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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
ORDENANÇA FISCAL GENERAL
Capítol I. Principis generals
Article 1r. Objecte
Aquesta ordenança fiscal general té com a objecte els principis bàsics i les normes comunes a tots els
tributs que constitueixin el règim tributari d’aquest municipi. Les normes d’aquesta Ordenança es
consideren part integrant de les respectives ordenances particulars en tot allò que no s’hi reguli
especialment i sense perjudici de l’aplicació de l’Ordenament tributari vigent.
Article 2n. Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança fiscal general obliga:
a)
b)
c)

Àmbit territorial: en tot el territori del terme municipal.
Àmbit temporal: de conformitat amb el que estableix l’article 19 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, durant
el termini, determinat o indefinit, previst a la seva disposició final.
Àmbit personal: totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de dret i obligacions fiscals,
i també els ens col·lectius que, sense personalitat jurídica, siguin capaços de tributació per ser
centre d’imputació de rendes, propietats o activitats.

Article 3r. Interpretació de les ordenances
1. L’Ajuntament pot demanar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquesta Ordenança i de les
ordenances reguladores de cada exacció.
2. Les normes que aquesta ordenança conté, i també les que es troben en cadascuna de les ordenances
fiscals, s’han d’interpretar d’acord amb els criteris admesos en dret.
3. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit del fet imposable, o el
de les exempcions o bonificacions.
Capítol II. Subjectes passius
Article 4t. Subjecte passiu
És subjecte passiu la persona natural o jurídica que, segons les ordenances fiscals, resulti obligat al
compliment de les prestacions tributàries com a contribuent o com a substitut d’aquest.
a)
b)

Contribuent: És contribuent la persona natural o jurídica a la qual l’Ordenança respectiva li
imposa la càrrega tributària derivada del fet imposable.
Substitut: És substitut del contribuent el subjecte passiu que, per imposició de l’Ordenança, està
obligat a complir les prestacions materials i formals de l’obligació tributària, en lloc del
contribuent, tot assumint l’obligació d’efectuar l’ingrés a la hisenda municipal.

Article 5è. Obligacions i deures del subjecte passiu
El subjecte passiu està obligat a:
1.
2.
3.
4.

Declarar el seu domicili de conformitat amb l’article 10.
Pagar el deute tributari.
Formular totes les declaracions que en les ordenances de cada tribut se li exigeixin, on ha de
consignar el número d’identificació fiscal.
Tenir a disposició de l’Administració municipal els llibres de comptabilitat, els registres i la resta de
documents que hagi de portar i conservar el subjecte passiu d’acord amb la Llei com estableixi en
cada cas l’Ordenança corresponent.
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5.
6.

Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions.
Proporcionar a l’Administració municipal les dades, els informes i els justificants que tinguin relació
amb el fet imposable.

Article 6è. Els responsables
1. D’acord amb la llei, les respectives ordenances poden declarar com a responsables solidaris o
subsidiaris del deute tributari, juntament amb els deutors principals, altres persones o entitats.
2. Llevat del precepte legal exprés en contra, la responsabilitat és sempre subsidiària.
3. La responsabilitat abasta la totalitat del deute tributari exigit en període voluntari.
Quan hagi transcorregut el termini voluntari de pagament que es concedeixi al responsable sense realitzar
l’ingrés, s’iniciarà el període executiu i s’exigiran els recàrrecs i interessos que procedeixin.
4. La responsabilitat no abastarà a les sancions, llevat les excepcions que en una llei s’estableixin.
5. Llevat que una norma amb rang de llei disposi una altra cosa, la derivació de l’acció administrativa per a
exigir el pagament del deute tributari als responsables requerirà un acte administratiu en el que, prèvia
audiència a l’interessat, es declari la responsabilitat i es determini el seu abast i extensió.
La derivació de l’acció administrativa als responsables subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit
del deutor principal i dels responsables solidaris.
6. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 7è. Responsabilitat solidària del pagament
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones o entitats següents:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva
responsabilitat també s’estendrà a la sanció.
b) Sense perjudici del disposat en l’apartat anterior, els partícips o cotitulars de les entitats a què es
refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària, en proporció a les seves respectives
participacions respecte a les obligacions tributàries materials de les entitats esmentades.
c) Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions o activitats
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades del seu exercici. La
responsabilitat també s’estendrà a les obligacions derivades de la falta d’ingrés de les retencions i
ingressos a compte practicades o que s’haguessin hagut de practicar.
2. També seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins a l’import del valor
dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar per l’Administració tributària, les persones o
entitats següents:
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat al
pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia,
col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns o drets sobre els que
s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia.
d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, una vegada rebuda la notificació de
l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquells.
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3. Els responsables solidaris estan obligats al pagament dels deutes tributaris, i l’Administració municipal
pot dirigir l’acció contra ells en qualsevol moment del procediment, amb requeriment previ per a què
efectuï el pagament.
Article 8è. Responsabilitat subsidiària del pagament
1. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats següents:
a) Sense perjudici del disposat en el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei general tributària,
els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que, havent aquestes comès infraccions
tributàries, no haguessin realitzat els actes necessaris que siguin de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions i deures tributaris, haguessin consentit l’incompliment per qui d’ells
depenguin o haguessin adoptat acords que possibilitessin les infraccions. La seva responsabilitat
s’entendrà a les sancions.
b) Els administradors de fet o de dret d’aquelles persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats, per les obligacions tributàries acreditades d’aquestes que es trobin pendents en el moment del
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o
pres mesures causants de l’impagament.
c) Els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per a l’íntegre compliment de les obligacions tributàries
acreditades amb anterioritat a les situacions esmentades i imputables als respectius obligats tributaris. De
les obligacions tributàries i sancions posteriors a les situacions esmentades respondran com a
administradors quan tinguin atribuïdes funcions d’administració.
d) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari, en els termes de l’article 79 de la
Llei general tributària.
e) Els agents i comissionistes d’aduanes, quan actuïn en nom i per compte dels seus comitents.
f) Les persones o entitats que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis
corresponents a la seva activitat econòmica principal, per les obligacions tributàries relatives a tributs que
hagin de repercutir-se o quantitats que hagin de retenir-se a treballadors, professionals o altres
empresaris, en la part que correspongui a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació.
Article 9è. Successors del deute tributari
1. L’adquiridor dels béns afectes al deute tributari i els successors en l’exercici d’explotacions o activitats
econòmiques han de respondre amb aquestes, sense perjudici del que disposa l’article anterior, per
derivació legal de l’acció tributària.
2. La responsabilitat de l’adquiridor per actes “inter vius” no relleva el que transmet de l’obligació de
pagament.
3. Els successors “mortis causa” dels obligats al pagament dels deutes tributaris responen del pagament
d’aquests amb l’import de l’herència i amb el seu propi patrimoni, llevat que acceptin l’herència a benefici
d’inventari; en tal cas, es tindrà en compte el que disposa el Codi civil.
4. Les sancions dels que finin sense que encara estiguin liquidades o notificades no són exigibles a llurs
hereus o successors.
Article 9è bis. Representants
1. El subjecte passiu amb capacitat d’obrar pot actuar mitjançant representant, amb el qual es realitzaran
les successives actuacions administratives, si no es manifesta el contrari.
2. Per a interposar reclamacions, desistir-se o renunciar a drets, en nom d’un subjecte passiu, s’ha
d’acreditar la representació amb poder bastant mitjançant document públic o privat amb signatura legítima
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notarialment, o compareixença davant l’òrgan administratiu competent. Per als actes de pur tràmit es
considera concedida la representació.
3. La manca o la insuficiència de l’apoderament no impedirà que es tingui per realitzat l’acte del qual es
tracti, sempre que s’aporti aquell, o es repari el defecte dintre del termini de deu dies que ha de concedir a
l’efecte l’òrgan gestor.
4. En els casos d’entitats, associacions, herències jacents i comunitats de béns, que constitueixin una
unitat econòmica o un patrimoni separat, ha d’actuar en representació seva qui l’ostenti, sempre que
l’acrediti fefaentment, i si no s’ha designat representant es considerarà com a tal qui aparentment
exerceixi la gestió o direcció i, quan no se’n tingui, qualsevol dels membres o participants que integrin o
componguin l’entitat o comunitat.
5. Els subjectes passius que estiguin mancats de capacitat poden tenir uns representants legals que
actuaran en nom seu.
Article 10è. Domicili fiscal
1. El domicili, a efecte tributari municipal és:
a)
b)

Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual al municipi de Sant Adrià de Besòs
Per a les persones jurídiques, el del domicili social al municipi de Sant Adrià de Besòs, sempre
que la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis estigui efectivament
centralitzada.

2. Els subjectes passius, siguin contribuents o substituts dels contribuents, han de declarar el domicili
tributari a l’Administració municipal i comunicar en forma els canvis que hi hagi, encara que no en sigui
procedent el requeriment. La mateixa obligació tenen, en el seu cas, els representants, administradors,
apoderats o encarregats dels subjectes passius.
3. A tots els efectes i singularment pel que fa a l’eficàcia de les notificacions, s’estima subsistent l’últim
domicili consignat pels subjectes passius, o, si s’escau, representants, administradors, apoderats o
encarregats, en qualsevol document de naturalesa tributària mentre no se’n comuniqui un altre a
l’Administració municipal, o aquesta no el rectifiqui mitjançant la comprovació pertinent.
4. En cas que el subjecte passiu estigui absent, s’ha d’aplicar el que preveu l’article 17 del Reial decret
legislatiu 781/1986.
5. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural són
obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions
amb la Hisenda municipal.
6. Les persones jurídiques residents a l’estranger, que realitzin activitats en el terme municipal de
Barcelona, han de tenir el seu domicili fiscal en el lloc on radiqui l’efectiva gestió administrativa de llurs
negocis.
Capítol III. Determinació de bases imposables
Secció 1ª. Sistemes
Article 11è. Sistemes
1. L’Ordenança fiscal reguladora de cada exacció estableix els mitjans i mètodes per determinar la base
imposable dins dels règims següents:
a)
b)
c)

Estimació directa
Estimació objectiva
Estimació indirecta
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2. Amb caràcter general, s’ha d’aplicar l’estimació directa; correspon aplicar l’estimació objectiva quan
l’autoritzi la Comissió de Govern; l’estimació indirecta té caràcter subsidiari.
3. S’entén per base liquidable, el resultat de practicar en la base imposable, si s’escau, les reduccions
establertes per l’Ordenança fiscal respectiva.
4. Les bases determinades pels règims dels apartats a) i c) de l’epígraf anterior poden ser enervades pels
contribuents mitjançant les proves adients.
Article 12è. Estimació directa
1. La determinació de las bases tributàries en règim d’estimació directa correspon a l’Administració i
s’aplica servint-se de les declaracions o documents, o de les dades consignades en llibres i registres
comprovats administrativament.
Article 13è. Estimació objectiva
1. El règim d’estimació objectiva s’utilitza per a la determinació singular de les bases tributàries, servint-se
dels signes, els índexs o els mòduls previstos a l’Ordenança fiscal corresponent.
2. L’estimació objectiva es practica mitjançant:
a) Conveni individual
b) Conveni col·lectiu amb agrupacions de contribuents
Article 14è. Estimació indirecta
El règim d’estimació indirecta s’ajusta al que preveu l’article 53 de la Llei general tributària.
Secció 2ª. Padrons, matrícula o registres
Article 15è. Àmbits
Són objecte de padró, matrícula o registre, les contribucions especials i resta d’exaccions en què, per la
seva naturalesa, es produeixi continuïtat dels fets imposables.
Article 16è. Contingut
Els padrons, matrícules o registres, han de contenir, a més a més de les dades específiques que cada un
d’ells requereixi segons les característiques de l’exacció, els extrems següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Nom i cognom i domicili del subjecte passiu
Element objecte de l’exacció
Base imposable
Tipus de gravamen
Quota assignada

Article 17è. Aprovació
1. Els padrons s’han de sotmetre cada any a l’aprovació de la Comissió de Govern municipal.
2. Un cop aprovats, s’han d’exposar al públic, i prèviament s’anunciaran al Butlletí Oficial de la Província,
durant el període de quinze dies, per a examen i reclamacions per part de les persones interessades.
3. Aquests anuncis individualitzats poden substituir-se per un anunci col·lectiu en què es doni coneixement
de les dates en què seran exposats al públic, durant l’exercici, els padrons corresponents dels diversos
tributs.
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Article 18è. Altes i baixes: Efectes
1. Les altes presentades per les persones interessades o descobertes per l’acció investigadora de
l’Administració municipal tenen efecte des de la data, en què segon el que disposi cada Ordenança, neixi
l’obligació de contribuir, i s’incorporaran definitivament al padró de l’any següent.
2. Els subjectes passius han de formular les baixes i, un cop comprovades per la Inspecció, provocaran la
baixa en el padró, amb efectes a partir de l’exercici següent al de la presentació.
Secció 3ª. Fixació directa i immediata de quotes
Article 19è. Àmbit
Poden ser objecte d’aquest sistema les exaccions següents:
a)

Taxes per prestació de serveis.
Secció 4ª. Convenis

Article 20è.
1. Àmbit. Quan l’Ordenança fiscal ho prevegi es poden establir convenis per fixar la quantia global a
satisfer per un determinat concepte impositiu. Els convenis poden ser individuals o col·lectius.
2. Conveni individual. Les condicions són les mateixes que les que s’assenyalen en l’apartat següent per
als convenis col·lectius.
3. Conveni col·lectiu. Els convenis col·lectius han d’assenyalar la respectiva quota individual per als
diversos subjectes passius.
Els contribuents agrupats en un conveni col·lectiu assumeixen, subsidiàriament i mancomunadament,
l’obligació de cobrir els dèficits que, si s’escau, es produeixin al venciment de cada període de pagament,
per la manca d’ingrés de la quota individual d’algun dels agrupats.
El repartiment complementari l’estableix, en cada cas, l’Administració municipal i és proporcional a les
respectives quotes que s’hagin convingut per cada contribuent obligat al pagament.
És potestatiu per als contribuents acollir-se o no al règim especial de conveni; s’entendrà que l’accepten
tots el que, trobant-se gravats pel mateix concepte, no hi renunciïn expressament de la forma següent:
han de presentar un escrit dins dels deu dies següents a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
l’acord municipal, pel que s’aprovi el conveni; els contribuents que durant el transcurs de l’exercici siguin
donats d’alta en una activitat acollida a un conveni poden renunciar-hi dins dels quinze dies següents a la
seva inspecció.
4. Petició i condicions. La petició de conveni que formulin les agrupacions de contribuents s’ha d’ajustar a
les normes següents:
a)
b)
c)
d)

e)

