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El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 8 d’abril de 2021, va aprovar 
l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de 
caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2020

A les 18:35 hores, es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a 
dur a terme la sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, hi 
assisteixen:

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig, hi assisteixen:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor Gonzàlez i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Meritxell Garcia de Llanza, regidora
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodriguez, regidora
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Jaume Guim Royo, regidor 
- Rosa Maria Martín, regidora
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Elías Soleño Pasarín, regidor

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:

1. Aprovació acta del Ple 29/09/2020
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Es retira el punt de l’ordre del dia a petició de la secretaria acctal.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=1

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

2. Modificació de crèdit 16/2020.

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o es insuficient, i atès que hi 
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal 
tramitar expedient de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdits d’altres 
partides.

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177 del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 
38, 49, 50 i 51  del Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2020 mitjançant:

A) Suplement crèdit  finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos,  segons el següent detall:

ESTAT DE DESPESES

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

2019/2/AJUNT/8 30 231 46502

CONSELL COMARCAL - 
CONVENI TRANSPORT 
ADAPTAT I ASSISTIT FIX 2.806,20 2.474,92 0,00 5.281,12

2018/2/AJUNT/8 30 231 46500
CONSELL COMARCAL/ 
EAIA IV 3.507,65 1.794,71 0,00 5.302,36

2020/2/AJUNT/17 30 231 46504

CCBLL-CONVENI 
SUPORT 
ADMINISTRATIU 
SERVEIS SOCIALS 15.445,94 107,86 0,00 15.553,80

 TOTAL 21.759,79 4.377,49 0,00 26.137,28
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Finançament que 
es proposa:    

Projecte
Aplicació 
pressupostària Descripció

Consignació  
Actual Altes Baixes

Consignació 
Final

 33 338 22609 ACTIVITATS FESTIVES 70.142,57 0,00 4.377,49 65.765,08

    TOTAL 70.142,57 0,00 4.377,49 65.765,08

El suplement de crèdit i el crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei.

SEGON. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=2
   

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio 
Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”

AFERS TRIBUTARIS

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

3. Modificació ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost sobre béns 
immobles. 
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L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 1 
reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

Ateses les greus conseqüències econòmiques esdevingudes arran de la pandèmia de 
la Covid-19, l'Ajuntament de Corbera de Llobregat vol reduir la pressió fiscal de la 
ciutadania. L’Impost sobre el Béns Immobles, principal instrument fiscal d'aquest 
Ajuntament, es redueix un 1%, quedant fixat el tipus de gravamen general per als 
béns immobles urbans en el 0,962 i es suprimeix el tipus de gravamen diferenciat de 
l’1,23 aplicable als immobles d’ús Industrial i Comercial amb valor cadastral de més 
de 300.000 €. 

En l’àmbit pressupostari la compensació de la reducció d'ingressos fruit de la reducció 
proposada se centrarà en reduir determinades despeses que en l’actual marc de risc 
sanitari és aconsellable restringir donat que promouen la concentració d'aglomeracions 
de persones i, per tant, no repercutirà en els serveis bàsics que l'Ajuntament 
proporciona a la seva ciutadania.

En relació amb els beneficis fiscals de concessió potestativa, l’equip de govern 
considera necessari modificar la bonificació de l’impost per la instal·lació de sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. En la regulació 
actual, aquesta bonificació no té un termini fixat d’aplicació i considerem que, atès a 
les recomanacions d’entitats supramunicipals, cal introduir-lo per atendre l’objecte 
final d’aquesta bonificació. Aquesta bonificació parteix de la voluntat de l’Ajuntament 
de promocionar la instal·lació d’aquests sistemes d’energies renovables, però no com 
a mesura per poder beneficiar-se vitalíciament d’un impost que grava la propietat 
privada. Així doncs, es decideix el termini de dotze anys, ja que es calcula que en 
aquest termini, els imports de bonificació de l’IBI permeten una amortització ràpida i 
gairebé total de la instal·lació d’aquests sistemes. També s’introdueix el requisit d’un 
mínim del 30% d’autoproducció per assegurar-nos que la instal·lació beneficiarà al 
consum d’energies renovables. Per últim es contempla la  bonificació del 5% en els 
sistemes comuns dels habitatges plurifamiliars per poder promocionar que s’instal·lin 
aquests sistemes en aquesta mena d’habitatges. 

