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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL
DIA 19 D’OCTUBRE DE 2017
Identificació de la sessió
Núm.
19
Caràcter:
Extraordinària
Data:
19 d’octubre de 2017
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:10 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol, alcalde
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Josep Aulet Barris
Carme Crosas Vigué
Lluis Manel Dorca Aragonès
Joan Colom Alibés,
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde dóna la benvinguda als/les regidors/es, i abans de tractar els punts de l’ordre del
dia proposa de conformitat amb el que disposa l’article 106.2, del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
incloure per urgència, l’aprovació de la següent moció:
3. Aprovació moció per exigir la llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i
d’Òmnium Cultural.
L’alcalde demana als /les regidors/es que en declarin la seva urgència i s’aprovi la proposta
d’incloure la seva votació en l’ordre del dia.
Es posa a votació, quedant aprovada per unanimitat dels/les set regidors/res presents a la
sessió, i per tant la proposta queda aprovada per majoria absoluta i amb la majoria
legalment requerida.
Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia.
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1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS
MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
Vista la proposta d’acord següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe del Secretari- Interventor, es proposa al Ple
l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 1 : Impost sobre béns immobles.
Es modifica l’article 5, que queda redactat de manera següent:
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.

Ordenança Fiscal núm.2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Es modifica l’article 4, que queda redactat de la manera següent:
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.
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.
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- 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.
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.
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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.
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.
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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.

Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Article 6.- Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 1,69
Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi
serà el següent:
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Potència i classe vehicle
A. Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 12 cavalls fiscals
De més de 12 fins a 16 cavalls
De més de 16 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
B. Autobús
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C. Camions
De menys de 1.000 k. De càrrega útil
De 1.000 a 2.000 k. de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 k. de càrrega útil
De més de 9.999 k. de càrrega útil
D. Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E. Remolcs i semi-remolcs arrastrats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 k. De càrrega útil
De 1.000 a 2.999 k. de càrrega útil
De més de 2.999 k. de càrrega útil
F. Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 c. c
Motocicletes de 125 c. c. a 250 c. c
Motocicletes de 250 c. C a 500 c. c
Motocicletes de 500 c. C a 1.000 c. c
Motocicletes de més de 1.000 c. c

Tarifa
21,33
57,60
121,58
151,44
189,28
140,78
200,50
250,63
71,45
140,78
200,50
250,63
29,86
46,93
140,78
29,86
46,93
140,78
7,47
7,47
12,79
25,60
51,19
102,38

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del
Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà al que
es disposa en el Reglament general de vehicles.

Ordenança Fiscal núm.5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Es modifica l’ article 2n. g, que queda redactat de la manera següent:
Article 2n.- Actes subjectes.
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
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programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació
autoritzat.

Es modifica l’ article 9è.3,i 9è.11 que queden redactats de la manera següent:
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés.
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.
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.

S’actualitza com annex el mòdul bàsic del COAC.
Ordenança Fiscal núm.6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Es modifica l’ article 3r. 4, que queda redactat de la manera següent:
Article 3r.- Subjectes passius.
4. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de
març de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva
autorització), aquesta Ordenança no és d’aplicació a les empreses o entitats que prestin els serveis de telefonia
fixa quan no siguin titulars de les xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis.

Es modifica l’ article 8è. 2n, que queda redactat de la manera següent:
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre
natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base
imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la
lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a
les quals s’hagin facturat quantitats en concepte de peatge.
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La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article
5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums registrats en comptadors, o altres instruments
de mesura, instal·lats en aquest Municipi.

Ordenança fiscal núm. 12, taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
Es modifica l’article 6, quedant redactat de la manera següent.
Article 6.- Quota tributària.
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el
planejament urbanístic.
2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de
llur modificació substancial.
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, o de
llur modificació substancial.
4. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de la
comunicació ambiental.
5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats
amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb una
superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.
6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats
amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o recintes amb una
superfície de més de 500 m2, o de llur modificació substancial.
7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial per dur a terme activitats recreatives musicals i de
restauració en locals o recintes tancats amb una superfície construïda superior a
500 m2 o amb aforament autoritzat superior a 500 persones.
8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial per dur a terme espectacles públics en locals o recintes
tancats amb aforament autoritzat superior a 150 persones, excepte cinemes.
9. Comunicació d’obertura d’establiments d’espectacles amb aforament autoritzat
de fins a 150 persones.
10. Modificació no substancial d’establiments d’espectacles i activitats recreatives
musicals i de restauració.
11. Modificació de les activitats recreatives musicals, de restauració i espectacles
que es duen a terme en establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives
musicals i de restauració que no estan sotmesos a requeriments addicionals als
exigits per a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la
comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament).

