Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
(TRHL), reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i
sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes
pels serveis de recollida,
transport, tractament i eliminació dels residus municipals, que es regiran per la
present Ordenança.
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de
tractament i eliminació de residus domèstics.

recollida, transport,

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de
recollida, transport, tractament i eliminació de residus domèstics la prestació dels
serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars
sense edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis,
com a conseqüència d’activitats domèstiques i en locals i garatges sense activitat
comercial o per a usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem
d) Tractament en planta per a la selecció, recuperació i eliminació de residus i el
servei de deixalleria, esmentats als apartats anteriors, encara que no hagi
utilització efectiva del servei o aquest no hagi estat provocat.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus
procedents de neteja de vies públiques; zones verds; àries recreatives i platges;
animals domèstics morts i vehicles abandonats. Aquests residus s’hauran de
dipositar als llocs destinats a tal efecte i en els horaris i formes regulades per
l’Ajuntament.
3. Com que el servei regulat al punt 1. d’aquest Article, és un servei general i
obligatori que no només afecta als veïns que l’utilitzen, sinó a tots aquells que es
troben en disposició de poder utilitzar-lo, el fet que en els locals, garatges,
establiments o finques esmentats en aquest punt no s’hi realitzi cap activitat, pel
fet d’estar tancats, no suposa la falta de realització del fet imposable de la taxa pel
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servei general i obligatori, ja que el servei es presta igualment encara que estiguin
tancats, a causa de la possibilitat manifesta, per la seva utilització en qualsevol
moment en què es dugui a terme, o tot i que no es porti a terme, de produir
residus sòlids urbans o assimilables a aquests, així com la disposició del servei que
ha provocat els costos que es satisfan mitjançant aquesta taxa.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de
recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació dels residus
domèstics, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o
solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a que es
refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí,
d'arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com
a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Exempcions i bonificacions
1. Exempció per recollida domiciliària d’escombraries habitatge.
1.1 Gaudiran d’exempció aquells contribuents que obtinguin uns ingressos anuals
inferiors al valor del mínim de subsistència.
1.2 Per a gaudir de l’exempció, caldrà adreçar la corresponent sollicitud al
Departament de Rendes, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
1.3 Vist l’informe de Rendes, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del
benefici fiscal sollicitat i es notificarà a l’interessat.
1.4 Podran beneficiar-se de l’exempció de la taxa els jubilats, pensionistes,
treballadors en situació d'atur i qualsevol altre contribuent que compleixen els
següents requisits indispensables:
a) Que visquin sols o en matrimoni o amb la seva parella, i en cas de tenir fills al
seu càrrec, aquests hauran de ser menors o incapacitats.
b) Que els ingressos nets de les persones que conviuen en aquest habitatge no
sobrepassin el valor resultant de la següent formula:
Mínim de subsistència * 75% per càpita
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llevat que part dels mateixos provinguin de pensions compensatòries per
minusvalies qualificades de gran invalidesa, els quals no es comptabilitzen per a
determinar els esmentats ingressos de la unitat familiar.
c) En el cas que qui visqui a l'habitatge sigui una sola persona, el valor dels
ingressos nets que donaran dret a gaudir de l’exempció de la quota serà el
resultat de la formula següent:
Mínim de subsistència * 1,15
d) Els interessats hauran d'acreditar la seva situació en la data de presentació de
la sollicitud.
e) Que l'habitatge que motiva el pagament de la taxa l'ocupi la persona obligada
al pagament, de forma habitual.
f) S'haurà d'aportar juntament amb la sollicitud:
* Còpia de les declaracions de l'IRPF (Impost renda persones
físiques) presentades a l'administració d'hisenda durant l'exercici anterior,
per les quals figurin totes les persones que formen la unitat familiar resident
en el domicili per la qual se sollicita l’exempció. Cas que tots o algun
membre de la unitat familiar no tingui obligació de presentar aquesta
declaració, caldrà aportar certificació acreditativa d'aquest extrem expedida
per l'Administració de l'Agència Tributària.
** Així mateix, a fi d'acreditar en tots els casos, els ingressos de tots
els que viuen en l'habitatge en qüestió i, respecte a les persones que no
hagin de presentar declaració de renda, però hagin obtingut ingressos
durant l'any, hauran d'aportar document acreditatiu de l'import d'aquests
ingressos (ingressos de comptes corrents, d'estalvi, a termini, fons
d'inversió, cartera de valors, etc.).
*** Certificat de la Seguretat Social sobre la quantia de la pensió
anual dels membres de la unitat familiar. Cas que tots o algun membre de la
unitat familiar no siguin perceptors de cap pensió, subsidi o ajuda de la
Seguretat Social, caldrà aportar certificació acreditativa d'aquest extrem
expedida per la Seguretat Social.
**** Treballadors en situació d'atur: certificat acreditatiu de l'oficina
de Treball (SEPE i/o SOC) sobre la situació en la que es troben totes les
persones (majors de 16 anys) que conviuen en l'habitatge en qüestió i
podrien estar treballant, significant si cobren el subsidi, i la quantitat
d'aquest.
g) Per a tots els casos serà requisit imprescindible que el sollicitant acrediti
trobar-se al corrent del pagament de tots els deutes pendents amb l'Ajuntament
i que estigui inscrit en el Padró Municipal d'Habitants.
h) El sollicitant ha de ser subjecte passiu de la taxa, o acrediti que suporta el
seu pagament.
i) Que no disposi de béns patrimonials a excepció de l'habitatge que s'utilitzi com
a domicili familiar, tenint en compte els garatges i trasters corresponents.
j) Els interessats podran sollicitar l’exempció de l’any en curs, fins el 30 de juny
del mateix any.
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1.5 Gaudiran de bonificació del 50%, els jubilats, pensionistes, treballadors en
situació d'atur i qualsevol altre contribuent, que els ingressos nets de les persones
que conviuen en aquest habitatge no sobrepassin el valor del mínim de
subsistència per càpita, llevat que part dels mateixos provinguin de pensions
compensatòries per minusvalies qualificades de gran invalidesa, els quals no es
comptabilitzen per a determinar els esmentats ingressos de la unitat familiar
1.6 La concessió de l’exempció/bonificació per part dels jubilats i pensionistes que
no hagin variat la seva situació socio-econòmica respecte l’exercici anterior
(exercici durant el qual se li ha reconegut l’exempció/bonificació), serà per un
període de 5 anys. Una vegada finalitzat aquest període hauran de sollicitar-la de
nou. En el cas de detectar-se que s’ha incomplert aquesta condició en el sentit
que la situació actual no compleix les condicions establertes a l’ordenança, els
interessats perdran aquest dret i se’ls practicarà la liquidació de la taxa
corresponent.
1.7 La documentació a presentar i altres requisits seran els mateixos que els
descrits en l’apartat anterior referit a les exempcions.
1.8 Per determinar el mínim de subsistència es pren com a referència l’indicador
de renda de suficiència establert per la Llei 1/2014, del 27 de gener, de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, modificació de la Llei 13/2006, de 27
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (la renda de suficiència és
de 7.967,73€ en còmput anual).
2. Subvenció per la utilització de la deixalleria Municipal
Gaudiran d’una subvenció del 20% per a l’exercici següent en la quota establerta a
l’article 6è d’aquesta ordenança, els subjectes passius propietaris d’habitatges que
acreditin un ús regulat i continuat de la deixalleria municipal, amb un mínim de 12
vegades l’any (entre l’1 de gener i el 31 de desembre). Només es concedirà una
bonificació per unitat familiar i habitatge.
3. Efectivitat de l’exempció i/o bonificació
Si es concedís l’exempció i/o bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en
què s’ha sollicitat.
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:
Habitatges
Habitatges d'edificis plurifamiliars i unifamiliars agrupats