Es regula una nova bonificació del 95% de l’IBI a aquells habitatges que es destinin a 
lloguer amb renda limitada. Es considera necessària aquesta bonificació per la greu 
situació de crisi habitacional que estem patint a nivell general i evidentment també al 
nostre municipi. Per pal·liar la greu situació i la poca oferta al nostre municipi de 
lloguers a un preu raonable, l’Ajuntament vol impulsar una borsa d’habitatges de 
lloguer amb renda limitada. Per tal que aquesta borsa de lloguer tingui una bona 
acceptació i s’hi puguin adherir el màxim de propietaris possible, hem considerat que 
una eina de promoció, serà aquesta bonificació de l’IBI, que es limitarà a un màxim 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b6c99878f53a482b8914384367ed0c2e001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
12

/0
5/

20
21

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

de 4 habitatges per propietari ja que no es vol afavorir als grans tenidors que fan de 
l’habitatge una eina especulativa més.    

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia, de l’informe de l’arquitecta tècnica municipal i 
de l’informe 118/2020 de la tresorera accidental, a proposta de la Regidoria de l’Àrea 
de Finances, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2021 la modificació de l’ordenança 
fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el sentit que s’indica: 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.

Es modifica l’actual article 5 punt 5 

“5. Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles en 
què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i 
s’aplicarà sempre que la instal·lació tingui com a mínim una producció per autoconsum del 
30% de la despesa energètica anual.

En el cas de la instal·lació conjunta en edificis plurifamiliars, la bonificació serà del 5% per 
tots els immobles vinculats, sempre que s’arribi a una producció equivalent al 30% de la 
despesa energètica anual dels serveis comuns. 

És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic 
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració 
competent.

Per acreditar el compliment del requisit del 30% d’autoproducció, l’interessat haurà de 
presentar a l’Ajuntament, en el moment de la sol·licitud de llicència o de comunicació 
prèvia d’obres, el càlcul i la informació sobre el consum de l’immoble i la producció de la 
nova instal·lació (d’acord amb el consum d’energia primària i el consum d’edifici base). 

Només podran gaudir d’aquesta bonificació els immobles que no estan obligats a la 
instal·lació d’un sistema per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar  d’acord 
amb:

 L’apartat 1 del document bàsic DB HE 4 del Codi Tècnic de l’Edificació (en el cas de 
l’aprofitament tèrmic). 
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 El Decret d’Ecoeficiència pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis.

 L’apartat 1 del document bàsic DB HE 5 del Codi Tècnic de l’Edificació (en el cas de 
l’aprofitament elèctric). 

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de dotze anys, 
iniciant-se el còmput l’any natural següent a la seva instal·lació i es mantindrà, dintre del 
període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i 
així ho prevegi l’ordenança fiscal aplicable en cada exercici. 

Els immobles que hagin obtingut la corresponent autorització d’obres per instal·lacions 
d’aprofitament tèrmic o elèctric amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, 
els hi és d’aplicació el termini de 12 anys, comptat des del primer dia de l’any natural 
següent a la seva instal·lació, però no els és d’aplicació el requisit del 30% 
d’autoproducció. 

La sol·licitud de concessió de la bonificació es podrà presentar fins el 31 de desembre de l’exercici 
immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu, 
i s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

 Còpia del rebut anual d’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

 Còpia de l’autorització, comunicació prèvia o llicència d'obres de la instal·lació 
solar.

 Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel 
facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels 
sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors 
solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.”

Article 5è.7.

S’afegeix un nou punt 7 en l’article 5è i varia la numeració de l’actual punt 7 que 
serà el 8. 

