions i sancions
	Article 12. Vigència
	Disposició Addicional
	Disposició final
	Annex I de l’Ordenança Fiscal núm. 21 de la Taxa per la Utilització privativa d’Equipaments Municipals i Preus Públics per la Prestació de Serveis

	Ordenança Fiscal Núm. 23
	Preu Públic per a la Prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
	Article 1. Fonament i naturalesa.
	Article 2.  Concepte.
	Article 3. Obligats al pagament.
	Article 4. Indicadors de referència.
	Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima.
	Article 6.  Preu públic exigible.
	Article 7. Meritament.
	Article 8. Règim de declaració i d’ingrés.
	Disposició Addicional 1ª
	Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
	Disposició Addicional 2
	Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència.
	Disposició final.


	7. Expedient 2412/2018. Adhesió al Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL)
	Fets
	Fonaments de Dret
	Acorda

	8. Expedient 2392/2018. Aprovació del nou Logotip de Moià
	Acorda:

	9. Moció per Denunciar el Bloqueig Jurídic del Tribunal Constitucional i de Suport als Presos Polítics que fan Vaga de Fam
	Exposició de Motius
	Acords

	10. Activitat de Control
	11. Precs i Preguntes

	Diligència d’aprovació de l’Acta

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
	barcode97: 
	barcode98: 
	barcode99: 
	barcode100: 
	barcode101: 
	barcode102: 
	barcode103: 
	barcode104: 
	barcode105: 
	barcode106: 
	barcode107: 
	barcode108: 
	barcode109: 
	barcode110: 
	barcode111: 
	barcode112: 
	barcode113: 
	barcode114: 
	barcode115: 
	barcode116: 
	barcode117: 
	barcode118: 
	barcode119: 
	barcode120: 
	barcode121: 
	barcode122: 
	barcode123: 
	barcode124: 
	barcode125: 
	barcode126: 
	barcode127: 
	barcode128: 
	barcode129: 
	barcode130: 
	barcode131: 
	barcode132: 
	barcode133: 
	barcode134: 
	barcode135: 
	barcode136: 
	barcode137: 
	barcode138: 
	barcode139: 
	barcode140: 
	barcode141: 
	barcode142: 
	barcode143: 
	barcode144: 
	barcode145: 
	barcode146: 
	barcode147: 
	barcode148: 
	barcode149: 
	barcode150: 
	barcode151: 
	barcode152: 
	barcode153: 
	barcode154: 
	barcode155: 
	barcode156: 
	barcode157: 
	barcode158: 
	barcode159: 
	barcode160: 
	barcode161: 
	barcode162: 
	barcode163: 
	barcode164: 
	barcode165: 
	barcode166: 
	barcode167: 
	barcode168: 
	barcode169: 
	barcode170: 
	barcode171: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Moià
	2019-01-24T11:09:57+0100
	Moià
	DIONÍS GUITERAS RUBIO
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Moià
	2019-01-23T21:14:33+0100
	Moià
	CPISR-1 C Miquel Colom Canal
	Ho accepto