Durada: La vigència del conveni ve determinada en el mateix conveni.
Xifra de conveni i assignació de quotes: el conveni en fixa la xifra global, els criteris d’assignació
de quotes, i també la forma i el període de pagament.
Garantia. Per tal de respondre de les obligacions derivades del conveni s’ha de constituir,
necessàriament una fiança per l’import de la dotzena part del preu convingut. No cal aquesta
garantia quan l’ingrés s’hagi de fer dins dels seixanta dies següents a l’aprovació del conveni.
Facultat inspectora de l’Ajuntament: inclou la facultat de l’Administració municipal de requerir les
dades i antecedents que es creguin oportuns, i de vigilar l’exacte compliment de les normes a
què s’hagin de sotmetre l’agrupació, i totes les altres funcions relacionades amb el conveni.
Aquesta facultat inclou també la inspecció a efecte d’establir les condicions per als convenis
successius.
Incompliment del conveni: el retard en el pagament del preu comporta l’aplicació d’interessos de
demora. La rescissió del conveni comporta la pèrdua de la fiança i es produeix, a més a més de
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les condicions particulars del conveni, per la demora superior a sis mesos en el pagament del
preu.
5. Aprovació. Un cop rebuda la petició del conveni, l’Alcaldia ha de resoldre sobre la procedència d’iniciar
l’expedient. En cas afirmatiu, la Intervenció de Fons, ha d’examinar la proposta i emetre informe sobre els
punts que cregui que s’han de modificar. Atesos els documents anteriors, el tinent d’alcalde d’Hisenda ha
de sotmetre a la Comissió de Govern la proposta de conveni, la qual aprovarà o denegarà el conveni.
L’acord que adopti es publicarà al Butlletí de la Província.
El conveni no tindrà vigència fins que s’hagi constituït la garantia i, si no es constituís en el termini d’un
mes, quedarà sense efecte.
6. Assignació de quotes individuals. Un cop aprovat el conveni, l’agrupació de contribuents ha de procedir
a la imputació de bases de distribució de quotes individuals dintre del trenta dies hàbils següents al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, mitjançant relació ordinal alfabètica dels contribuents, amb
indicació de les seves bases i quotes; les quantitats destinades a compensació de fallits i despeses
generals, si s’escau, s’hi ha de presentar desglossades.
Transcorregut el termini esmentat més amunt sense haver-se’n rebut la relació, la Comissió de Govern pot
anular el conveni i procedir a la determinació de les bases en règim d’estimació directa.
La distribució de quotes s’exposarà al públic a les oficines municipals i al domicili de l’agrupació, per un
període de quinze dies. La notificació de contribuents l’efectuarà la pròpia agrupació en la forma que
s’assenyali al conveni.
Capítol IV. Exempcions, reduccions o bonificacions
Article 21è.
No s’atorgaran més exempcions, bonificacions o reduccions que les que autoritza la Llei.
Article 22è.
1. L’aplicació de les exempcions, bonificacions o reduccions, es fa a instància de part i s’ha de sol·licitar:
a)
b)
c)
d)
e)

Quan es tracti de liquidacions que tinguin l’origen en declaracions dels subjectes passius, en
formular la declaració.
Quan facin referència a exaccions municipals objecte de padró, en el temps comprès entre
l’exposició pública del padró i la conclusió del període voluntari.
En les taxes per serveis que s’hagin de fer efectius en l’acte de la prestació, prèviament o
simultàniament a la sol·licitud.
En els altres casos, dins del termini de reclamacions a l’Ajuntament de la liquidació practicada.
En el cas d’exaccions subjectes al sistema d’autoliquidació, els interessats han de presentar la
corresponent autoliquidació aplicant amb caràcter provisional la bonificació o exempció que al
seu judici procedeixi i sense perjudici de les responsabilitats en què incorri si falseja les dades
justificatives del benefici fiscal o si és evident que la causa invocada no pot considerar-se inclosa
dins les normes que li són d’aplicació. Juntament amb el document de l’autoliquidació ha de
formular-se la sol·licitud del benefici fiscal.

En els casos de reconeixement de beneficis la quantia dels quals s’hagi de graduar mitjançant acord
municipal exprés, els interessats no poden deduir-la directament, sol·licitant, un cop concedida, la
devolució corresponent, si s’escau.
2. La disposició del número anterior s’entén sense perjudici de les facultats de revisió de l’Administració
municipal.
3. Els beneficiaris d’exempcions o bonificacions han de comunicar a l’Administració els fets que impliquin
l’extinció del benefici fiscal.
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4. Les reclamacions presentades fora dels terminis assenyalats en l’apartat b) es poden tenir en compte,
si s’escau, en la confecció del padró corresponent a l’any següent.
Article 23è.
Quan l’Ordenança específica de l’exacció autoritzi la concessió d’exempcions als jubilats, pensionistes i
altres persones de poca capacitat econòmica, l’atorgament es subjectarà als requisits establerts en aquest
capítol.
Article 24è. Tramitació
1. Les peticions formulades per les persones interessades s’han de justificar documentalment o per
declaració jurada, s’han de trametre en expedient sumari i la Comissió de Govern municipal les resoldrà,
llevat que l’Ordenança particular de l’exacció no n’atribueixi expressament la facultat a un altre òrgan.
2. La justificació consisteix, com a mínim, a acreditar els extrems següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Situació laboral del sol·licitant.
Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el sol·licitant i raó de la convivència.
Quantia de la pensió i resta d’ingressos que percebi per tots els conceptes.
Quantia dels ingressos líquids, per tots els conceptes, que els convivents percebin.
No satisfer contribució territorial urbana o rústica per més d’una finca, i, en el cas de contribuir
per una sola finca, acreditar-ne la residència permanent o habitual.

3. Els extrems a què l’apartat anterior fa referència, els quals poden ser acreditats mitjançant certificacions
expedides pels organismes competents, s’han d’acreditar per declaració jurada de la persona interessada.
4. L’Administració municipal pot sol·licitar de les persones interessades totes les dades i documents que
cregui oportuns, per comprovar la veracitat de la declaració.
Article 25è.
Les exempcions, reduccions o bonificacions a què es refereix aquest capítol poden ser objecte de
comprovació per part de l’Administració municipal en qualsevol moment.
Capítol V. El deute tributari
Article 26è. Quota tributària
La quota es determina:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Segons quantitat fixa, assenyalada a l’efecte en l’Ordenança corresponent com a mòdul
d’imposició.
Segons tarifes establertes en les ordenances particulars, que s’aplicaran sobre la base de
gravamen a què fa referència el capítol III de l’Ordenança present.
Per aplicació al valor base d’imposició del tipus de gravamen que correspongui.
Globalment en les contribucions especials, per al conjunt dels obligats a contribuir, pel tant per
cent del cost de les obres que s’imputi a l’interès particular; la quota global es distribuirà per
parts alíquotes entre els subjectes passius.
En funció dels factors correctors que en cada cas s’estableixin a cada Ordenança.
En funció dels beneficis que siguin d’aplicació.

Article 27è. Deute tributari
El deute tributari és la quantitat que el subjecte passiu deu a l’Administració municipal; està constituït per
la quota o quantitat a ingressar que resulti de l’obligació tributària principal o de les obligacions a realitzar
pagaments a compte. Estarà integrat, si s’escau, pels conceptes següents:
a)
b)

L’interès de demora.
El recàrrec per declaració extemporània.
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c)
d)

El recàrrec del període executiu.
El recàrrec exigible legalment sobre les bases o les quotes, a favor del Tresor o d’altres ens
públics.
Les sancions tributàries que puguin imposar-se no formaran part del deute tributari, però en la seva
recaptació s’aplicaran les normes incloses en el capítol V del títol III de la Llei general tributària.
Article 28è. Extinció del deute tributari
El deute tributari s’extingeix per:
a)
b)
c)
d)
e)

Pagament o compliment.
Compensació.
Condonació.
Insolvència
Prescripció.

Article 29è. Pagament
El pagament de les exaccions municipals, pel que fa a mitjans, manera, forma, terminis i altres extrems
que susciti, s’ha de regular per les prescripcions del capítol VII d’aquesta Ordenança.
Article 30è. Compensació
1. Poden extingir-se, totalment o parcialment, per compensació, els deutes tributaris en període voluntari
de recaptació, amb els crèdits reconeguts i liquidats per l’Ajuntament a favor del subjecte passiu, originats
per:
a)
b)

Devolucions per ingressos indeguts de qualsevol tribut.
Altres crèdits que l’Ajuntament hagi de pagar al mateix subjecte passiu.

2. La compensació es pot efectuar d’ofici o a instància del subjecte passiu.
3. Compensació d’ofici. L’Alcaldia pot acordar d’ofici la compensació entre el crèdits i deutes assenyalats
en el paràgraf d’aquest article, fet prèviament un informe per part d’Intervenció.
4. Compensació a instància del subjecte passiu: la sol·licitud de compensació ha de contenir:
a)
b)
c)

Nom i cognoms, raó social o denominació i domicili del subjecte passiu
El deute tributari la compensació del qual es sol·licita l’import.
Declaració expressa de no haver endossat el crèdit. Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar
l’exemplar de la notificació del deute i, si aquest fos de quantia superior al crèdit, s’hi ha
d’acompanyar la carta de pagament de l’ingrés de la diferència.

5. Efectes de compensació: acordada la compensació, el crèdit i el deute queden extingits en la quantitat
corresponent.
Quan el crèdit sigui superior a l’import del deute tributari, l’Administració municipal practicarà liquidació
minorant el crèdit i expressant la quantia del romanent a favor de l’interessat.
Article 31è. Condonació
1. Els deutes només poden ser objecte de condonació, rebaixa o perdó, en virtut de la Llei, en la quantia i
amb els requisits que s’hi determinin.
2. La condonació extingeix el deute en els terminis previstos en la Llei que l’atorga.
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Article 32è. Insolvència
1. Els deutes que no s’hagin pogut fer efectius per insolvència provada del subjecte passiu i de la resta de
responsables, es declararan provisionalment extingits en la quantia procedent, mentre no es rehabilitin
dins del termini de prescripció.
Article 33è Prescripció
1. L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats prescriu al cap de quatre anys, comptats
de la data en què acabi el termini de pagament voluntari.
2. La interrupció del termini de prescripció s’ha d’ajustar a les normes contingudes en l’article 68 de la Llei
general tributària.
3. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense necessitat que el subjecte passiu l’invoqui.
4. El dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació prescriurà al
cap de quatre anys, comptats del dia en què acabi el termini reglamentari per presentar la declaració
corresponent.
Capítol VI Gestió tributària
Article 34è. Principis generals
La gestió de les exaccions comprèn les actuacions necessàries per a la determinació del deute tributari i
la seva recaptació.
Article 35è.
Els actes de determinació de les bases i els deutes tributaris gaudiran de presumpció de legalitat que
només es pot destruir mitjançant revisió, revocació o anul·lació practicades d’ofici o en virtut dels recursos
pertinents.
Article 36è.
1. Els actes de gestió de les exaccions són impugnables d’acord amb les normes establertes en aquesta
Ordenança.
2. Es consideren nul·les de ple dret les resolucions administratives de caràcter particular dictades pels
òrgans competents de l’Ajuntament que vulnerin el que disposen els preceptes establerts en les lleis que
siguin d’aplicació, en l’Ordenança present o en les particulars de cada exacció.
Article 37è.
1. Tota persona natural o jurídica, privada o pública, per simple deure de col·laboració amb l’Administració,
resta obligada, a requeriment d’aquesta, a proporcionar tota mena de dades, informes o antecedents amb
transcendència tributària deduïdes de les seves relacions amb altres persones.
2. Queden excloses del deure de col·laboració les persones o entitats, quant als actes i operacions que
per la Llei estiguin exceptuades d’investigació tributària.
Article 38è. Òrgans de gestió
La gestió tributària correspon al negociat de Rendes i Exaccions, sense perjudici de les
descentralitzacions regulades per les ordenances pròpies de cada exacció. Causarà acte administratiu per
acord del President, de la Comissió de Govern o de la Corporació en Ple, segons els casos.
Article 39è. Modes inicials de la gestió d’exaccions
La gestió de l’exacció s’inicia:
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a)
b)
c)

A iniciativa del subjecte passiu, per declaració o autoliquidació
D’ofici
Per actuació investigadora dels òrgans administratius

Article 40è.
1. Es considera declaració tributària tot aquell document pel qual es manifesti o reconegui que hi ha hagut
o s’han produït les circumstàncies o elements del fet imposable; també s’entén com a tal declaració la
simple presentació del document en què es contingui o constitueixi un fet imposable.
2. En el moment de la presentació, se’n donarà a les persones interessades un rebut acreditatiu; a aquest
efecte pot servir el duplicat de la declaració.
3. En cap cas s’exigeix que les declaracions fiscals es formulin sota jurament.
4. En presentar un document de prova, les persones interessades poden acompanyar-lo d’una còpia
simple, o fotocòpia perquè l’Administració municipal, prèvia confrontació, en retorni l’original.
Article 41è.
És obligatòria la presentació de la declaració dins dels terminis que en cada Ordenança particular es
determinen i, en general, dins del mes natural següent a aquell en què es produeix el fet imposable. La no
presentació dins del termini és considerada com una infracció tributària i sancionada com a tal.
Article 42è.
1. La presentació de la declaració davant l’Administració municipal no implica acceptació o reconeixement
de la procedència del gravamen.
2. L’Administració municipal pot recaptar declaracions, i la seva ampliació, i també l’esmena dels defectes
advertits en el que fos necessari per a la liquidació de l'exacció i per la seva comprovació.
3. L’incompliment dels deutes a què fa referència el paràgraf anterior és considerat com una infracció
tributària i sancionada com a tal.
Article 43è. Consultes.
1. Els subjectes passius poden formular a l’Administració municipal consultes degudament documentades
pel que es refereix al règim, classificació, o a la qualificació tributària que en cada cas correspongui.
Les consultes es formularan pels subjectes passius mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia, en el que, d’acord
amb la qüestió plantejada, s’expressarà amb claredat i amb l’extensió necessària:
a)
b)
c)

Els antecedents i les circumstàncies del cas.
Els dubtes que susciti la normativa tributària aplicable.
Les altres dades i elements que poden contribuir a la formació del judici per part de
l’Administració.