El redactat del nou punt 7 serà el següent: 

“7. Gaudiran d'una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l'impost els béns immobles 
d'ús residencial destinats al lloguer d'habitatge amb renda limitada d'acord amb la 
normativa autonòmica d'aplicació en matèria d'habitatge. 

La bonificació és podrà aplicar a un màxim de 4 habitatges d’un mateix propietari, i sempre 
que posi aquests a disposició de la Borsa de Lloguer gestionada per l’Àrea d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Corbera.
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8.”

Article 7è.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.
Es modifica l’article 7.2 que regula el tipus de gravamen: 

“2.- Tipus de gravamen.

2.1. El tipus de gravamen serà el 0,962 per cent quan es tracti de béns urbans.

2.2. El tipus de gravamen serà el 0'77 per cent quan es tracti de béns rústics.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, 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.

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació 
aprovada. 

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=3

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Elías Soleño Pasarín (Cs).
Vots en contra: Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP)
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Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
S’adopta l’acord per majoria simple.”

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

4. Modificació ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 2 
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

És voluntat de l’equip de govern discriminar positivament els vehicles més 
respectuosos amb el medi ambient per ser més eficients energèticament, per això, per 
a l’exercici 2021, es manté la bonificació del 75% de la quota de l’impost pels vehicles 
més eficients o no contaminants, identificats amb el distintiu ambiental “Etiqueta 0 
Emissions” i es proposa reduir al 50% la bonificació pels vehicles identificats amb el 
distintiu ambiental “Etiqueta ECO”.

La resta de modificacions que s’introdueixen en l’ordenança, en concret article 7 i 
article 9, se centren principalment a adaptar el text de l’ordenança a l’establert en la 
legislació aplicable i en introduir les modificacions proposades per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ens que té delegades les funcions de 
gestió i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic. 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 112/20 de la tresorera accidental, 
a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2021 i següents, la modificació de 
l’ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
en el sentit que s’indica: 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El punt 2 regularà la bonificació del 75% pels vehicles amb distintiu ambiental “O 
Emissions”, el punt 3 regularà la bonificació del 50% pels vehicles amb distintiu 
ambiental “ECO” i l’actual punt 3, variarà la numeració. 

Redactat modificat:
 
“Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
(...)
2. Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit com de “zero 
emissions” gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota anual de l’impost. 

3. Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció general de Trànsit amb 
el distintiu ambiental “ECO” gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota anual de 
l’impost.

4. “

Article 7è. Període impositiu i acreditament de l'impost. Punt 6.

S’ha modificat la redacció de l’apartat 6 de l’article 7, per adequar-lo a l’establert en 
l’article 96.3 del TRLHL.

Redactat modificat:

“6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen a la 
seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi l’exercici, es 
procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes a l’exercici següent.

Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda, no caldrà que 
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició. Si s’adquireix en un exercici 
posterior, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost sense que sigui 
d’aplicació el prorrateig que es preveu al punt 3 d’aquest article.” 

Article 9è. Padrons. S’afegeix un nou punt 3.

“3. No es reproduiran als padrons anuals successius les matrícules corresponents als 
vehicles de més de dotze anys d’antiguitat des de la matriculació que no tenen al dia la 
inspecció tècnica i els propietaris han estat declarats incobrables.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Durant el període d’exposició pública, 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.

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació 
aprovada. 

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=4

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio 
Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
   

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

5. Modificació ordenança fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 4 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b6c99878f53a482b8914384367ed0c2e001
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Es modifica l’article 7, punts 1 i 2, que regula els beneficis fiscals de concessió 
potestativa. En el punt 1 que regula la bonificació de la quota de l’impost a favor de 
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o 
de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració, s’amplia la relació d’obres 
o instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal i el percentatge de 
bonificació aplicable a les obres de rehabilitació de façanes. 

En el punt 2 que regula la bonificació a favor de les construccions, instal·lacions i obres 
que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar es 
modifica el redactat i s’incrementa els percentatges de bonificació. Es suprimeix la 
bonificació contemplada en l’actual lletra c) a favor dels habitatges projectats i 
construïts amb criteris bioclimàtics.