Tarifa
31,50
218,00
277,00
31,50
218,00
277,00
218,00

218,00
113,00
82,00
113,00
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12 Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I del
Reglament.
13. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions tramitades
d'acord amb l'Ordenança municipal aprovada segons l’Ordenança tipus de la
Diputació de Barcelona:
13.1. Obertura d’establiments dedicats a espectacles i establiments de
restauració:
Locals o recintes de fins a 500 m2.
Locals o recintes de més de 500 m2.
13.2. Procediment de comprovació de la comunicació d'espectacles públics o
d’activitats recreatives musicals i de restauració de caràcter extraordinari.
13.3 Procediment de comprovació de la comunicació d’establiments no
permanents desmuntables.
14. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de
caràcter temporal.
15. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per l’obertura
d'establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa i de la disposició addicional setena de la mateixa llei.
16. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura
d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa.
17. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal
18. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses a
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.
19. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no permanents
desmuntables.
20. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a
llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el
control el duen a terme tècnics municipals.
21. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a
llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.
22. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al
règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del
Reglament)
23. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de canvis no
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a
llicència ambiental.
24. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions d’activitats
sotmeses al règim de comunicació ambiental.
25. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de les
activitats subjectes a declaració responsable.
26. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents
desmuntables.
27. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de
juliol).
28. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial de la
1
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.
29. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els
apartats anteriors.
30. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l’obertura o

218,00
82,00

113,00
218,00
82,00
82,00
82,00
65,00
65,00
113,00
113,00
82,00
113,00
113,00
82,00

96,00
82,00
63,00
82,00
113,00
113,00
82,00
82,00
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posada en funcionament establiments o activitats regulades per normativa
sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.
31. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats amb
incidència ambiental.
32. Per cada procediment d’inspecció que es realitzi a fi de verificar el compliment
de la normativa de soroll.

82,00
82,00

Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme
Es modifiquen els articles 9 i 10, quedant redactats de la manera següent:
Article 9.- Declaració.
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una comunicació prèvia en
matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent en el Registre General i adjuntaran un
certificat expedit per tècnic competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc
d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la
redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres
que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals
permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es modifiqués o
ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació dels edificis i les
construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del
fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les
condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. Es
prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel subjecte
passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l'ordenança fiscal
reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions a que
fa referència l’article 187.1 d) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es prendrà com a cost real i
efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop executades
les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat per la pròpia EMD, tal i com estableix
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres de l’Ajuntament de Seva.
Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir a la Tresoreria
Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la comunicació prèvia.
2. Una vegada concloses les obres, les instal·lacions o les construccions que donen lloc a l’activitat
administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i
efectiu de les construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació,
es practicarà la liquidació que correspongui.
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer en els períodes fixats
a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
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Ordenança Fiscal núm.15, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Concepte
a) Per cada habitatge, sigui en zona rural o urbana
b)Per cada habitatge, que visquin jubilats sols i estiguin empadronats

Tarifa
106,05
53,53

Article 11. Quota tributària
1.La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi
l’activitat generadora del residu.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Concepte
Tarifa
a) Hotels, hostals i fondes de més de deu places i càmping
1.310,16
b)Botigues i apartaments
129,28
c) Pensions, cases d’hostes, cases de colònies, residències i altres centres 1.068,90
que no excedeixen de deu places
d) Peixateries, carnisseries i semblants
335,94
e) Restaurants
814,40
f) Cafeteries, bars, tavernes, oficines bancaries
349,17
g)Establiments industrials, RCP, allotjaments rurals i d’altres no contemplats

276,89

Ordenança Fiscal núm.16, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
Article 6è.- Quota tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifes de subministrament
a)Drets de comptador ( alta del servei)
b) Manteniment comptador, trimestre
Subministrament per comptador
a) Mínim 30 m3/trimestre
b) Més de 30 m3/trimestre
c) Per us ramader / trimestre fins a 30 m3
d) Per a us ramader, més de 30 m3/trimestral
Subministrament per aforament
Tarifa 1
Tarifa 2

Tarifa
155,75
2,65
0,3299
0,7177
0,2810
0,5070
39,1930
73,1808

Plaça Major, núm.6 /- 08569—Rupit i Pruit –/ Núm. Registre Entitat Local de Catalunya: 0890190004/ - NIF:P0818500A/Tel.93.8522003/e-ail:rupit@diba.cat

Tarifa 3 :
Tarifa 4 :
Tarifa: 5 :
Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març (Tots els cabals)

57,1098
150,053
120,938
0,0240

Ordenança fiscal núm.19, reguladora de la taxa per la utilització privativa del camp de
futbol i edificis municipals.
Article 6.- Quota tributària
Afegir al subapartat Can Castellet i/o Casa Consistorial, la següent tarifa:
Per cessió d’ús de sala i/o espai per activitat lucrativa, us d’interés general: 30,00 € /per mes.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.”
L’Alcalde explica els motius pels quals es proposa la modificació de la taxa per la prestació
del servei de gestió de residus municipals i la taxa reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua i l’estudi econòmic que s’ha fet .
Seguidament es posa a votació la proposta i aquesta queda aprovada per unanimitat.
2.PROPOSTA D’APROVACIÓ MOCIÓ DE CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA POLICIAL DEL DIA 1
D’OCTUBRE.
Vista la proposta d’acord següent:
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“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada
per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i
ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel
govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres
hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i
materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo,
com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos
policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre
municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions
de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va
voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes
requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
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Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”
L’alcalde explica la moció i seguidament la posa a votació quedant aprovada per unanimitat
dels/les set regidors/res presents a la sessió.
3. APROVACIÓ MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA
NACIONAL CATALANA I D’ÒMNIUM CULTURAL.
Vista la proposta d’acord, següent:
“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones
per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en
greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui,
per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al
món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que
dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la
llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice
d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar,
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil.
Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
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Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rupit i Pruit l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”
L’alcalde posa a votació la proposta, i queda aprovada per unanimitat dels/les set
regidors/res presents a la sessió.
Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les vint hores i trenta-vuit minuts, de la
qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,
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