2. La contestació no té caràcter vinculant per a l’Administració municipal. Tanmateix, l’obligat tributari que,
després d’haver rebut contestació a la seva consulta, hagués complert les seves obligacions tributàries
d’acord amb ella, no incorrerà en responsabilitat, sense perjudici de l’exigència de les quotes, imports,
recàrrecs i interessos de demora pertinents, sempre que la consulta s’hagués formulat abans de produirse el fet imposable o dins del termini per a la seva declaració i no s’haguessin alterat les circumstàncies,
antecedents i altres dades descrites a les lletres a) i c) de l’apartat 1 d’aquest article.
3. Els obligats tributaris no poden interposar cap recurs contra la contestació a les consultes, sense
perjudici de què puguin fer-ho contra l’acte o actes administratius dictats d’acord amb els criteris
manifestats en elles.
4. La competència per a evacuar aquestes consultes és dels òrgans de gestió assenyalats en l’article 38.
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Article 44è. Investigació.
1. L’Administració municipal ha d’investigar i comprovar els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i
la resta de circumstàncies que integrin o condicionin el fet imposable.
2. L’Administració ha de comprovar tota mena d’actes, elements i valoracions consignats en les
declaracions tributàries, i pot comprendre l’estimació de les bases imposables.
3. La investigació afecta el fet imposable que no hagi estat declarat pel subjecte passiu, o que ho hagi
estat parcialment.
4. Els elements constitutius del fet imposable poden comprovar-se per l’Administració municipal d’acord
amb els mitjans establerts a l’article 52 de la Llei general tributària, modificat per l’article 79 de la Llei
31/1990.
Article 45è. Col·laboració amb la Hisenda municipal.
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, i també les autoritats, agents i la resta de funcionaris
públics, estan obligats a proporcionar a la Hisenda municipal tot tipus de dades, informes o antecedents
amb transcendència tributària, deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres
amb altres persones, amb compliment en tot cas, del determinat en els articles 93 i 94 de la Llei general
tributària.
2. La comprovació i la investigació tributària s’ha de fer mitjançant l’examen de documents, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar del subjecte passiu, i també per la
inspecció de béns, elements, explotacions o qualsevol altre antecedent o informació que calgui facilitar a
l’Administració municipal o que sigui necessari per a la determinació del tribut.
Article 46è. Inspecció
1. Les actuacions de la Inspecció, si han de tenir alguna transcendència econòmica per als subjectes
passius, s’han de documentar en diligències, comunicacions i actes provisionals o definitives (d’acord, de
conformitat o de disconformitat), en què s’han de consignar:
El lloc i la data de la seva formalització.
La identificació personal dels actuaris que la subscriuen.
El nom i cognom de la persona amb qui s’entengui la diligència i el caràcter o representació amb què hi
comparegui.
Els elements essencials del fet imposable i de la seva atribució al subjecte passiu.
Les situacions tributàries que es creguin pertinents.
La conformitat o disconformitat del subjecte passiu o del seu representant.
L’expressió dels tràmits immediats del procediment incoat com a conseqüència de l’acta, quan aquesta
sigui de conformitat, dels recursos que siguin procedents contra l’acte de liquidació derivat d’aquella,
l’òrgan davant el qual es van haver de presentar i el termini per a interposar-los.
2. Quan el subjecte passiu no subscrigui l’acta o, tot i subscriure-la, no doni la conformitat a les
circumstàncies que hi hagi consignades, i també quan l’acta no es subscrigui per persones suficientment
autoritzades per a allò, s’incoarà l’expedient administratiu oportú, al qual servirà d’encapçalament l’acta de
referència, en que es dóna al subjecte passiu un termini de quinze dies perquè presenti al·legacions.
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3. No cal que el subjecte passiu, o el seu representant, autoritzi la corresponent acta d’inspecció dels
tributs quan hi ha prova preconstituïda del fet imposable, si bé en aquest cas s’ha de notificar a aquell, o
al seu representant, la iniciació de les actuacions administratives corresponents; se li atorga un termini de
quinze dies perquè pugui al·legar possibles errors o inexactituds sobre l’esmentada prova preconstituïda.
4. La resolució de l’expedient s’ha de notificar en la liquidació que recaigui. En tot cas, la Inspecció es
regeix per les normes que contenen els articles 141 i següents de la Llei general tributària, i també pel
Reial decret 939/1986, de 25 d’abril i disposicions concordants.
Article 47è. Denúncia pública
1. La denúncia pública és independent de col·laborar amb l’Administració tributària conforme els articles
93 i 94 de la Llei general tributària, i pot ser realitzada per les persones físiques o jurídiques que tinguin
capacitat d’obrar en l’ordre tributari, amb relació a fets o situacions que coneguin i puguin ésser
constitutius d’infraccions tributàries o d’una altra manera puguin tenir transcendència per a la gestió dels
tributs.
2. Rebuda una denúncia, se’n dóna trasllat als òrgans competents per a dur a terme les actuacions que
procedeixin.
3. Les denúncies infundades poden arxivar-se sense més tràmit.
4. No es considera al denunciant interessat en l’actuació administrativa que s’iniciï arran de la denúncia, ni
legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats de la mateixa.
Article 48è. Liquidació de les exaccions
1. Determinades les bases impositores, la gestió continua mitjançant la pràctica de la liquidació per
determinar el deute tributari. Les liquidacions són provisionals o definitives.
2. Tenen la consideració de definitives:
a)
b)

Les practicades en el procediment inspector prèvia comprovació i investigació de la totalitat dels
elements de l’obligació tributària.
Les altres a les que la normativa tributària atorgui aquest caràcter.

3. En els altres casos, les liquidacions tributàries tindran el caràcter de provisionals.
Article 49è.
1. L’Administració ha de comprovar, en practicar les liquidacions, tots els actes, els elements i les
valoracions consignats en les declaracions tributàries.
2. L’augment de la base tributària sobre el resultant de les declaracions s’ha de notificar al subjecte
passiu, amb expressió concreta dels drets i els elements addicionals que la motivin, conjuntament amb la
liquidació que es practiqui.
3. Les liquidacions definitives practicades per l’Administració, prèvia comprovació de les liquidacions
provisionals, en les quals hi hagi una diferència de menys de 6 euros respecte a la liquidació provisional,
es consideren coincidents amb les liquidacions provisionals, i aquestes queden elevades a definitives
sense necessitat de girar liquidació complementària ni d’efectuar la devolució d’ingressos d’ofici, segons
sigui el cas.
Article 50è. Notificació
1. Les notificacions de les liquidacions als subjectes passius es fan amb expressió de:
a)
b)

La identificació de l’obligat tributari.
Els elements determinants de la quantia del deute tributari.
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c)
d)
e)
f)

La motivació de les liquidacions quan no s’ajustin a les dades consignades per l’obligat tributari o
a l’aplicació o interpretació de la normativa realitzada per aquest, amb expressió dels fets i
elements essencials que les originin, així com dels fonaments de dret.
Els mitjans d’impugnació que puguin ésser exercits, amb indicació dels terminis i organismes on
han d’ésser interposats.
Del lloc, termini i forma en què hagi d’ésser satisfet el deute tributari.
El caràcter de provisional o definitiva.

2. Les notificacions defectuoses tenen efecte a partir de la data en què el subjecte passiu es doni
expressament per notificat, interposi el recurs pertinent o efectuï l’ingrés del deute tributari.
3. Tenen efecte durant sis mesos les notificacions practicades personalment als subjectes passius que,
contenint el text íntegre de l’acte, hagin omès algun altre requisit, llevat que s’hagi fet protesta formal dins
d’aquest termini, en sol·licitud que l’Administració rectifiqui la deficiència.
4. L’Administració municipal podrà emetre liquidacions provisionals d’ofici en les condicions i procediments
establerts en l’article 101 de la LGT.
5. Les liquidacions definitives, encara que no rectifiquin les provisionals, s’han d’acordar mitjançant acte
administratiu i s’han de notificar a l’interessat en forma reglamentària.
6.En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent d’alta en
el respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions
mitjançant edictes que així ho adverteixin. L’augment de la base tributària sobre el resultant de les
declaracions s’ha de notificar al subjecte passiu amb expressió concreta dels fets i elements addicionals
que ho motiven, excepte quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general
autoritzades per les lleis. L’exposició al públic de padrons, matrícules o registres tenen l’efecte de
notificació de la liquidació a cada un dels interessats des del dia següent a la data en què finalitza el
termini establert en l’article 17 d’aquesta ordenança.
Capítol VII. Recaptació
Article 51è. Disposició general
1. El subjecte passiu te l’obligació de satisfer el deute tributari sempre que li sigui notificada
reglamentàriament la liquidació.
2. La recaptació dels tributs s’ha de fer:
a)
b)

En període voluntari o
En període executiu

3. En matèria recaptaria, si no hi ha disposició expressa, regeix el que disposa el Reglament general de
recaptació.
Article 52è. Autoliquidació
1 L’Ordenança fiscal reguladora de cada tribut pot establir el règim d’autoliquidació.
2. Els subjectes passius acollits a aquest sistema han de presentar declaració-liquidació de la quota
acreditada i ingressar-ne l‘import a les oficines de Recaptació municipal o de les entitats col·laboradores
autoritzades, dins del termini de trenta dies comptats a partir de l’acreditament.
3. La declaració s’ha de presentar a òrgan gestor, juntament amb la documentació acreditativa del fet
imposable, de les bases imposables i liquidables i del justificant de pagament, sense el qual no s’admetrà.
4. Els òrgans gestors poden girar, si s’escau, liquidacions complementàries segons les dades
consignades a la declaració, documents acompanyats i antecedents existents a l’administració, i poden
instruir expedient sancionador si el subjecte passiu hagués incorregut en infracció tributària. La liquidació
d’interessos, si s’escau la farà l’òrgan gestor i la notificarà al subjecte passiu.
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Quan el contribuent mitjançant l’autoliquidació hagi ingressat una quantia superior a la que correspongui,
l’Ajuntament procedirà a la devolució d’ofici, sense perjudici que el contribuent pugui demanar la devolució
d’ingressos indeguts.
5. En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que a l’Ordenança particular s’estableix el contrari,
l’autoliquidació produeix l’alta al respectiu registre, padró o matrícula, circumstància que s’ha de fer
constar a l’imprès de declaració-liquidació i que serveix de notificació, i les successives quotes s’han de
notificar com estableix l’article 50.5. Mentre el fet imposable no s’hagi incorporat al respectiu registre,
padró o matrícula, per manca d’autoliquidació, el subjecte passiu ha de practicar l’autoliquidació, per a
l’any corresponent, dins del primer mes de cada any natural següent a l’adquisició de la condició del
subjecte passiu.
6. Quan l’obligat al pagament tributari entengui que ha fet una declaració o autoliquidació que ha produït
un ingrés indegut, o que sense donar lloc a l’ingrés indegut, ha perjudicat de qualsevol forma els seus
interessos legítims, pot sol·licitar la restitució del que ha ingressat indegudament o la rectificació de l’òrgan
competent de la corporació.
La sol·licitud pot fer-se un cop presentada la corresponent declaració-liquidació o autoliquidació i abans
que l’Administració faci l’oportuna liquidació definitiva, o, en el seu defecte, abans de la prescripció, tant,
del dret de l’Administració per a determinar el deute tributari per mitjà de l’oportuna liquidació, com del dret
a la devolució de l’ingrés, si s’escau.
Quan l’Administració hagi girat una liquidació provisional, l’obligat tributari li podrà instar la restitució de
l’indegudament ingressat, o la rectificació o confirmació de la seva declaració liquidació o autoliquidació, si
la liquidació provisional ha estat practicada rectificant aquelles per motiu diferent al que origina la
sol·licitud de l’obligat tributari.
Al cap de tres mesos sense que l’Administració tributària notifiqui la seva decisió, l’obligat tributari podrà
esperar la resolució expressa de la seva petició o, sense necessitat de denunciar la mera considerar
confirmada per silenci administratiu la seva declaració-liquidació o autoliquidació inicial, per deduir, davant
d’aquesta resolució prescrita, el corresponent recurs o reclamació.
Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions fets fora de termini sense un
requeriment previ, tenen els recàrrecs següents:
a)
b)
c)
d)

Si l’ingrés es fa durant els tres mesos següents al venciment del termini voluntari de presentació i
d’ingrés, s’aplica un recàrrec del 5%, amb exclusió de l’interès de demora i de les sancions que,
en altre cas, s’haurien pogut exigir.
Si l’ingrés es fa durant els sis mesos següents al venciment del termini voluntari de presentació i
d’ingrés, s’aplica un recàrrec del 10%, amb exclusió de l’interès de demora i de les sancions que,
en altre cas, s’haurien pogut exigir.
Si l’ingrés es fa durant els dotze mesos següents al venciment del termini voluntari de
presentació i d’ingrés, s’aplica un recàrrec del 15% amb exclusió de l’interès de demora i de les
sancions que, en altre cas, s’haurien pogut exigir.
Si l’ingrés es fa passats els dotze mesos següents al venciment del termini voluntari de
presentació i d’ingrés, s’aplica un recàrrec del 20% amb exclusió de les sancions que, en altre
cas, s’haurien pogut exigir, però no pas dels interessos de demora.

Article 53è. Classificació dels deutes tributaris
Els deutes tributaris resultants de liquidacions fetes per les autoritats municipals es classifiquen a l’efecte
de recaptació en:
a)
b)

Notificats: és indispensable el requisit de la notificació perquè el subjecte passiu conegui el deute
tributari; sense la notificació de forma legal, el deute no és exigible.
Sense notificació: són aquells deutes que, perquè deriven directament de censos de contribuents
ja coneguts pels subjectes passius, no necessiten la notificació individual, encara que el deute
tributari canviï periòdicament per aplicació de recàrrecs o augments de tipus prèviament
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c)
d)

determinats en la respectiva Ordenança. El cobrament de totes les quotes de caràcter periòdic,
procedents de padrons, s’unificarà mitjançant rebut.
Autoliquidats: són aquells en què el subjecte passiu, pe mitja d’efectes timbrats o a través de
declaracions-liquidacions, pagui de manera simultània el deute tributari.
Concertats: els que hagin estat objecte de concert en la manera prevista en l’article 20 d’aquesta
Ordenança.

Article 54è. Lloc de pagament
1. Els deutes a favor de l’Administració municipal s’han d’ingressar a les seves oficines recaptatòries o en
els comptes a favor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, oberts per aquest efecte en bancs i caixes
d’estalvis.
2. Domiciliació a entitats de dipòsit:
a)
b)
c)

Els deutors podran domiciliar el pagament dels deutes tributaris en comptes oberts a entitats de
dipòsit amb oficines a Espanya.
Per això, ho comunicaran a la Tresoreria municipal amb una antelació mínima de dos mesos abans
de l’inici del període de cobrament voluntari. En cas contrari, surtiran efecte a partir del període
següent.
Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit, en tant no siguin anul·lades per l’interessat,
rebutjades per l’entitat de dipòsit o l’Administració disposi expressament la seva invalidesa per raons
justificades.

Article 55è. Termini de pagament
1. Els deutes tributaris s’han de satisfer:
a)

b)
c)
d)
e)

Les notificacions de liquidacions fetes per l’Administració municipal s’han de pagar:
- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia
20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
- Les notificacions entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de notificació fins al
dia 5 del segon mes següent o l’immediat hàbil posterior.
En els casos de conveni, el pagament s’ha de fer dins del terminis assenyalats en les
disposicions que els regulin.
Els deutes tributaris que s’hagin de satisfer mitjançant efectes timbrats, s’han de pagar en el
moment de la realització del fet imposable.
Els deutes liquidats pel mateix subjecte passiu s’han de satisfer en el moment de la presentació
de les corresponents declaracions i amb caràcter general, en el termini de 30 dies, a comptar del
dia en què es produeix la meritació, llevat que l’Ordenança fiscal específica assenyali un altre.
Les quotes procedents de padrons s’han de pagar en el termini fixat en l’anunci de cobrament,
que no podrà ésser inferior a dos mesos.

2. Els deutes tributaris liquidats per l’Ajuntament no satisfets en període voluntari s’han de fer efectius per
via de constrenyiment, amb el corresponent recàrrec de constrenyiment.
Article 56è. Mitjans de pagament
El pagament dels deutes tributaris s’ha de fer per algun d’aquests mètodes:
a)
b)
c)
d)

Diners de curs legal.
Gir postal o telegràfic.
Xec bancari. Els xecs a més dels requisits generals exigits per la legislació mercantil, ha d’ésser
certificats o validats per l’entitat lliuradora.
Mandat de transferència a través dels bancs o caixes d’estalvis, i

Article 56è. Bis.
Persones que poden fer el pagament
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1.