S’introdueixen els punts 6 i 7 per regular la incompatibilitat de les bonificacions i el 
termini de presentació de les sol·licituds. S’especifica que quan la bonificació s’apliqui 
sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial desglossat de les 
construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal i es 
regula que no es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions 
o obres que es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració 
responsable o comunicació prèvia.

Els objectius d’aquestes mesures s’han exposat a la memòria de l’alcaldia i  són, 
entre d’altres, fomentar la conservació i manteniment dels edificis i façanes del 
parc d’immobles antics, o inclús catalogats de patrimoni històric, promoure la 
sostenibilitat i els criteris mediambientals a la construcció, fomentar l’activitat 
comercial local i promoure el tancament dels solars per evitar les molèsties que 
causen les esllavissades de terres, la crescuda de vegetació, o el fàcil accés dels 
porcs senglars a les finques particulars. 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia, de l’informe de l’arquitecta tècnica municipal i 
de l’informe 117/2020 de la tresorera accidental, a proposta de la Regidoria de l’Àrea 
de Finances, 

S’acorda:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el sentit que 
s’indica: 

Article 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

Es modifiquen els punts 1 i 2 i s’introdueixen els punts 6 i 7. 

“1. Es concedirà una bonificació de fins el 95 per 100 de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concorre circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que 
justifiquin aquesta declaració.

Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb 
el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Es declaren d’especial interès o utilitat municipal, entre d’altres:

a) Les obres que es realitzin en els bens inclosos en el vigent Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, 
Històric i Natural de Corbera de Llobregat, les quals gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota 
de l’impost. 

b) Les obres de rehabilitació de façanes, les quals gaudiran d’una bonificació del 70% de la quota 
de l’impost. 

c) Les obres de construcció de centres d’ensenyament de titularitat pública, les quals gaudiran d’una 
bonificació del 95% de la quota de l’impost.

d) Les obres destinades al tacament de solars i parcel·les, les quals gaudiran d’una 
bonificació del 95% de la quota de l’impost.

e) Les obres de rehabilitació de’habitatges que tinguin una antiguitat superior als 40 anys, 
les quals gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost. En aquest cas 
l’interessat haurà d’acreditar que l’obra de referència és o inclou una actuació estructural 
per afavorir la conservació i manteniment de l’immoble i evitar el seu deteriorament. 

f) Les obres de reforma i modernització dels locals comercials i de serveis amb una 
superfície inferior als 150 m2, les quals gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de 
l’impost. No es consideraran d’especial interès municipal les obres promogudes per una 
entitat financera. 

g) Les obres o instal·lacions de sistemes actius d’aprofitament de les energies renovables 
diferents a l’energia solar (eòlica, geotèrmica, biomassa...), les quals gaudiran d’una 
bonificació del 75% de la quota de l’impost. 

 La bonificació és aplicable tant en obra nova com en edificacions existents que 
instal·lin aquesta millora.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 La bonificació s’aplicarà únicament sobre la part de la quota que correspongui a 
l’esmentada instal·lació u obra i, si s’escau, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de l’obra o instal·lació per la qual es demana la bonificació. 

 La bonificació es sol·licitarà per l’interessat una vegada finalitzada l’obra, i en el 
termini màxim d’un mes i s’aportaran fotografies de les instal·lacions o elements 
que justifiquin la bonificació. 

 Els serveis tècnics municipals es reserven el dret de requerir els documents que 
considerin o realitzar visites a obra, si ho estimen necessari per valorar la 
conformitat de les dades i l’adequació de la bonificació.  

h) Les obres de construcció o instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua, les quals gaudiran 
d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost. 

Es consideren sistemes d’estalvi d’aigua el sistemes de reutilització d’aigües grises, els 
sistemes d’aprofitament d’aigua de pluja, sistemes de reg eficient que es poden combinar 
amb la implantació d’un jardí que requereixi un baix consum d’aigua, la instal·lació d’un 
regulador de pressió de subministrament o altres instal·lacions d’estalvi d’aigua no 
obligatoris segons normativa vigent.