Quota € 2016
107,62
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Habitatges unifamiliars aïllats
Urbanitzacions per utilització contenidors i deixalleria a
particulars
Entitats Urbanístiques per utilització contenidors i deixalleria

125,61

27,29
9,74
Habitatge
Entitats Urbanístiques amb servei de recollida
Segons conveni o
125,61
Servei específic de recollida selectiva pels nuclis no adherits al Segons conveni o
servei de recollida domiciliària d’escombraries (per comunitat)
3.767,24
Altres immobles no comercials
Locals sense activitat i els destinats a exposició d’articles, i
garatges independents de l’habitatge amb superfície igual o
inferior a 100m2
Locals sense activitat i els destinats a exposició d’articles, i
garatges independents de l’habitatge amb superfície superior a
100m2

Quota € 2016
81,00

94,00

Solars sense edificar amb superfície igual o inferior a 100m2

81,00

Solars sense edificar amb superfície superior a 100m2

94,00

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de
recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries
domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes
s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà
l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei.
3. Respecte al prorrateig es realitzarà de la forma següent:
Quan s’inicia l’ocupació o possessió d’un habitatge de nova construcció subjecte a la
taxa per la recollida d’escombraries domiciliàries, amb posterioritat a l’1 d’abril, la
quota anual resultant es prorratejarà per trimestres naturals, i es satisfarà la que
correspongui als trimestres que resten per transcorre l’any, inclòs aquell en què es
produeix l’ocupació o possessió.
4. S’acreditaran dues taxes sempre que coincideixi en un mateix domicili o local,
l’activitat comercial o professional i l’habitatge particular, amb les excepcions
compreses a l’article 5è.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i
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presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran,
simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de
l’article anterior.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de
les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de
la data en què s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini
l’Ajuntament.
II. Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i
tractament dels residus comercials.
Article 9. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector
privat autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa
vigent en matèria de residus, la recollida, transport, tractament i eliminació dels
residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials,
la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport, tractament i eliminació de residus comercials no
perillosos.
b) Recollida, transport, tractament i eliminació de residus domèstics generats
per les indústries.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats,
els cinemes, els teatres, les oficines i els serveis, així com de la resta del sector
serveis.
Article 10. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es
defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sollicitin la prestació.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant
l’Ajuntament que tenen contractat aquest servei amb un gestor autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant la
presentació de la còpia del contracte i les factures corresponents i d’un informe
favorable dels Serveis Tècnics Municipals. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar,
en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança,
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si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del
residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat,
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus
comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida,
transport, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà
aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 11. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com
a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 12. Exempcions
Gaudiran d’una exempció del 100% de la quota de la taxa les concessions
administratives concedides a les entitats culturals i esportives, sense ànim de lucre,
en consideració a la seva capacitat econòmica.
Article 13. 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, 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:
Epígraf primer. Locals comercials i oficines
Locals comercials i oficines fins a 60 m2
Locals comercials i oficines de 61 a 99 m2
Locals comercials i oficines de 100 a 700 m2
Locals comercials i oficines de 701 a 1400 m2. Segons conveni
Locals comercials i oficines de més de 1401 m2. Segons conveni
Banca, caixes i entitats de crèdit