El pagament del deute tributari, el pot fer qualsevol persona, tant si té interès pel compliment de
l’obligació com si no en té, i tant si el deutor el coneix i l’aprova com si l’ignora.

2.

En cap cas, el tercer que pagui el deute no està legitimat per exercir davant l’Administració els drets
que corresponguin a la persona obligada a fer el pagament independentment de les accions de
repetició que hi siguin procedents d’acord amb el dret privat.

3.

Quant al que disposa el paràgraf anterior, no té la condició de tercer el successor del deute tributari
que pagui els deutes liquidats, a nom del subjecte passiu anterior.

Article 57è. Indivisibilitat del pagament
1. Tota quota o quantitat a satisfer per qualsevol exacció municipal es presumeix indivisible, llevat que per
precepte de Llei o de les Ordenances se’n declari expressament la seva condició de divisibilitat.
2. Perquè el pagament produeixi els efectes que li són propis, ha de comprendre la totalitat del deute,
excepte si s’ha atorgat el pagament fraccionat.
Article 58è. Ajornament i fraccionament del pagament
1. Un cop liquidat el deute tributari i notificades les condicions de pagament, es podrà ajornar o fraccionar
el pagament dels deutes en els terminis previstos als articles 65 i 82 de la Llei general tributària.
2. El fraccionament del pagament, com a modalitat d’ajornament, es regirà per les normes que hi siguin
aplicables en allò que no estigui regulat especialment.
Article 59 è.
1.- Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament es presentaran dins dels terminis següents:
a) Deutes que es trobin en període voluntari de pagament o de presentació de les corresponents
autoliquidacions: dins del termini fixat per a d’ingrés en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 62 de la Llei general
tributària.
b) Deutes que es trobin en període executiu: en qualsevol moment anterior a la notificació de l’acte
administratiu pel que s’acordi l’alienació dels béns embargats.
2. La sol·licitud d’ajornament o fraccionament haurà de contenir necessàriament les següents dades:
a) Nom i cognoms o raó social completa, número d’identificació fiscal i domicili del sol·licitant.
b) Identificació del deute quin ajornament o fraccionament es sol·licita, indicant al menys el seu import,
concepte i data de finalització del termini d’ingrés en període voluntari.
c) Terminis i altres condicions de l’ajornament o fraccionament que es sol·licita.
d) Garantia que s’ofereix, d’acord al que disposa l’article 82 de la Llei general tributària.
e) Ordre de domiciliació bancària, indicant el número de codi de compte client i altres dades identificatives
de la entitat de crèdit o de dipòsit que haurà d’efectuar el càrrec en compte.
f) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
3. A la sol·licitud d’ajornament o fraccionament s’haurà d’acompanyar:
a) Compromís d’aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o d’assegurança de
caució.
b) En el seu cas, els documents que acreditin la representació i el lloc assenyalat a efectes de notificació.
c) El sol·licitant haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud els demés documents o justificants que estimi
oportuns que recolzin la seva petició i, en particular, haurà de justificar la existència d’una dificultat de
tresoreria que l’impedeixi de manera transitòria efectuar el pagament en el termini establert.
4. Quan es sol·liciti la exempció total o parcial de garantia, s’aportarà juntament a la sol·licitud a més a
més dels documents a que es refereixen les lletres de l’apartat 3 d’aquest article, la següent
documentació:
a) Informe justificatiu de la impossibilitat d’obtenir aval d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o
certificat d’assegurança de caució, en el que constin les gestions efectuades al respecte degudament
documentades.
b) En el cas d’empresaris o professionals obligats per llei a portar comptabilitat, balanç i compte de
resultants dels tres últims anys i informe d’auditoria, si existeix.
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c) Pla de viabilitat i qualsevol altre informació que justifiqui la possibilitat de complir l’ajornament o
fraccionament sol·licitat.
5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no s’acompanyen els documents que s’assenyalen als apartats
anteriors d’aquest article, es requerirà al sol·licitant per a que, en un termini de deu dies repari la falta o
acompanyi els documents preceptius, amb indicació de que si no aporta tota la documentació requerida
se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, arxivant-se sense més tràmit la mateixa.
En els supòsits de deutes derivats d’una autoliquidació, la sol·licitud d’ajornament o fraccionament que no
vagi acompanyada de la presentació d’aquella mancarà d’eficàcia, sense necessitat de dictar cap acord o
resolució al respecte sense perjudici que, un cop presentada l’autoliquidació pugui efectuar-se una nova
sol·licitud d’ajornament o fraccionament del deute resultant.
Es podrà requerir al sol·licitant altra informació i documentació que es consideri necessària per a resoldre
l’expedient d’ajornament o fraccionament.
Quan s’hagués presentat la sol·licitud dins del període voluntari per l'ingrés del deute, se li advertirà que,
si el termini d’ingrés hagués transcorregut al finalitzar el termini assenyalat en el paràgraf primer d’aquest
apartat sense haver efectuat el pagament, ni aportat els documents preceptius als que es refereix aquest
paràgraf, li serà exigit el deute per la via de constrenyiment amb els recàrrecs i interessos corresponents.
6.- Durant la tramitació de la sol·licitud el deutor haurà d’efectuar els pagaments en els terminis, fracció o
fraccions que hagi proposat.
Article 59è Bis.
1.L’ajornament dels deutes tributaris o no, és competència de l’alcalde/essa, sense perjudici de les
delegacions que pugui conferir.
2.Quan s’atorgui. ajornament, s’ha de practicar liquidació d’interessos de demora pel temps que hi hagi
entre el venciment del termini d’ingrés en període voluntari i el del ajornament concedit. Si l’ajornament
s’ha sol·licitat en període executiu, la base per al càlcul d’interessos no inclourà el recàrrec executiu.
3.No es concedirà el fraccionament o l’ajornament aquells contribuents que tinguin deutes pendents de
pagament en període executiu, llevat que siguin objecte de la sol·licitud d’ajornament o s’acordi atenent a
circumstàncies excepcionals.
4. En els ajornaments i fraccionaments garantits en la seva totalitat mitjançant aval solidari d’entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat d’assegurança de caució, l'interès de demora
exigible serà l'interès legal.
5. Amb caràcter general es podran concedir ajornaments i/o fraccionaments mensuals per un període
màxim de 12 mesos en cas de deutes de venciment periòdic de caràcter anual. Aquest període màxim
serà de 24 mesos quan hi concorrin deutes d’altre naturalesa o bé s’acreditin circumstàncies
econòmiques excepcionals. Particularment, la administració tributària municipal podrà considerar que
l’obligat tributari reuneix les condicions previstes en aquest apartat, quan el contribuent, adjunti a la seva
sol•licitud prova documental de la seva condició d’aturat o qualsevol altra situació en la que s’acrediti una
disminució considerable dels ingressos familiars.
Així mateix, es podran ampliar els terminis fins a 36 mesos quan es donin alguna de les següents
circumstàncies:
a) Quan l’ajornament o fraccionament s’acordi amb aportació d’aval bancari
b) Quan l’Administració tributària notifiqui simultàniament liquidacions corresponents a diferents exercicis
o bé quan la liquidació objecte d’ajornament/ fraccionament sigui en concepte de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritada per transmissions mortis causa.
Només excepcionalment es concedirà ajornament/fraccionament per períodes més llargs que els
esmentats en els punts anteriors.
A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou únicament el principal
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Article 60è.
1.

A fi de garantir el compliment del deute tributari, quan se n’acordi el fraccionament o l’ajornament,
s’exigirà la constitució d’aval bancari. La declaració de suficiència i la acceptació correspon al Alcalde,
o al inferior en qui delegui. La garantia cobrirà l’import del principal i dels interessos de demora, mes
un 25 % de la suma d’ambdues partides. L’Alcalde pot dispensar del tot o en part la prestació de la
garantia exigible quan el deutor no tingui bens suficients per a garantir el deute i l’execució del seu
patrimoni afecti el manteniment de la capacitat productiva i el nivell d’ocupació de l’activitat
econòmica respectiva.

2.

La garantia. s’ha d’aportar en el termini de dos mesos. des de la notificació de l’acord de concessió,
que estarà condicionat a la seva presentació.

3.

En els fraccionaments de pagament concedits, si arribat el venciment d’un qualsevol dels terminis no
s’efectués el pagament, s’iniciarà el període executiu i s’exigirà la fracció no pagada i el seus
interessos acreditats, amb el recàrrec del període executiu corresponent. De no efectuar-se el
pagament en el termini establert a l’apartat 5 de l’article 62 de la Llei general tributària, es
consideraran vençudes les fraccions pendents i s’iniciarà el període executiu per a les mateixes
mitjançant el procediment de constrenyiment.

4 No cal la constitució de garantia quan l’import del deute es inferior a 18.000 euros i els terminis
proposats per al pagament són igual o inferiors a 24 mesos.
5. La garantia constituïda mitjançant aval o certificat d’assegurança de caució haurà de ser per termini que
excedeixi al menys en sis mesos al venciment del termini o terminis garantits.
Article 61è. Recaptació en via de constrenyiment
1. El període executiu s’inicia:
a)
b)

Per als deutes que liquida l’Ajuntament, l’endemà al venciment del termini de pagament en
període voluntari.
En el cas dels deutes a ingressar mitjançant declaracions-liquidacions o autoliquidacions
presentades sense fer l’ingrés corresponent, quan finalitzi el termini fixat en l’ordenança fiscal
corresponent o, si el dit termini s’hagués exhaurit, en el moment de presentar l’autoliquidació.

2. En tot allò relatiu al procediment de recaptació en via de constrenyiment i en la resta no previst en
aquesta Ordenança, s’ha de tenir en compte el que disposa el Reglament general de recaptació, i les
normes que el complementin o substitueixin.
Article 62è. Suspensió en via de constrenyiment
La interposició de recursos administratius no aturarà l’acció administrativa per la cobrança llevat que
l’interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en que serà indispensable aportar una garantia
que cobreixi el total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que
resultin procedents en el moment en què es procedeixi a l’execució.
Article 63è.
El procediment de constrenyiment es pot suspendre, sense que calgui prestar la garantia o efectuar la
consignació o el pagament establerts en l’article anterior, quan la persona interessada al·legui i demostri
que hi ha hagut, a judici seu, error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute que se li
exigeixi.
Article 64è. Declaració de crèdits incobrables
1. La declaració de crèdits incobrables s’ha de verificar en l’expedient iniciat per l’agent executiu i s’hi ha
de complir el que disposen les normes del títol III, del llibre III del Reglament general de recaptació.
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2. Els expedients els ha d’informar la Dipositaria de Fons, els ha de censurar la Intervenció i els ha
d’aprovar la Comissió de Govern Municipal.
3. La inspecció vigilarà la possible adquisició de béns pels contribuents declarats fallits; en el cas que
aquesta circumstància persisteixi abans de la prescripció del cobrament dels tributs motiu de tal
declaració, ho posarà en coneixement de la Dipositaria de Fons, la qual autoritzarà tot seguit la reobertura
del procediment executiu i l’embargament preventiu dels béns de què es tracti, en la mesura o quantitat
que, a judici de l’Agent executiu cobreixi sobradament, si s’escau, els descoberts objecte de l’error.
Article 65è. Interessos de demora
1. Els ingressos fets fora de termini, sense requeriment previ, comporten així mateix l’abonament de
l’interès de demora amb inclusió de les sancions exigibles, si s’escau, per les infraccions comeses.
2. Els drets econòmics de la Hisenda municipal, que es recaptin per via de constrenyiment, meriten
interessos de demora des del dia següent al venciment del termini d’ingrés en període voluntari, tal com
preveu el Reglament general de recaptació, fins a la data en què es produeix l’ingrés.
Capítol VIII. Infraccions tributàries
Article 66è. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
1.

En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin. Fins que no s’aprovi un nou
reglament es tindrà en compte especialment el que estableix el RD 1.930/1988, d’11 de setembre, pel
qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, en tant no s’oposi als mandats de la Llei general
tributària ara vigent.

2.

Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a l’apartat 4 de
l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omissions tipificades com a
infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva
responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre més d’un subjecte infractor,
tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. Qualsevol subjecte infractor tindrà la
consideració de deutor principal.

3.

Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció tributària
quan hagin estat realitzats pels que no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan hi concorri
força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o
per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per
l’Administració tributària competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes
tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat
substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin
imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per la pròpia Administració
tributària.

4.

No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva situació
abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. Si l’ingrés es
fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de la liquidació que procedeixi i no
minvarà les sancions que calgui imposar.

5.

Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores.
Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els termes establerts en
l’article 40 de la Llei general tributària.

6.

El nou règim sancionador que ha instaurat la Llei general tributària ara vigent serà d’aplicació a les
infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor, sempre que resulti més favorable per al
subjecte infractor i que encara no sigui ferma la sanció que se li ha imposat.
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Article 67è. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries
1.

Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses i culposes amb qualsevol grau de
negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en la Llei reguladora de
les hisendes locals o en una altra llei.

2.

Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li correspon
una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas
s’escaigui.

3.

S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es presentin
declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi ometin totalment
o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en
la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en
relació amb la base de la sanció sigui superior al 10 per cent. Es consideren mitjans fraudulents les
anomalies substancials en la comptabilitat o altres registres obligatoris, l’ús de factures o justificants
falsos o falsejats o la utilització de persones o entitats interposades.

4.

Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, amb multa
fixa o proporcional i, si cal, amb sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donin els
supòsits establerts en l’article 186 de la Llei general tributària.

5.

Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits en
l’article 187 de la Llei general tributària, si en resulten aplicables:
a)
b)
c)
d)

Comissió repetida d’infraccions tributàries.
Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no
interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació resultant
o signa una acta amb acord o de conformitat en un procediment d’inspecció.
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.
6.

La reducció per conformitat, que serà d’un 50 per cent en les actes amb acord i d’un 30 per cent en
els supòsits de conformitat, només serà aplicable quan la infracció consisteixi en:
a)
b)
c)
d)
e)

Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents
necessaris per practicar liquidacions.
Obtenir indegudament devolucions.
Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris
aparents.

Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs contenciós
administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en una acta amb acord, si no ingresses en
període voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si
interposa recurs o reclamació contra la regularització.
7.

A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’una acta amb acord, es reduirà en un 25
per cent si s’ingressa l’import restant en període voluntari sense sol·licitar ajornament o fraccionament
i no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta
reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat.

8.

La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut cometre.
També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions corresponents,
que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions corresponents. Aquest
termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària de què en tingui
coneixement, l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització d’una situació de la
qual pugui derivar-se una sanció.
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Article 68è. Classificació de les infraccions i sancions tributàries
1.

Deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de cada tribut local la totalitat o una part
del deute que en resultaria de l’autoliquidació correcta, llevat que es regularitza voluntàriament la
situació a l’empara de l’article 27 de la Llei general tributària o s’hagués presentat l’autoliquidació
sense efectuar l’ingrés que se’n derivi, constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 191 de
l’esmentada Llei, que es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article.

2.

Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents
necessaris perquè l’Administració tributària local pugui liquidar adequadament els tributs que no
s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació a l’empara de l’article
27 de la Llei general tributària, constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 192 de
l’esmentada Llei, que es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article.

3.

Obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut local constitueix una
infracció tributària tipificada en l’article 193 de la Llei general tributària que es qualificarà i sancionarà
segons disposa aquesta article.

4.

Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals derivats de la normativa de cada
tribut local, mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en autoliquidacions,
comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s’hagin obtingut, constitueix una
infracció tributària tipificada en l’article 194 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa aquest article.

5.

Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris a
compensar o deduir en la base o en la quota de declaracions futures, pròpies o de tercers, constitueix
una infracció tributària tipificada en l’article 195 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa aquest article.

6.

També es consideraran infraccions tributàries:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

No presentar en el termini fixat autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici
econòmic per a la Hisenda local, o incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal.
Presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o declaracions
sense que es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda local, o contestar de la mateixa
manera els requeriments individualitzats d’informació.
Incomplir les obligacions comptables i de registre.
Incomplir les obligacions de facturació i documentació.
Incomplir les obligacions relatives a la utilització del NIF o d’altres números o codis.
La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària local.

Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen els
articles198 a 203 de la Llei general tributària.
Article 69è. Procediment sancionador
1.

El procediment sancionador en matèria tributària local s’aplica tenint en compte les normes especials
de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, les disposicions reglamentàries de
desplegament d’aquesta normativa i les normes reguladores del procediment sancionador en matèria
administrativa.

2.

El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als d’aplicació dels
tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat expressament a la
tramitació separada.

3.

El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant notificació de
l’acord de l’òrgan competent. No podrà incoar-se expedient sancionador respecte de la persona o
entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi transcorregut un termini de tres mesos
des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada d’un
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procediment iniciat mitjançant declaració o d’un procediment de verificació de dades, comprovació o
inspecció.
4.

El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes especials
sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general tributària i les
normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de l’esmentada llei.

5.

El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en un
termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la notificació de la
resolució que calgui. Si s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment
nou.

6.

L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió,
inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap, i serà instruït
pel funcionari que es designi a aquest efecte.

7.

L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’alcalde o l’òrgan en qui delegui.

8.

Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició davant de
l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d’actes amb
acord no podran ser impugnades en via administrativa.

9.

L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, llevat que
s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. La interposició
d’un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que siguin fermes en via
administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir aquesta paralització de
l’execució.
Capítol IX Revisió i recursos

Article 70è. Revisió
1. Excepte els casos de suspensió d’acords per nul·litat de ple dret, previstos en la Llei de règim local, les
autoritats i corporacions locals no poden revocar els seus propis actes o acords declaratoris de drets
subjectius o que hagin servit de base a una resolució judicial, sense declarar-los prèviament lesius i
impugnar-los per via contenciosa administrativa, d’acord amb la Llei de la Jurisdicció esmentada.
2. Els actes administratius conformats per sentència judicial ferma, en cap cas, són revisables.
Article 71è.
L’Administració municipal rectificarà en qualsevol moment, d’ofici o a instància de la persona interessada,
els errors materials o de fet, aritmètics i per duplicat de pagament, sempre que no hagi transcorregut el
termini de prescripció.
Article 72è. Devolucions
1. Els subjectes passius i els seus hereus o subrogats per herència o altre títol tenen dret a la devolució
dels ingressos que s’hagin fet indegudament, amb ocasió del pagament dels seus deutes tributaris.
2. La quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés indegut estarà constituïda essencialment per
l’import de l’ingrés indegudament realitzat i reconegut a favor de l’obligat tributari.
També forma part de la quantia a retornar:
a)
b)

El recàrrec, les costes i els interessos satisfets durant el procediment quan l’ingrés s’hagi
realitzat per via de constrenyiment.
L’interès legal aplicat a les quantitats indegudament ingressades pel temps transcorregut des de
la data del seu ingrés a la tresoreria municipal fins a l’ordenació de pagament.

El tipus d’interès legal aplicable és el vigent el dia en què es va produir l’ingrés indegut.
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3. Els expedients d’execució de la devolució s’han de sotmetre als requisits determinats en el Reial decret
1.163/1990, de 21 de setembre.
Article 73è. Bis.
Procediment per al reconeixement del dret a la devolució .Iniciació.
1. El procediment per al reconeixement al dret a la devolució pot iniciar-se d’ofici o a instància de la
persona interessada.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici per acord de l’òrgan competent de l’Administració tributària municipal.
3. Si el procediment s’inicia a petició de la persona interessada, en l’escrit que presenti davant l’òrgan
corresponent, ha de fer constar les circumstàncies previstes en l’article 69è. de la Llei de procediment
administratiu i, a més:
a)
b)
c)

El seu número d’identificació fiscal.
El justificant de l’ingrés indegut.
La declaració expressa del mitjà escollit pel qual s’hagi de realitzar la devolució, podent escollir
entre transferència bancària, i xec o compensació.

Article 74è. Recurs de reposició
1. Contra els actes sobre l’aplicació i l’efectivitat dels tributs locals es pot formular, davant del mateix
organisme que els va dictar, el recurs de reposició corresponent.
2. Pot interposar recurs la persona obligada al pagament i qualsevol altra, els interessos legítims o
directes de la qual resultin afectats per l’acte que s’impugni.
Article 75è.
1. El recurs de reposició sotmet a l’autoritat, o organisme competent a resoldre totes les qüestions que
l’expedient ofereix, hagin estat o no plantejades per les persones interessades.
2. El termini per interposar el recurs és d’un mes, comptat a partir de la notificació de l’acte.
3. S’entendrà tàcitament desestimat, quan no hi hagi hagut acord dins del mes següent al de la data de la
presentació.
Article 76è.
1. La interposició del recurs de reposició no suspendrà per si sol, l’efectivitat de l’acte administratiu
reconegut, llevat que la persona interessada sol·liciti, dins del termini d’interposició del recurs, la
suspensió de l’exercici de l’acte impugnat, per a la qual cosa és indispensable acompanyar-hi la garantia
que cobreixi el total del deute tributari.
2. En casos molt qualificats i excepcionals, no obstant això, la Comissió de Govern pot acordar
discrecionalment, a instància de part, la suspensió del procediment, sense garantia, quan el reclamat
al·legui i justifiqui en la seva sol·licitud la impossibilitat de presentar la garantia.
3. La concessió de la suspensió comporta l’obligació de satisfer interessos de demora per tot el temps que
duri la suspensió i solament produirà efectes en el recurs de reposició.
Article 77è.
Contra la denegació, expressa o tàcita, del recurs de reposició, les persones interessades poden
interposar directament recurs contenciós administratiu.
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Article 78è. Jurisdicció contenciós administrativa
Les reclamacions sobre aplicació i efectivitat d’exaccions i, en general, totes les que es dirigeixin contra
qualsevol acte de gestió tributària, tenen caràcter contenciós administratiu a l’efecte del procediment
s’instanciaran per via jurisdiccional d’acord amb el tràmits, requisits i formalitats de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciós administrativa, atès el tenor del que disposa l’article 108 de la Llei reguladora de les
bases de règim local.
Disposició final
Aquesta Ordenança, que consta de 78 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament
en la sessió 12 de novembre de 1996 i va entrar en vigor el primer de gener de 1997, i la última
modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 5 de novembre de 2015 i elevada a
definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2016 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o
modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Impost sobre béns immobles
Article 1. Normativa aplicable
L’impost sobre béns immobles es regirà:
a)
b)

Per les normes reguladores d’aquest impost, establertes al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i per les altres
disposicions legals i reglamentàries que complementen i desenvolupen el text refós esmentat.
Per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
1.

Constitueix el fet imposable la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i
sobre els immobles de característiques especials:
a)

D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què
es trobin afectes.

b)

D’un dret real de superfície.

c)

D’un dret real d’usdefruit.

d)

Del dret de propietat.

2.

La realització del fet imposable que correspongui, dels definits a l’article segon per l’ordre establert,
determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats en el mateix previstes.

3.

Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles
urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes
reguladores del Cadastre immobiliari. El caràcter urbà o rústic de l’immoble dependrà de la naturalesa
del sòl.

Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents grups:
a)

Els destinats a la producció d’energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals
nuclears.

b)

Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades
exclusivament al rec.

c)

Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.

d)

Els aeroports i ports comercials.

4.

En el supòsit de què un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals, s’entendrà,
als efectes d’aquests impost, que pertany a cadascun d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu
terme municipal.

5.

No estan subjectes a l’impost:

a)

Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim-terrestre i
hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris.

b)

Els següents béns immobles propietat d’aquest Ajuntament:
a.
b.

Els de domini públic afectes a un ús públic.
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament i els béns
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patrimonials, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Article 3. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que ostentin la titularitat
del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost, que siguin:
a)
b)
c)
d)

Els titulars d’una concessió administrativa sobre béns immobles subjectes a l’IBI, o sobre els
serveis públics als quals estiguin afectes.
Els titulars dels drets reals de superfície, sobre béns immobles subjectes a l’IBI.
Els titulars dels drets reals d’usdefruit, sobre béns immobles subjectes a l’IBI.
Els propietaris dels béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques
especials, subjectes a l’IBI.

2.

El disposat a l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de
repercutir la càrrega tributària suportada, conforme a les normes de dret comú. En el supòsit de
concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials serà
substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.

3.

L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en qui, no reunint la condició de
subjecte passiu del mateix, faci ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o
patrimonials.

4.

Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la part de la
quota líquida que li correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un d’ells.

Article 4. Afecció dels béns al pagament de l’impost i supòsits especials de responsabilitat
1.

En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet
imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març (TRHL). A aquests
efectes, els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents
per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet.

2.

Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives
participacions, els copartíceps o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, si figuren inscrits com a tals en el Cadastre
immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.

Article 5. Exempcions
1.

Exempcions directes d’aplicació d’ofici.
a)

Els que essent propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que
estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així
com els de l’Estat afectes a la defensa nacional.

b)

Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.

c)

Els de l’Església catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu
sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les Associacions confessionals no
catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de
cooperació subscrits en virtut del disposat a l’article 16 de la Constitució.

d)

Els de la Creu Roja espanyola.

e)

Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut dels Convenis Internacionals en vigor
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i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació
diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.

2.

f)

La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, l’aprofitament principal de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat
de l’arbreda sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti.

g)

Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys,
que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a
l‘explotació de les línies esmentades. No estan exempts, per consegüent, cases destinades a
habitatges dels empleats, les oficines de direcció ni les instal·lacions fabrils.

Exempcions directes de caràcter pregat:
a)
b)

Els immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al
règim de concerts educatius, en quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat (article
7 de la Llei 22/1993) sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.
Els declarats expressa i individualment monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant
Reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i inscrit en el
Registre General a què es refereix l’article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Artístic
Espanyol, així com els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de
l’esmentada Llei.

Sempre que compleixin els següents requisits:
1)

En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció en l’instrument de
planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

2)

En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 50 anys i
estiguin inclosos en el catàleg previst en l’article 86 del Registre de Planejament Urbanístic com
a objecte de protecció integral en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de
juny.

c)

La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses
arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal.

Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptant a partir del període impositiu següent
a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.
3.

Exempcions potestatives:
Els béns immobles de naturalesa urbana, que la seva quota líquida sigui inferior a 6 euros.

4.

Les exempcions de caràcter pregat, siguin directes o potestatives, cal que siguin sol·licitades pel
subjecte passiu de l’impost.

5.

Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a
la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Tanmateix, quan el benefici fiscal es sol·liciti
abans de què la liquidació sigui ferma, es concedirà si en la data d’acreditament del tribut concorren
els requisits exigits per al seu gaudi.

Article 6. Base imposable
1.

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà,
notificarà i serà susceptible d’impugnació, conforme a les normes reguladores del Cadastre
immobiliari.

2.

Aquests valors podran ésser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la
manera que la Llei prevegi.
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Article 7. Reducció
1.

La reducció en la base imposable serà aplicable a aquells béns immobles urbans i rústics que es
trobin en alguns d’aquestes dues situacions:

a.

Immoble, el valor cadastral del qual s’incrementi, com a conseqüència de procediments de valoració
col·lectiva de caràcter general en virtut de:
1.
2.

b.

Quan s’aprovi una Ponència de valors que hagi donat lloc a l’aplicació de reducció prevista en
l’apartat primer anterior i el valor cadastral del qual s’alteri, abans de finalitzar el termini de reducció,
per:
1.
2.
3.
4.

2.

L’aplicació de la nova Ponència total de valor aprovada amb posterioritat al 1r de gener de 1997
L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’aprovin una vegada transcorregut el
període de reducció establert en l’article 68.1 del RDLEG 2/2004, de 5 de març (TRHL)

Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial.
Procediment simplificat de valoració col·lectiva.
Procediment d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmenes de
discrepància i inspecció cadastral.

La reducció serà aplicable d’ofici, amb les normes següents:
2.1.

S’aplicarà durant un període de nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous
valors cadastrals, sense perjudici del disposat en l’article 70 del RDLEG 2/2004, de 5 de
març (TRHL).

2.2.

La quantia serà el resultat d’aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles
afectats del municipi, a un component individual de la reducció, calculat per a cada immoble.

2.3.

El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà
disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició.

2.4.

El component individual de la reducció serà, a cada any, la diferència positiva entre el nou
valor cadastral que correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el
seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat quan
concorrin els supòsits d’aquest article 7, apartats 1.b.2 i 1.b.3.

Article 8. Base liquidable
1.

La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment
s’estableixin.

2.

La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en els procediments de
valoració col·lectiva. Aquesta notificació inclourà la motivació de la reducció aplicada mitjançant la
indicació del valor base de l’immoble així com l’import de la reducció i de la base imposable del
primer any del valor cadastral.

3.

El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor del nou valor
cadastral, llevat de les circumstàncies assenyalades en l’article 69 del RDLEG 2/2004, de 5 de març
(TRHL).

4.

En els procediments de valoració col·lectiva la determinació de la base liquidable serà competència
de la Direcció General del Cadastre i recorrible davant els Tribunals Econòmics Administratius de
l’Estat.

Article 9. Tipus de gravamen i quota
1.

El tipus de gravamen serà:
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1.1 Béns immobles de naturalesa urbana, 0,624 %
1.2 Béns immobles de característiques especials, 1,30 %
2.

La quota íntegra d’aquest impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

3.

La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions previstes
legalment.

Article 10. Bonificacions
1.

Es concedirà una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, sempre que així es sol·liciti pels
interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les
empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tan d’obra nova com de rehabilitació
equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns dels seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en
què s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest
temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir
de tres períodes impositius.
Per a gaudir de la bonificació esmentada, els interessats hauran de complir els requisits següents:
a)

Acreditació de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti, la qual es
farà mitjançant certificat del Tècnic – Director competent de les mateixes, visat pel Col·legi
Professional.

b)

Acreditació de què l’empresa es dedica a l’activitat d‘urbanització, construcció i promoció
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

c)

Acreditació de què l’immoble objecte de la bonificació és de la seva propietat i no forma part de
l’immobilitzat, que es farà mitjançant còpia de l’escriptura pública o alta cadastral i certificació de
l’Administrador de la societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de
l’impost sobre de societats.

d)

La sol·licitud de la bonificació es pot formular des que es pot acreditar l’inici d‘obres.

e)

Fotocòpia de l’alta o últim rebut de l’impost sobre activitats econòmiques en el supòsit de no
estar exempt del pagament de l’impost.

f)

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

L’acreditació dels requisits anteriors podrà realitzar-se també mitjançant qualsevol documentació
admesa en dret.
Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten a diversos solars, a la sol·licitud es
detallaran les referències cadastrals dels diferents solars.
2.