 La bonificació és aplicable tant en obra nova com en edificacions existents que 
instal·lin aquesta millora.

 La bonificació s’aplicarà únicament sobre la part de la quota que correspongui a 
l’esmentada instal·lació u obra d’estalvi d’aigua i, si s’escau, caldrà aportar 
pressupost parcial desglossat de l’obra o instal·lació per la qual es demana la 
bonificació. 

 La bonificació es sol·licitarà per l’interessat una vegada finalitzada l’obra, i en el 
termini màxim d’un mes i s’aportaran fotografies de les instal·lacions o elements 
que justifiquin la bonificació. 

 Els serveis tècnics municipals es reserven el dret de requerir els documents que 
considerin o realitzar visites a obra, si ho estimen necessari per valorar la 
conformitat de les dades i l’adequació de la bonificació.  

i) Les obres de rehabilitació d’immobles que obtinguin la qualificació energètica lletra A, 
B o C, i sempre i quan, la qualificació energètica de l’immoble una vegada rehabilitat hagi 
millorat en dues lletres, les quals gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de 
l’impost. 

 La bonificació es sol·licitarà per l’interessat una vegada finalitzada l’obra, i en el 
termini màxim d’un mes. 

 Amb la sol·licitud de bonificació caldrà adjuntar la documentació de la certificació 
energètica de l’obra acabada; el full de la Etiqueta energètica, el document del 
Certificat d’eficiència energètica signat pel tècnic i el document que acrediti el 
registre de l’immoble a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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 Els serveis tècnics municipals es reserven el dret de requerir altres documents o 
realitzar visites a obra, si es considera necessari per valorar la conformitat de les 
dades i l’adequació de la bonificació.

  
2. Es concedirà una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost, a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres que incorporin col·lectors tèrmics o mòduls 
fotovoltaics per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que el 
percentatge d’autoproducció sigui igual o superior al 30%. 

Caldrà presentar la documentació i càlculs que justifiquin el % d’autoproducció, basant-
se en el consum de l’edifici base i el consum d’energia primària.

D’acord amb la normativa vigent en matèria d’energia solar; Decret d’Ecoeficiència Decret 
21/2006 de 14 de febrer pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
en els edificis i actualitzacions posteriors. I Codi Tècnic de l’Edificació, Real Decret 
314/2006 de 17 de març, i actualitzacions posteriors, la última, RD 732/2019 de 20 de 
desembre.

En el cas de les instal·lacions i construccions per l’aprofitament tèrmic de l’energia solar, 
només podran gaudir d’aquesta bonificació els immobles que no n’estan obligats d’acord 
amb l’apartat 1 del document bàsic DB HE 4 del Codi Tècnic de l’Edificació ( i El Decret 
d’Ecoeficiència, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els 
edificis.

En el cas de les instal·lacions i construccions per l’aprofitament elèctric de l’energia solar, 
en podran gaudir tots els immobles destinats a l’ús residencial i tots aquells altres que no 
n’estiguin obligats d’acord amb l’apartat 1 del document bàsic DB HE 5 del Codi Tècnic de 
l’Edificació.

 La bonificació és aplicable tant en obra nova com en edificacions existents que 
instal·lin aquesta millora.

 La bonificació s’aplicarà únicament sobre la part de la quota que correspongui a 
l’esmentada instal·lació per l’aprofitament de l’energia solar i, si s’escau, caldrà 
aportar pressupost parcial desglossat de l’obra o instal·lació per la qual es demana 
la bonificació. 

 La bonificació es sol·licitarà per l’interessat una vegada finalitzada l’obra, i en el 
termini màxim d’un mes i s’aportaran fotografies de les instal·lacions o elements 
que justifiquin la bonificació. 

 Els serveis tècnics municipals es reserven el dret de requerir els documents que 
considerin o realitzar visites a obra, si ho estimen necessari per valorar la 
conformitat de les dades i l’adequació de la bonificació.  