Quota € 2016

182,69
215,20
365,60
tarifa mínima
1.737,44
tarifa mínima
2.316,54
345,34
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Epígraf segon. Allotjaments
Hotels i fondes per plaça fins 2 estrelles (amb un mínim de
225,00€)
Hotels i altres residències per plaça de 3 estrelles (amb un mínim
de 270,00€)
Hotels, balnearis i altres residències: per plaça de 4 i 5 estrelles
(amb un mínim de 575,00€)
Residència d’avis/Llar d’infants, collegis o similars, per plaça
Turisme rural i altres activitats disseminades fins a 20 places, per
plaça (amb un mínim de 205,00€)
Turisme rural i altres activitats disseminades a partir de 21
places, per plaça (amb un mínim de 345,00€)
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació i similars
Comerços de queviures i similars fins a 60 m2
Comerços de queviures i similars de 61 a 99 m2
Comerços de queviures i similars de 100 a 249 m2
Comerços de queviures i similars de 250 a 499 m2
Comerços de queviures i similars de 500 a 700 m2
Comerços de queviures i similars de 701 a 1000 m2
Comerços de queviures i similars a partir de 1001 m2
Quioscos i installacions puntuals per dia

10,23
13,63
20,45
13,63
10,23
10,23

243,68
284,33
487,55
608,19
868,75
1.860,48
2.584,00
1,22

Epígraf quart. Establiments de restauració
Bars, restaurants i cafeteries fins a 60 m2
Bars, restaurants i cafeteries de 61 a 99 m2
Bars, restaurants i cafeteries a partir de 100 m2

364,90
425,30
729,49

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
Cinemes i teatres/per butaca
Circs per llicència atorgada

2,05
121,79

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de
serveis
Locals industrials, tallers, magatzems i altres sense recollida
domiciliària, però amb contenidors municipals
Locals industrials, tallers i magatzems fins a 60 m2
Locals industrials, tallers i magatzems de 61 a 99 m2
Locals industrials, tallers i magatzems de 100 a 700 m2
Locals industrials, tallers i magatzems a partir de 701 m2
Contenidors puntuals per dia
Usuaris per utilització de la deixalleria
Estacions de servei
Epígraf setè. Centres culturals i esportius
Centre cultural i esportiu fins a 700 m2
Centre cultural i esportiu a partir de 701 m2

182,69
174,53
215,20
365,60
516,80
3,66
73,08
723,52
709,46
1.418,93
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Article 14. Acreditament i periode impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació
de residus comercials es merita en el moment de sollicitar-se o prestar-se el
servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.
3. Respecte al prorrateig es realitzarà de la forma següent:
a) Quan s’inicia l’ocupació o possessió d’un local de nova construcció subjecte a
la taxa per la recollida d’escombraries comercials i/o industrials amb posterioritat
a l’1 d’abril, la quota anual resultant es prorratejarà per trimestres naturals, i es
satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre l’any,
inclòs aquell en què es produeix l’ocupació o possessió.
b) En el cas de baixa per cessament d’una activitat situada en un habitatge o en
un local comercial i/o industrial, mitjançant instància a l’Ajuntament, i la baixa es
produeix abans de l’1 d’octubre, les quotes de la taxa per la recollida es
prorratejaran per trimestres naturals amb dret de devolució si s’ha satisfet la
quota íntegra anual, i en aquest cas, la quota a retornar serà la que
correspongui als trimestres que restin per transcorre l’any. La sollicitud de baixa
s’ha de presentar, com a màxim, durant els deu dies posteriors a la comunicació
del tancament de l’activitat. En cas contrari, la data aplicable serà la de la
sollicitud presentada a les dependències municipals.
Article 15. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sollicitin la prestació del
servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus comercials vindran
obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període
impositiu, en el moment de formular la sollicitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les
quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present
Ordenança que no acreditin la contractació del servei amb un operador privat
autoritzat, i que a 31-12-2014 figurin com a subjectes passius de la taxa per
recollida, transport, tractament i eliminació de residus, romandran integrats al
padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present ordenança,
aprovi l’Ajuntament.
Article 16. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 - 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona).
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Article 17. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients
per aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que
delegaren les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 27 d’octubre
de 2015, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretària,

Vist i plau
l’alcaldessa,
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