Els habitatges de protecció oficial i els equiparables a aquests segons les normes de la Comunitat
Autònoma, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres anys, comptats des de
l’any següent a la data d’atorgament de la qualificació definitiva.
Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, la qual podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l‘acabament dels tres períodes impositius de duració del mateix i sortirà
efectes, si s’escau, des del període impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.
Per a tenir dret a aquesta bonificació, els interessats hauran d’aportar la documentació següent:



Escrit de sol·licitud de la bonificació
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Fotocòpia de l’alteració cadastral (MD901)
Fotocòpia del certificat de qualificació de V.P.O
Fotocòpia de l’escriptura o nota simple registral de l’immoble
Si en l’escriptura pública no consta la referència cadastral:

Fotocòpia del rebut de l’IBI de l’any anterior

3.

Es concedeix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost a favor dels subjectes passius
que tinguin la condició de titulars de família nombrosa, d’acord amb les condicions següents:
a)
b)

Que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge
habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
Tenir un nivell d'ingressos bruts anuals per unitat familiar inferiors a 25.816,12 euros, ponderats
d'acord amb el nombre de membres de la unitat segons la taula següent:
- Fins a 5 membres (inclosos 3 fills)
- 6 o 7 membres (amb 4 o 5 fills)
- 8 o més membres (amb 6 o més fills)

c)
d)
e)
f)

g)

25.816,12 euros
36.142,57 euros
43.887,40 euros

S’entén per unitat familiar la integrada pel pare i la mare o qualsevol d’ells, i els seus fills sempre
que hi convisquin i en depenguin econòmicament.
Aquest ingressos poden ser tant de rendiments del treball provinents d’un únic pagador com de
varis pagadors, i a favor d’un o de més membres de la unitat familiar.
S’ha d’acreditar la condició de família nombrosa amb la presentació del títol de família nombrosa
o bé amb el carnet familiar atorgats pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya
El nivell d'ingressos s'ha d'acreditar mitjançant la declaració formulada als efectes de l'impost
sobre la renda de les persones físiques l'any anterior a aquell per al que es demana. Si no hi
hagués obligació de presentar declaració de la renda, s'acreditarà amb el certificat d'imputació
d'ingressos de l'AEAT. En cas necessari, si l'acreditació dels ingressos es considerés insuficient,
es podrà sol·licitar informe favorable dels Serveis Socials municipals.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la
quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva
condició de titular de família nombrosa.

4.

Amb caràcter general, l’efecte de la concessió de bonificació comença a partir de l’exercici següent a
la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Tanmateix, quan el benefici fiscal es sol·licita
abans de què la liquidació sigui ferma, es concedirà si a la data d’acreditament del tribut concorren
els requisits exigits per al seu gaudi.

5.

Els béns immobles que tinguin dret al benefici fiscal relacionat en els apartats anteriors.
Només tindran dret al benefici que s’especifiqui, si no s’expressa la seva compatibilitat.
Li seran sumats els diferents beneficis als que tinguin dret en cas de compatibilitat.

6.

En aplicació de l’art. 74.2 quarter del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals, els bens immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap supòsit de no
subjecció o d’exempció, estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives, els
centres cívics i altres equipaments municipals, podran gaudir de fins a un 95% de bonificació a la
quota municipal de l’IBI, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i tota vegada que siguin declarats
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o culturals que justifiquin
aquesta declaració pel Ple de la Corporació pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
Els peticionaris acreditaran documentalment la concurrència de les circumstàncies establertes al
paràgraf anterior i per les quals demanen la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anual i caldrà la seva petició abans de l’1 de març de l’exercici
econòmic pel qual es demani
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7.

En aplicació de l’art. 74.2 quáter del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
els bens immobles que hagin estat declarats pel Ple de l’Ajuntament com a bens culturals d’interès
local, no estant inclosos en cap supòsit de no subjecció o d’exempció, i que estiguin destinats a la
seu social i a les activitats pròpies de les entitats sense ànim de lucre, podran gaudir de fins a un 95%
de bonificació a la quota municipal de l’IBI, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i tota vegada que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals que
justifiquin aquesta declaració pel Ple de la Corporació pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
Els peticionaris acreditaran documentalment la concurrència de les circumstàncies establertes al
paràgraf anterior i per les quals demanen la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anual i caldrà la seva petició abans de l’1 de març de l’exercici
econòmic pel qual es demani

8. En aplicació de l'article 74.2 bis del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
els béns immobles dels quals siguin subjectes passius de l'impost els organismes públics
d'investigació i els d'ensenyament universitari, podran gaudir de fins a un 95% de bonificació a la
quota municipal de l’IBI, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, i tota vegada que sigui acordat pel Ple
de la Corporació pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Els peticionaris acreditaran documentalment la concurrència de les circumstàncies establertes al
paràgraf anterior i per les quals demanen la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anual i caldrà la seva petició abans de l’1 de març de l’exercici
econòmic pel qual es demani.
Article 11. Període impositiu i acreditament de l’impost
1.

El període impositiu és l’any natural.

2.

L’impost s’acredita el primer dia de l’any.

3.

Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent modificacions de titularitat, tindran efectivitat
en l’acreditament d’aquest impost a partir de l’any següent a aquell en què es produeixin els efectes
cadastrals.

Article 12. Obligacions formals dels subjectes actius i passius en relació amb l’impost
1.

Segons preveu el RDLEG 2/2004, de 5 de març (TRHL), els subjectes passius estan obligats a
presentar les declaracions i documentació conduents a la seva inscripció en el Cadastre immobiliari
conforme a l’establert en les seves normes reguladores.

2.

Sense perjudici de les obligacions tributàries, tanmateix, l’Ajuntament en exercici de les competències
que li atribueix la llei esmentada i sense detriment de les facultats de la Direcció General del
Cadastre, s’entendran realitzades les declaracions amb efectes cadastrals del paràgraf anterior, quan
les circumstàncies o alteracions a què es refereixen, constin en la corresponent llicència o
autorització municipal.
El procediment de comunicació a l’Administració Cadastral, s’efectuarà pel propi Ajuntament
directament, o per conducte de l’organisme en qui hagi delegat les seves competències a l’efecte.

Article 13. Normes que regeixen el pagament i ingrés de l’impost
1.

El període de cobrament pels valors rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i
s’anunciarà en el Butlletí oficial de la província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Les liquidacions d’ingrés directe cal que siguin satisfetes en els períodes fixats a l’article 62 de la Llei
general tributària, que són:
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a)
b)

Per les notificades dins de la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.
Per les notificades dins de la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.

2.

Transcorreguts els períodes de pagament voluntari sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el
període executiu, el que comporta l’acreditament del recàrrec del 20 per cent de l’import del deute no
ingressat, així com el dels interessos de demora corresponents.

3.

Els rebuts domiciliats a entitats financeres seran exigits en tres fraccions, d'acord amb el calendari
fiscal aprovat per a cada exercici. No s'admetrà cap fraccionament addicional respecte a les tres
fraccions esmentades i en el cas d'impagament d'una fracció en la data establerta pel calendari fiscal,
aquesta meritarà el recàrrec del període executiu.

Article 14. Normes de competència i gestió de l’impost
1.

2.

La competència per a la gestió i liquidació de l’impost serà exercida directament pels òrgans i pels
procediments establerts a la Llei, sense perjudici dels convenis o altres fórmules de col·laboració que
es celebrin amb qualsevol de les Administracions públiques en els termes previstos a la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, amb aplicació de les formes supletòries del disposat en el Títol I de la Llei 30/1992, de 26
de novembre. En els supòsits de delegació o convenis de col·laboració expressats, les atribucions
dels òrgans municipals, s’exerciran per l’Administració convinguda.
Pel procediment de gestió i recaptació, no assenyalats en aquesta Ordenança, haurà d’aplicar-se el
que disposa la legislació vigent.

Article 15. Normes d’impugnació dels actes dictats en via de gestió de l’impost
1.

Els actes dictats pel Cadastre en compliment de les seves funcions, podran ésser recorreguts en via
econòmica administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva efectivitat,
llevat que excepcionalment s’acordi la suspensió pel Tribunal Econòmic Administratiu competent,
quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudici d’impossible
o difícil reparació.

2.

Contra els actes de gestió tributària, competència de l‘Ajuntament, els interessats poden formular
recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la notificació expressa o al de la finalització del període d‘exposició pública dels
padrons corresponents.

3.

Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspongui tal funció a
l’Ajuntament, es pot interposar recurs de reposició previ a l’econòmic administratiu.

4.

La interposició dels recursos de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa per al
cobrament, a menys que dins del termini previst per interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la
suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.
Tanmateix, en casos excepcionals, l’Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense
prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri
fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s‘impugna.

5.

Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se contenciós administratiu en els terminis
següents:
a)

Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.

b)

Si no hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptant des del dia següent a
aquell en el que hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
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Disposició final
Aquesta Ordenança, que consta de quinze articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de
l’Ajuntament en sessió del 12 de febrer de 2003 i la última modificació va ser aprovada pel Ple en sessió
de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i seguirà
regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
Impost sobre activitats econòmiques
Article 1. Fet imposable
1.

L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet
imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o
artístiques.

2.

Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les
mineres, industrials, comercials i de serveis.

Article 2. Subjectes passius
1.

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària sempre que realitzin en territori nacional
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

2.

Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili
en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.

Article 3. Responsables
1.

Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins
els límits següents:
a)
b)

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

2.

Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució
sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de
l’operació.

3.

Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns
i drets de les fundacions, als partícips o cotitulars de dites entitats
Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es
refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.

4.
5.

Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a)
b)
c)

6.

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La
seva responsabilitat s’estén a la sanció.
Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària,
en proporció a les seves respectives participacions.
Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions derivades del seu
exercici. S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.

Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment
de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a)

Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
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b)

7.

En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries acreditades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.

Article 4. Exempcions
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. No es considerarà
que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat en els següents supòsits:
1)

Quan l'activitat s'hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, condició que concorre en
els casos de:
a)
b)
c)
d)

2)

Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi
activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:
a)
b)
c)
d)

C)

Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
Transformació de societats.
Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui
una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat.
Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular
per línia directa o col·lateral fins al segon grau inclusiu.

Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l’activitat que s'estava exercint.
Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja
s'estava realitzant.
Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de
l'activitat per la qual ja s'estava tributant.

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 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que tinguin un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000 €.
Quant als contribuents per l'impost sobre la renda de no residents, l'exempció només afectarà els
que operin en l’Estat espanyol mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import
net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

A efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents
regles:
1.

L'import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l'article 191 del text refós de la Llei de
societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, els
imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats
ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com
l'impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l'esmentada xifra de
negocis.
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2.

L'import net de la xifra de negocis 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 l'acreditament 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 tributaria, l'import net
de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l'acreditament
d'aquest impost. Si l’esmentat període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'any natural,
l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

3.

Per al càlcul de I'import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats
econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant això, quan l'entitat formi part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi
de Comerç, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d'entitats que pertanyin al
grup.
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat dominant i una o
vàries societats dominades. Es considera dominant la societat mercantil que sigui sòcia d’una
altra societat, respecte de la qual:
a)

Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d'acords celebrats amb altres
socis.

b)

Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l'òrgan d'administració o
hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels membres de l’òrgan
d'administració.

Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits
anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4.

En el supòsit dels contribuents per l'impost sobre la renda de no residents, s'atendrà a l'import net
de la xifra de negocis 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 la Llei
30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.

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 regim de concert educatiu, inclòs 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 I'exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.
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I)

A I'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 l’esmentada 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)
b)
c)
d)
e)
f)

Les fundacions.
Les associacions declarades d'utilitat pública.
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.
Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d'àmbit autonòmic
integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.
Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es refereixen les
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.

Per a l'aplicació de l'exempció prevista en la lletra C) de l'apartat 1 anterior, el ministre d'Hisenda
establirà els supòsits en què s'exigirà la presentació davant l'Agència Estatal d'Administració
Tributaria d'una comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra
esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l'impost
sobre la renda de les persones físiques.

4.

Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de I’apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es
concediran, quan procedeixi, a instància de part.

5.

L’aplicació de l'exempció de la lletra I) de I'apartat 1 anterior estarà condicionada al fet 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.

Article 5. Bonificacions i reduccions
1.

A I'empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives,
gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, Ilurs unions, federacions i
confederacions, així com les societats agràries de transformació.

2.

Els que iniciïn l'exercici de qualsevol activitat professional 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 de l'article anterior.

3.

A I'empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan els
locals on es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió estiguin tancats més de tres mesos
per !a realització d'obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció de llicència urbanística, la
quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que estigui tancat el local.

4.

A I'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 corresponent, atenent al grau
d'afectació dels locals per les esmentades obres.

Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1.

Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4t i 5è d'aquesta
ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta en l'impost, a
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l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació
acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén
concedit.
2.

Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des
de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de l’acreditament
del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al gaudiment de l'exempció.

3.

Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 de l'article anterior es concediran per l'Ajuntament a
sol·licitud dels contribuents afectats. l'acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà,
si escau, el reconeixement del dret a la devolució de l'import reduït.

Article 7. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, els coeficients de ponderació i situació
regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les bonificacions regulades en l'article 5è
anterior.
Article 8. Coeficient de ponderació
D'acord amb el que preveu l'article 86 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, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de
l'impost s'aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l'import net de la xifra
de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (en euros)

Coeficient

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l'aplicació d'aquest coeficient, l'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el
corresponent al conjunt d'activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d'acord amb allò
previst en la lletra C) de l'apartat 1 de l'article 4t d'aquesta ordenança.
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats
desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent.
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net de la xifra de negocis per causes
imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient
1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent.
Article 9. Coeficients de situació
1.

Als efectes del que preveu l'article 87 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi
es classifiquen en 5 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies
públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.

2.

Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat seran
considerades de darrera categoria, i romandran en l’esmentada classificació fins al primer de gener
de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i
la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.
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3.

Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è d'aquesta
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es
realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

Coeficient aplicable

1a
3,80

2a
3,48

3a
2,71

4a
2,13

5ª
1,93

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on
tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal.
Article 10. Període impositiu i acreditament
1.

El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta; en
aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural.

2.

L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan,
en els casos de declaració d'alta per inici d’activitat, el dia de començament de l'activitat no
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre
de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de
l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables
per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes
passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en
què no s'hagués exercit l'activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i
aportacions de branques d'activitat regulats en el capítol VIII del títol VII del text refós de la Llei de
l’Impost sobre societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, les declaracions
d'alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l'exercici de
l’activitat, produiran efectes a partir de l'1 de gener de l'any següent a aquell en el qual es produeixi la
fusió, escissió o aportació de branca d'activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l'any
en el qual tingui lloc l'operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les
quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l'activitat.