(...)
6. Els beneficis fiscals regulats en els punts 1 a 4 d’aquest article no són aplicables 
simultàniament. Quan concorrin les circumstàncies per a poder gaudir de més d’una bonificació, el 
subjecte passiu només podrà optar per gaudir d’una bonificació, que serà incompatible amb les altres.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b6c99878f53a482b8914384367ed0c2e001
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7. Llevat el que preveu el punt 1 lletres g), h) i i) i el punt 2 d’aquest article, les sol·licituds 
per al reconeixement dels beneficis fiscals s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud 
de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia i hauran d’anar 
acompanyades de la documentació acreditativa.

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici 
fiscal. 

No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que es 
realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o 
comunicació prèvia.

El termini de resolució de les sol·licituds de reconeixement de beneficis fiscals serà de sis mesos des 
de la data de presentació de la sol·licitud.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, 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.

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació 
aprovada. 

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances.”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b6c99878f53a482b8914384367ed0c2e001
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http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=5

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio 
Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”
   
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

6. Modificació ordenança fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre 
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 5 
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

S’ha afegit un apartat tres a l'article 8 de l’ordenança per tal d'adaptar-la a la sentència 
126/2019 del Tribunal Constitucional en la que es declara que l'article 107.4 del 
TRLRHL és inconstitucional només en aquells supòsits en els que la quota a pagar és 
superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel contribuent, per vulnerar el 
principi de capacitat econòmica i la prohibició de consfiscatorietat, un i una altra 
consagrats en l’article 31.1 de la Constitució. 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia i de l’informe 110/20 de la tresorera accidental, 
a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 5  
reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
en el sentit que s’indica: 

Article 8. Tipus de gravamen i quota. 

S’ha afegit un apartat tres a l'article 8, amb el següent redactat:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b6c99878f53a482b8914384367ed0c2e001
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“3. La quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment 
obtingut pel subjecte passiu.” 

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, 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.

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació 
aprovada. 

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=6

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio 
Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”
   

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b6c99878f53a482b8914384367ed0c2e001
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7. Modificació ordenança fiscal número 23 reguladora de les taxes 
relacionades amb els animals de companyia. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 23, 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de registre i prevenció sanitària 
relacionats amb els animals de companyia i per la tramitació de la llicència per tinènça 
i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

Es modifica l’article 6, epígraf 3 de l’ordenança que regula les taxes pels serveis de 
prevenció sanitària relacionats amb animals de companyia, per adaptar-lo al nou “Plec 
de condicions tècniques que regula el servei per a la recollida d’animals del 
municipi de Corbera de Llobregat”, aprovat el 22 de juny de 2020 i es modifica el 
redactat de l’epígraf 3.1 i nou 3.2 per especificar que la taxa 77 € per la recollida 
d’animals de companyia de la via pública, es cobrarà quan la recollida la realitzi 
l’empresa adjudicatària o els serveis municipal. Si la recollida d’animals es realitza per 
part d’un particular o una protectora, s’aplicarà la tarifa 3.2 que regula l’estada, 
manutenció i custòdia. En darrer lloc, es suprimiex el punt 6 de l’article 8è atès que 
l’ordenança no regula una taxa anual pels serveis de prevenció sanitària relacionats 
amb els animals de companyia.

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia, de l’informe de Salut Pública i de l’informe 116/20 
de la tresorera accidental, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances, 

S’acorda:

PRIMER. Derogar les taxes contingudes en l’epígraf 3 de l’article 6è  de l’ordenança 
fiscal número 23, que es relacionen a continuació: 

3.2. Desplaçament sense captura (servei negatiu)         46,50 € 
3.4. Transport de l’animal           42,50 €
3.5. Eutanàsia                 172,00 €
3.6. Identificació de l’animal amb microxip           51,00 €

SEGON. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 23, 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de registre i prevenció sanitària 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació b6c99878f53a482b8914384367ed0c2e001
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relacionats amb els animals de companyia i per la tramitació de la llicència per tinènça 
i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, en el sentit que s’indica: 

Article 6è. Quota tributària. Epígraf 3. 
El nou redactat de l’epígraf 3 de l’article 6è serà el següent: 

“3.1. Recollida d’animals de companyia de la via pública,
       per animal i servei realitzat pels serveis municipals 
       o l’empresa adjudicatària.               77,00 €
       Si la recollida d’animals es realitza per part
       d’un particular o una protectora, s’aplicarà la tarifa 3.2.

3.2. Estada, manutenció i custòdia, a les dependències
       municipals, al centre d’acollida o a d’altres instal·lacions
       anàlogues per dia o fracció           17,50 €

3.3. Incineració d’animals de companyia malalts                     172,00 €
“

Article 8. Règim d’ingrés. Punt 6.
Es suprimeix el punt 6 atès que l’ordenança no regula una taxa anual pels serveis de 
prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia.
Varia la numeració de l’actual punt 7 que serà el 6. 

TERCER. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, 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.

QUART. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la 
modificació aprovada. 

SISÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l’acord 
de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de 
funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i 
Finances.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=7

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera)
Vots en contra: José Antonio Andrés Palacios (GiU)
Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)
S’adopta l’acord per majoria absoluta”.
   
8. Modificació ordenança fiscal número 35 reguladora de la taxa per la 
recollida i transport de residus comercials i/o industrials. 

L’objecte d’aquest expedient és la modificació de l’ordenança fiscal número 35 
reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida 
i transport de residus comercials i/o industrials. 

És voluntat d’aquest equip de govern continuar promocionant el servei de recollida de 
residus comercials Porta a Porta, i és per això que es vol bonificar als comerços que ja 
utilitzen aquesta eina, per l’esforç al canvi que han fet aquests anys i també promoure 
als comerços que encara no s’hi han adherit, a fer-ho. És per això que es considera 
oportú incloure una nova bonificació a les ordenances fiscals que es concedirà a tots 
aquells comerços que utilitzin el sistema de recollida d’escombraries comercials porta 
a porta, sigui d’una única fracció o de totes dues i a més, seran  acumulables. 

S’incorpora un nou punt 3 a l’article 7è per regular aquesta nova bonificació. 

Es modifica el punt 2 de l’article 7è que regula la bonificació per l’ús de la deixalleria 
municipal, per determinar que la bonificació serà aplicada directament per 
l’Ajuntament en el rebut anual de la taxa de l’exercici posterior a aquell en què s’hagin 
realitzat les aportacions a la deixalleria. Es pretén és que el contribuent pagui la taxa 
anual amb la bonificació ja aplicada i no hagi d’esperar a la tramitació, l’exercici 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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següent, de l’expedient devolució d’ingressos per recuperar la part proporcional de la 
taxa satisfeta. 

S’incorpora un nou punt 4 a l’article 7è per determinar que les reduccions i 
bonificacions son acumulables, sempre amb el límit de la quota mínima de 63,50 €. 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.

A la vista de la Memòria de l’Alcaldia, de l’informe de la tècnica de Medi ambient i de 
l’informe 115/2020 de la tresorera accidental, a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Finances, 

S’acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2021 la modificació de l’ordenança 
fiscal número 35 reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal 
complementari de recollida i transport de residus comercials i/o industrials, en el sentit 
que s’indica: 

Article 7è. Reduccions i bonificacions. 

Es modifica el darrer paràgraf del punt 2 de l’article 7è que regula la bonificació 
per l’ús de la deixalleria municipal. El nou redactat serà el següent:

“La bonificació serà aplicada directament per l’Ajuntament en el rebut anual de la taxa de 
l’exercici posterior a aquell en què s’hagin realitzat les aportacions a la deixalleria.”

S’incorporen uns nous punts 3 i 4 a l’article 7è i varia la numeració dels 
actuals punts 3 i 4, que seran el 5 i 6. 