3.

En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent
als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s'acredita quan es celebren els espectacles o
es formalitzen les alienacions, respectivament.

Article 11. Règim de declaració i d'ingrés
1.

És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de
concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que condueixin a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos
que s'interposin contra els esmentats actes, i actuacions per a la informació i l’assistència al
contribuent.

2.

Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular
recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de:
a)
b)

3.

El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d'ingrés directe.
El dia següent al de la fi del període voluntari de pagament, en el cas que el tribut s’exaccioni
mitjançant padró.

La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini
previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti
garantia suficient.
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No obstant això, en casos excepcionals, l’òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment,
sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri
fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.
4.

Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l’article 62 de la Llei
general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el
període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els
termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

5.

Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en
període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el recàrrec de
constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de
constrenyiment reduït.
El tipus d'interès és el vigent al Ilarg del període en que s'acrediti, fixat conforme al que disposa
l'article 26.6 de la Llei general tributària.

Article 12. Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament exercirà les funcions d'inspecció de
l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que,
si escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en
els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que
afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica dins de l’àmbit d'aquesta
ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 12 articles, una disposició addicional i una disposició final, la va
aprovar el Ple de l’Ajuntament en sessió del 12 de febrer de 2003, i la última modificació va ser aprovada
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de
primer de gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
CODI

CARRER

CATEGORIA

005
010
015
020
025
035
040
045
050
052
055
060
550
062
063
064
065
067
070
080
085
088
090
095
100
105
107
110
115
117
120
125
130
130
133
135
140
145
150
155
158
155
160
165
167
175
180
180
185
195
200
205
207
210

AGUSTINA DE ARAGÓ, CARRER D’
ALARCÓN, CARRER D’
ALBARRACIN, CARRER D’
ALBÉNIZ, CARRER D’
ALMIRALL OQUENDO, CARRER DE L’
ANDREU MOLINS, PLAÇA D’
ANDREU SOLER, CARRER D’
ANDREU VIDAL, CARRER D’
ANGEL GUIMERÀ, CARRER D’
ANNE FRANK, CARRER D’
ANSELM CLAVÉ, CARRER D’
ANTIC DE VALÈNCIA, CAMÍ
ANTIGA CARRETERA DE LA MINA, CARRER DE L’
ANTONI GAUDÍ, PLAÇA DE
ANTONI PUIGVERT, CARRER D’
ANTONIO MACHADO, PASSEIG D’
ARGENTINA, CARRER DE L’
ARÍSTIDES MAILLOL, CARRER DE
ARQUÍMEDES, CARRER D’
ASTRONÀUTICA,CARRER DE L’
ATLÀNTIDA, CARRER DE L’
AUDITORIS, PARC DELS
AUSTRAL, CARRER
BALMES, CARRER DE
BARCA, CARRER DE LA
BARCELONA, CARRER DE
BARCELONÈS, RONDA DEL
BARRAQUER, CARRER DEL DOCTOR
BECQUER, CARRER DE
BENAZIR BUTHO, CARRER DE
BENLLIURE, CARRER DE
BERENGUER, CARRER DE
BESÒS, CARRER DEL (DEL RIU A ANDREU VIDAL)
BESÒS, CARRER DEL (D’ANDREU VIDAL AL FINAL)
BESOSSADES, PARC DE LES
BISCAIA, CARRER DE
BOGATELL, CARRER DEL
BON PASTOR, AVINGUDA DEL
BOREAL, CARRER DE
CAMP DE LA BOTA, AVINGUDA DEL
CAN BOADA
CAN CAIETANA
CAN CASELLAS
CAN CO
CAN COLL
CAN LLIMA
CAN MAGRANS
CAN NANDO
CAN MARTI
CAN NOFRE
CAN NOMEN
CAN PETROLI
CAN POBRE
CAN RODON
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5ª
4ª
5ª
5ª
4ª
3ª
1ª
2ª
3ª
3ª
4ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
3ª
4ª
5ª
3ª
1ª
5ª
4ª
4ª
4ª
3ª
2ª
5ª
3ª
5ª
4ª
4ª
3ª
3ª
3ª
1ª
4ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
4ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª
5ª

215
217
220
221
225
230
235
237
238
240
245
250
255
260
223
265
267
268
266
270
275
280
285
289
287
290
293
457
295
300
305
310
315
320
323
325
325
330
335
337
340
341
342
343
344
346
347
347
348
345
350
355
357
360
365
367
370
375
377
380

CAN SABATES
5ª
CAN SALA
5ª
CAN TONDO
5ª
CAN TONDO, JARDÍ DE
3ª
CAN VIUDET, CAMÍ DE
4ª
CANIGÓ PLAÇA DEL
5ª
CANYES, PASATGE
5ª
CAPITANIA, MOLL DE LA
1ª
CARMEN AMAYA, CARRER DE
4ª
CATALANA, CARRETERA DE LA
5ª
CATALUNYA, AVINGUDA DE
1ª
CEL, CARRER DEL
5ª
CENTRAL TÈRMICA HIDROELÈCTRICA
5ª
CERVANTES, CARRER DE
5ª
CHARLIE RIVEL, PLAÇA DE
3ª
CINTO VERDAGUER, CARRER DEL MOSSÈN
2ª
CIRC RALUY, PLAÇA DEL
3ª
CLARA CAMPOAMOR, CARRER DE
3ª
CONSTITUCIÓ, PLAÇA DE LA
3ª
CORTS CATALANES, AVINGUDA DE LES
2ª
CRISTÒFOL COLOM, CARRER DE
5ª
CRISTÒFOL DE MOURA, CARRER DE
2ª
DALT, PLAÇA DE
4ª
DOLORES IBARRURI,CARRER DE
4ª
DONES DE NEGRE, JARDINS DE LES
3ª
EDUARD MARISTANY, AVINGUDA D’
1ª
ERNEST LLUCH, CARRER D’
3ª
ESCALES, MOLL DE LES
1ª
ESCOLES, CARRER DE LES
4ª
ESGLÉSIA, CARRER DE L’
2ª
ESGLÉSIA, PLAÇA DE L’
2ª
ESTRELLES,CARRER DE LES
5ª
FEDERICO GARCIA LORCA, CARRER DE
4ª
FERMÍ BORRÀS, CARRER DE
4ª
FERRER BASSA,CARRER DE
4ª
FERROCARRIL, AVINGUDA DEL (DE BCN A L’AUTOPISTA) 3ª
FERROCARRIL, AVINGUDA DEL (DE L’AUTOPISTA AL MAR) 3ª
FESTA MAJOR, CARRER DE LA
4ª
FLEMING, CARRER DEL DOCTOR
4ª
FLORA TRISTÁN, CARRER DE
3ª
FONT SANTA, CARRER DE LA
5ª
FÒRUM, PLAÇA DEL
1ª
FÒRUM, PLATJA DEL
1ª
FORUM, PORT DEL
1ª
FRANCESC BOTEY, AVINGUDA DE
1ª
FRANCESC MICHELI, PLAÇA DE
2ª
FRANCESCA BONNEMAISON, CARRER DE
3ª
FREDERICA MONTSENY, CARRER DE
4ª
FRIDA KHALO, PLAÇA DE
2ª
FUENSANTA, PLACETA DE LA
4ª
GARBI, CARRER DE
5ª
GAYARRE, CARRER DE
5ª
GERARD CALABRIA, PLAÇA DE
3ª
GIRONA, CARRER DE
4ª
GOYA, CARRER DE
4ª
GRAVINA, CARRER DE
3ª
GREGAL, CARRER DEL
5ª
GUADARRAMA, CARRER DE
5ª
GUILLERMO VIDAÑA, PLAÇA DE
1ª
GUIPÚSCOA, CARRER DE
1ª
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385
390
394
395
400
402
403
405
410
415
417
422
423
420
425
430
432
435
241
440
443
445
450
455
460
465
467
473
470
475
480
485
490
495
505
510
500
515
520
522
527
525
528
527
530
532
533
535
537
540
541
544
545
550
555
560
565
570
575
580

IFNI, CARRER D’
IRIARTE, CARRER D’
JAUME HUGUET, CARRER DE
JOAN D’ÀUSTRIA, CARRER DE
JOAN FIVELLER, CARRER DE
JOAN MIRÓ, CARRER DE
JOAN ROVIRA I COSTA, PLAÇA DE
JOAN XXIII, CARRER DE
JOAQUIM BLUME, CARRER DE
JOAQUIM RUYRA, CARRER DE
JOSÉ MONGE CRUZ “CAMARON”, PASSEIG DE
JOSEP CARNER, CARRER DE
JOSEP MARIA VILANOVA, PLAÇA
JOSEP PONS, CARRER DEL MOSSÈN
JOSEP DE RIBERA, CARRER
JOSEP ROYO, CARRER DE
JOSEP TARRADELLAS, PLAÇA DE
JOVELLANOS, CARRER DE
LA CATALANA, AVINGUDA DE
LEPANT, CARRER DE
LOLA ANGLADA, PASSATGE DE
LLEIDA, CARRER DE
LLEVANT, CARRER DE
LLUNA, CARRER DE LA
LOPE DE VEGA, CARRER DE
MACIA, PLACETA DE FRANCESC
MADRES DE LA PLAZA DE MAYO, PLAÇA DE LES
MAHATMA GANDHI, CARRER DE
MAJOR, CARRER
MANUEL DE FALLA, CARRER DE
MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ, AVINGUDA DE
MAÑÉ I FLAQUER, CARRER DE
MAR, CARRER DEL
MARAGALL, CARRER DE
MARE DE DÉU DE COVADONGA, CARRER DE LA
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, CARRER DE LA
MARE DE DÉU DEL CARME, CARRER DE LA
MARE DE DÉU DEL PILAR, CARRER DE LA
MARESME, CARRER DEL
MARGARIDA XIRGÚ, CARRER DE
MARIA AURÈLIA CAPMANY
MARIA GRAU, PLAÇA DE
MARIE CURIE, PLAÇA DE
MARINA SECA, MOLL DE LA
MART, CARRER DE
MARTA MATA, CARRER DE
MARUJA MALLO, PLAÇA DE
MATARÓ, CARRETERA DE
MATILDE ESCUDER, CARRER DE
MERCAT, PLAÇA
MERCAT ABASTAMENTS
MERCÈ RODOREDA, CARRER DE
MESTRAL, CARRER DEL
MINA, RAMBLA DE LA
MIQUEL SERVET, CARRER DE
MONCAYO, CARRER DE
MONGES, CARRER DE LES
MORATIN, CARRER DE
MOSSÈN ANTON, CARRER DE
MOSSOS D’ESQUADRA, PLAÇA DELS
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3ª
5ª
4ª
5ª
3ª
4ª
4ª
1ª
3ª
5ª
4ª
3ª
3ª
2ª
5ª
2ª
4ª
4ª
2ª
5ª
3ª
4ª
5ª
5ª
5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
3ª
5ª
4ª
2ª
4ª
4ª
2ª
4ª
3ª
4ª
3ª
1ª
4ª
1ª
5ª
3ª
3ª
3ª
4ª
1ª
2ª
3ª
5ª
3ª
2ª
5ª
3ª
5ª
4ª
5ª

585
590
592
595
600
610
615
620
625
630
636
637
635
634
640
645
650
652
655
660
661
663
665
670
675
680
685
690
691
695
700
710
715
705
720
723
724
726
727
725
728
729
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
792
795
800
805
807

NARCÍS MONTURIOL, PLAÇA DE
NEBOT, CARRER DE
NEUS CATALÀ, CARRER DE
NUMÀNCIA, CARRER DE
NÚMERO U, PASSATGE
OCCIDENT, CARRER DE L’
OLÍMPIC, CARRER
ONZE DE SETEMBRE, CARRER DE L’
ORELLA, CARRER DE L’
ORIENT, CARRER DE L’
PARC DE LA PAU, MOLL DEL
PASSADORS, JARDÍ DELS
PAU, CARRER DE LA
PAU, PARC DE LA
PAU PIFERRER, CARRER DE
PELAI, CARRER DEL REI
PEREDA, CARRER DE
PESSEBRE VIVENT, JARDÍ DEL
PI I GIBERT, CARRER DE
PI I MARGALL, AVINGUDA DE
PI I MOLINS, CARRER DE
PIUS XII, PLAÇA DE
PIRINEU, CARRER DEL
PLATJA, CARRER DE LA
POLLANCREDA, PASSEIG DE LA
POMPEU FABRA, CARRER DE
PONENT, CARRER DEL
PRAT, CARRER DEL
PROGRÉS, CARRER DEL
RAFAEL DE CASANOVA, CARRER DE
RAMBLETA, PASSEIG DE LA
RAMON LLULL, CARRER DE
RAMON VIÑAS, CARRER DE
RAMON Y CAJAL, CARRER DE
RICART, CARRER DE
RONDA, MOLL DE LA
ROSA SENSAT, PLAÇA DE
ROSALÍA DE CASTRO, CARRER DE
SAFO, CARRER DE
SALCILLO, CARRER DE
SALVADOR DALÍ, PLAÇA DE
SALVADOR ESPRIU, CARRER DE
SANT BONAVENTURA, CARRER DE
SANT ISIDRE, CARRER DE
SANT JOAN, CARRER DE
SANT JOAQUIM, CARRER DE
SANT JORDI, CARRER DE
SANT MIQUEL, CARRER DE
SANT OLEGUER, CARRER DE
SANT PERE, CARRER DE
SANT RAIMON DE PENYAFORT, RONDA DE
SANTA CATERINA, CARRER DE
SARAGOSSA, CARRER DE
SARASATE, CARRER DE
SATURN, CARRER DE
SIDERÚRGIA, PLAÇA DE LA
SOL, CARRER DEL
SOMOSIERRA, CARRER DE
TARRAGONA, CARRER DE
TERESA DE CALCUTA, CARRER DE
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2ª
4ª
3ª
5ª
5ª
5ª
2ª
2ª
4ª
5ª
1ª
3ª
4ª
1ª
5ª
5ª
4ª
3ª
2ª
1ª
4ª
3ª
5ª
1ª
4ª
5ª
3ª
4ª
4ª
1ª
1ª
2ª
2ª
5ª
1ª
1ª
3ª
3ª
3ª
5ª
3ª
3ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
3ª
2ª
4ª
5ª
5ª
2ª
5ª
4ª
4ª
3ª

806
810
815
827
825
830
835
840
845
847
850
855
861
860
820
865
433
866
870
875
999

TÈXTIL, PLAÇA DEL
TIBIDABO, CARRER DEL
TORRASSA, CARRER DE LA
TRUETA, PLAÇA DEL DOCTOR
TRAMUNTANA, CARRER DE LA
UNIVERS, PASSATGE DE L’
USANDIZAGA, CARRER D’
VALÈNCIA, CARRER DE
VALLS D’ANDORRA, CARRER DE LES
VELA, MOLL DE LA
VELAZQUEZ, CARRER DE
VENUS, CARRER DE
VERNEDA, CAMÍ DE LA
VERNEDA, CARRER DE LA
VIA TRAJANA
VILA, PLAÇA DE LA
VINT-I-CINC D’OCTUBRE, PLAÇA DEL
VIVENDES DE LA VERNEDA, GRUP DE
XALOC, CARRER DEL
ZORRILLA, CARRER DE
ZZ-ALTRES CARRERS
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2ª
1ª
2ª
1ª
5ª
5ª
5ª
4ª
3ª
1ª
2ª
5ª
3ª
4ª
4ª
1ª
3ª
4ª
5ª
4ª
5ª