“3.- Gaudiran de les bonificacions que es detallen a continuació els subjectes passius 
generadors de residus comercials o industrials assimilables als municipals, que s’acullin a 
la prestació del servei de recollida porta a porta i rebin expressament aquest servei un 
mínim de 45 vegades l’any per fracció, i hi participin d’acord amb les indicacions dictades 
pels Serveis Tècnics Municipals.

Fracció recollida porta a porta Bonificació

Matèria orgànica 5 %

Paper i cartró 5 %

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Aquests percentatges de bonificació poden ser acumulables, depenent de la fracció que 
genera l’establiment sol·licitant.

Sol·licitud d’adhesió al servei: Per adherir-ser al servei serà necessari presentar una 
sol·licitud de l’interessat davant l’Ajuntament dintre del primer trimestre de cada exercici. 
En la instància es farà constar que sol·liciten adherir-se al servei de recollida de residus 
comercials porta a porta i indicaran per quina fracció es sol·licita (fracció orgànica, paper 
i cartró, o, ambdues).

Seguiment del servei de recollida: Per tal de verificar l’ús d’aquest servei, els serveis 
tècnics municipals sol·licitaran a l’empresa encarregada de la recollida de residus els 
llistats de control de les recollides. Per a poder gaudir de la bonificació és necessari haver 
fet ús del servei porta a porta en un mínim de 45 ocasions l’any natural per cada fracció 
sol·licitada. 

L’aplicació de la bonificació es farà d’ofici.

Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, l’àrea municipal responsable de la gestió 
de residus facilitarà al departament d’afers tributaris, la relació dels comerços o subjectes 
passius beneficiaris de la bonificació dins del primer trimestre de l’exercici en què s’hagi 
d’aplicar, i així pugui ser incorporada en el corresponent padró fiscal.

4.- Les reduccions i bonificacions regulades en els punts anteriors són acumulables. No 
obstant, si la quota obtinguda una vegada aplicats els percentatges de reduccions i 
bonificacions és inferior a l’establerta en el punt 3 de l’article 6è, s’exigirà la quota mínima. 

5.
6.”

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, així com el text complet de la modificació aprovada, durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, 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.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de la modificació 
aprovada. 

CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de modificació de les ordenances fiscals, una vegada s’hagi aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=8

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs)
Abstencions: José Antonio Andrés Palacios (GiU)
S’adopta l’acord per majoria absoluta”
   
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la Regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

9. Derogació ordenança fiscal número 31 reguladora de la taxa per 
l'estacionament de vehicles en les vies públiques municipals.

Atès que el nou reglament per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública 
regula d’una forma genèrica l’estacionament de vehicles amb limitació horària i de 
caràcter gratuït al municipi de Corbera de Llobregat, és necessari derogar l’ordenança 
fiscal número 31 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals. 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació, modificació i supressió de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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A la vista de la Memòria de l’Alcaldia, de l’informe de la Cap de negociat de Secretaria 
i de l’informe 113/20 de la tresorera accidental, a proposta de la Regidoria de l’Àrea 
de Finances, 

S’acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la derogació de l’ordenança fiscal número 31 
reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals. 

SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord 
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, 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.

TERCER. Publicar l’anunci d’exposició al públic en el Butlletí Oficial de la Província  i a 
més a més en un diari dels de major difusió de la província. Si transcorregut el termini 
no s’han presentat reclamacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un nou acord plenari en aquest sentit.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu que, transcorregut 
el període d’exposició pública, procedeixi adoptar.
 
CINQUÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
l’acord de derogació de l’ordenança fiscal, una vegada s’hagi aprovat definitivament, 
de conformitat amb allò que preveu el Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació 
de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia 
i Finances.

http://videoacta.corberadellobregat.cat:80?pleno=20201027&punto=9

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP),Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito 
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), José Antonio Andrés Palacios (GiU) 
Abstencions: Elías Soleño Pasarín (Cs)
S’adopta l’acord per majoria absoluta.”

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21:27 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera La secretària acctal., Marta Puig Puig
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