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Art. 1r. Fet imposable
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles
d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la seva classe i
categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no hagi causat baixa. Ais efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els
vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a I’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser
autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als
d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la carrega útil dels quals no
sigui superior a 750 quilos.
Art. 2n. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix
I'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, a nom de les quals consti el vehicle
en el permís de circulació.
2. Els subjectes passius que resideixin a I'estranger durant més de sis mesos de cada any natural,
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves
relacions amb l’Hisenda Pública
Art. 3r. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributaries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributaria o que col·laborin a cometre-la. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix I'article 35.4 de
la Llei general tributaria respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de
les obligacions tributaries d'aquestes entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributaries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor
de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.
4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions
tributaries fins els límits següents:
a) Quan s'ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari i de les sancions.
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b) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de I'import de les obligacions tributaries
pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o
haguessin pres mesures causants de la manc de pagament.
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei
General Tributària
Art. 4t. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional
o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris o
membres amb estatus diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els qual així es derivi dels tractats o convenis internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a I'assistència sanitària, o al trasllat de ferits
o malalts,
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en
pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptatsper a I'ús d'una persona amb defecte o incapacitat físics.
g) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà I'exempció
mentre es mantinguin les dites circumstancies, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats per al seu transport. A aquests efectes es consideren persones amb
minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de I'exempció a que es refereix I'apartat anterior, els interessats hauran de
justificar la destinació del vehicle per al qual es sol·licita I'exempció, i s'aportarà, a més, el certificat
de la minusvalidesa emes per I'òrgan competent. La justificació del destí del vehicle i l’acreditació
de que no gaudeix d’aquest benefici fiscal a favor de cap altre vehicle del que sigui titular es farà
mitjançant declaració jurada que ho acrediti i a més a més que indiqui que el titular ho és o no de
més vehicles que aquell pel que sol·licita l’exempció.
La falsetat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de conformitat el
que preveu l’article 194 de la Llei general Tributaria, raó per la qual s'iniciarà el procediment
sancionador de conformitat amb l’Ordenança General de Gestió Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic.
Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes a les Iletres f) i g) no podran gaudir
de la exempció per a més d’un vehicle en el mateix exercici fiscal.
h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinaria proveïts de la Cartilla d'lnspecció Agrícola.
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2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les Iletres f), g) i i) de I'apartat 1 d'aquest
article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les característiques deis vehicles, la
seva matrícula i la causa del benefici, i produirà efectes en l’exercici següent al de la seva sol·licitud, a
excepció que se sol·liciti durant el període de pagament voluntari, que es concedirà pel mateix exercici
de la sol·licitud.
3. Gaudiran d’una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del
Reglament de vehicles històric, RD1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent de la Generalitat.
4. Gaudiran d'una bonificació del 100 per cent els vehicles que tinguin una antiguitat superior a vint-i-cinc
anys.
L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la primera matriculació, o si de cas hi manca, la data en
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
La bonificació prevista per aquest apartat s'aplicarà d'ofici, d'acord amb les dades informàtiques
subministrades per la Direcció General de Trànsit, sense perjudici que es pugui sol·licitar a instància
de part. L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment el compliment dels requisits per al seu
atorgament.
5. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’Impost:
a) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de vehicles elèctrics o bimodals.
b) Tots els subjectes passius que acreditin la titularitat de vehicles de consum de carburants
biocombustibles com biogàs, gas natural comprimit, metà. GLP, hidrogen o derivats d'olis vegetals.
Per l’aplicació d’aquesta bonificació els titulars hauran de sol·licitar i portar la documentació
acreditativa de les característiques tècniques dels vehicles. Així mateix els vehicles hauran de ser
homologats de fàbrica i adequats a la seva classe i model.
Art. 5è. Quota tributaria
1, Les quotes del quadre de tarifes de I'impost fixat en I'article 95.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran per
I'aplicació del coeficient 2. Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit en que I'esmentat quadre
sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en I'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest
municipi serà el següent:
Quadre de tarifes
Potencia i classe de vehicles

Quota

a) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

25,24 euros
68,16 euros
143,88 euros

- 52 -

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

179,22 euros
224,00 euros

b) Autobusos:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

166,60 euros
237,28 euros
296,60 euros

c) Camions:
De menys de 1.000 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
De més de 9.999 kg de càrrega útil

84,56 euros
166,60 euros
237,28 euros
296,60 euros

d) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

35,34 euros
55,54 euros
166,60 euros

e) Remolcs i semiremolcs:
De menys de 1.000 i més de 750 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De més de 2.999 kg de càrrega útil

35,34 euros
55,54 euros
166,60 euros

f) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

8,84 euros
8,84 euros
15,14 euros
30,30 euros
60,58 euros
121,16 euros

Art. 6è. Classes de vehicles
1. 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 i caldrà tenir en compte, a més, les regles
següents:
a) Les ambulàncies tributaran com a turismes d’acord amb la seva potència fiscal.
b) Els autobusos segons les places.
c) Els camions segons els quilos de càrrega útil.
d) Els cotxes fúnebres tributaran com a turismes d’acord amb la seva potència fiscal.
e) Els derivats de turisme tributaran com a camions segons els quilos de càrrega útil.
f) Les formigoneres tributaran com a camions segons els quilos de càrrega útil.
g) Els furgons, furgonetes i furgonetes mixtes tributen com a camions segons els quilos de
càrrega útil. S’entén per furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al transport
mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres, l’alteració de les mides
i de la disposició de les portes, i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model
del qual deriva. Tributen com a camió, és a dir, per quilos de càrrega útil.
h) Les màquines agrícoles tributaran com a tractors d’acord amb la seva potència fiscal.
i) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran com a
tractors d’acord amb la seva potència fiscal.
j) Les motocicletes i motocarros segons els centímetres cúbics.
k) Els remolcs i semiremolcs segons els quilos de càrrega útil.
l) Els tot terreny com a turisme d’acord amb la seva potència fiscal.
m) Els tractors, tractor-camions i tractors d’obres i serveis tributaran d’acord amb la seva
potència fiscal.
n) Els turismes tributaran d’acord amb la seva potència fiscal.
o) Els vehicles especials tributaran com a tractors d’acord amb la seva potència fiscal.
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p) Els vehicles mixtes tributaran com a camions segons els quilos de càrrega útil.
q) Els vehicles habitatge tributaran com a camions segons els quilos de càrrega útil.
r) Els vehicles articulats tributaran simultàniament i per separat la tractora d’acord amb la
potència fiscal i el remolc o semiremolc segons els quilos de càrrega útil.
La potencia fiscal expressada en cavalls fiscals és I'establerta d'acord amb el que disposa I'annex V del
Reglament General de Vehicles RD2822/1998, de 23 de desembre.
Art. 7è. Període impositiu i acreditament de I'impost
1. El període impositiu coincideix amb I'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles.
En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeix aquesta adquisició.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle I'import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres
naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en I'any, inclòs
aquell en que es produeix I'adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per substracció o robatori del vehicle, es prorratejarà
la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent
als trimestres de I'any transcorreguts des de la meritació de I'impost fins al trimestre en que es
produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs.
5. Quan la baixa té Iloc després de la meritació de I'impost i s'hagi satisfet la quota, el subjecte passiu
podrà sol·licitar I'import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissió d’un vehicle efectuada en virtut del que estable ix I'article 33 del Reglament
general de vehicles, es procedirà a la baixa de I'impost. Correspondrà a I'adquirent I'alta de I'impost
que s'acreditarà en el moment de la transmissió definitiva del vehicle.
Art. 8è. Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributaria,
corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació.
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que se n’alteri la
seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius han de presentar a l’oficina gestora
de la Diputació de Barcelona que actuï, per delegació de l’Ajuntament, en el termini de trenta dies,
comptats des de la data d’adquisició o reforma, declaració liquidació, segons el model determinat per
aquest Ajuntament, que ha de contenir els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació normal o complementaria que produeixi, així com la realització de la mateixa. S’acompanyarà la
documentació acreditativa de la compra o modificació, certificat de les seves característiques tècniques i
el D.N.I o C.I.F del subjecte passiu.
3. Simultàniament a la presentació de la declaració liquidació a què fa referència l’apartat anterior, el
subjecte passiu ha d’ingressar l’import de la quota de l’impost resultant de la mateixa. Aquesta
autoliquidació tindrà la forma, el termini i els efectes previstos a l’Ordenança fiscal general.
4. Les transferències, baixes de vehicles, i els canvis de domicili del subjecte passiu s’han de formalitzar
en el mateix moment de regularitzar la situació administrativa del vehicle als registres públics
corresponents. En tots aquests supòsits els subjectes passius hauran d’acreditar davant del registre públic
el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament, llevat del supòsit de les baixes definitives de vehicles
amb quinze anys o més d’antiguitat, a comptar de la primera inscripció en el registre de vehicles.
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Art. 9è. Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes
anuals de I'impost es realitzarà dins el primer trimestre de cada any i en el període de cobrament que fixi
l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitja d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província i per altres
mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el període de pagament
voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en I'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà
mitjançant el sistema de padró anual.
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la
comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili.
3. El padró o matrícula de I'impost s'exposarà al públic per termini de quinze dies naturals comptat des de
la data d'inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas,
formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i
produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
4. Contra les liquidacions incorporades en el padró podrà interposar recurs de reposició davant
l'Ajuntament en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la finalització del període
d'exposició pública del padró.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que
afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins I'àmbit d'aquesta
Ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles i una disposició addicional, va ser aprovada pel de
l’Ajuntament en sessió de 12 de febrer de 2003, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
MODEL MANIFESTACIÓ MINUSVÀLIDS
....................................................................................,
amb
DNI
número........................., en relació amb la sol·licitud de declaració d’exempció de
l’impost
sobre
vehicles
de
tracció
mecànica
referent
al
vehicle
matrícula.................................., model ........................................, manifesto que,
en data d’avui, no estic gaudint de l’exempció prevista en l’article 94.1.e) de la Llei
reguladora de les hisendes locals per cap altre vehicle de la meva propietat, con
també que aquell vehicle està destinat al meu ús exclusiu (marqueu amb una "x" el
que correspongui).
Conduït per mi mateix/a
Conduït per tercera persona per al meu transport
i assumeixo les responsabilitats que, d’acord amb el que es disposa a l’article 79,
l l e t r a c ) d e l a L l e i G e n e r a l Tri b u t a r i a , p u g u i n d e r i v a r - s e d e l a i n e x a c t i t u d d e l a
present manifestació.
Sant Adrià de Besòs, a ....................de ..........................de ..........
Signatura:
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Capítol I. Fet imposable
Art. 1r. 1. Constitueix el fet imposable de l’Impost l’increment de valor que experimenten els terrenys de
naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o
de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudir, limitatiu del domini, sobre els béns
esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en:
a)
b)
c)
d)
e)

Negoci jurídic “mortis causa”
Declaració formal d’hereus “ab intestato”
Negoci jurídic “inter vius”, sigui de caràcter onerós o gratuït
Alineació en subhasta pública
Expropiació forçosa

3. Està subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els bens
immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
4. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la
consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència amb això està
subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a
efectes de l’esmentat Impost sobre Béns Immobles, amb independència que es contemplin o no com a
tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.
5. No s’acreditarà aquest impost en els supòsits de aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a
la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les
transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
6. Tampoc s’acreditarà l’Impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a
favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.
7. No s’acreditarà aquest Impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades
d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a
l’empara del que preveu l’article 94 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat per Reial
decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat.
8. No s’acreditarà l’impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es
realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat
anònima de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de
l’Esport i el Reial decret 1.251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
9. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals
s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió de les
operacions citades en els apartats 7 i 8.
Capítol II. Subjectes passius
Art. 2n. 1. Tenen la condició de subjectes passius d’aquest Impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudí
limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o qui a
favor del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
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b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi
limitatius de domini, a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret
real de que es tracti.
c) En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor del qual es constitueixi
o es transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no
resident a Espanya.
Art.3r. Responsables.
1.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2.

Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions
de les obligacions tributàries de les dites entitats.

3.

En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es
transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del
valor de la quota de la liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4.

Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per
al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament d’acord amb
l’establert a l’article 43 de la Llei general tributària.

5.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en el termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.
Capítol III. Exempcions i bonificacions

Art. 4t 1.Estan exempts d’aquest Impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència
de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric
Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els seus propietaris o titulars de
drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o
rehabilitació en aquest immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o
rehabilitació dels immobles han estat finançades del subjecte passiu o dels seus ascendents,
fins el primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc
anys, no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el
moment del meritament de l’impost.
2. També estan exempts d’aquest Impost els corresponents increments de valor quan la condició de
subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals pertany l’Ajuntament, així
com llurs Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter als
organismes autònoms de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.
b) El municipi de Sant Adrià de Besòs i les entitats locals que hi estan integrades o que en
formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
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c)

Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits
establerts a l’esmentada Llei.

d)

Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per
la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels Segurs Privats.

e) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola
g) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o
convenis internacionals.
3. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les
transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari
o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix,
contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment
d’execució hipotecària notarial o judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits, amb hipoteca que
recaigui sobre el mateix, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent
de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de
l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.
Per tenir dret a l’exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la
seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar la alienació de la vivenda, d’altres bens o
drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment
d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la
liquidació tributària corresponent.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa a la Llei 35/2006, de 28 de novembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni
amb la parella de fet legalment inscrita.
Art. 5è. Es concedirà una bonificació del 60 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de
terrenys, i a la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu de domini, que afectin al
domicili habitual del causant – en els termes que l’IRPF defineix la vivenda habitual - realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptants.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a que es refereix aquest apartat al moment de
presentar la declaració, i amb la documentació que ho justifiqui.
Capítol IV. Base Imposable
Art. 6è. 1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda per l’increment per l’increment real del
valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditació i experimentat al llarg
d’un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l’import de l’increment real a què es refereix l’apartat anterior, hom aplicarà sobre el
valor del terreny en el moment de l’acreditació el percentatge que correspongui en funció del nombre
d’anys durant els quals s’hagués generat aquest increment.
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3. El percentatge esmentat anteriorment és el que resulti de multiplicar el nombre d’anys expressat en
l’apartat 2 d’aquest article pel percentatge anual corresponent, que és:
a)
b)
c)
d)

Per als increments de valor generats en un període
de temps comprès entre un i cinc anys, el....................3,70%.
Per als increments de valor generats en un període
de temps de fins a deu anys, el.....................................3,50%.
Per als increments de valor generats en un període
de temps de fins a quinze anys, el................................3,08%.
Per als increments de valor generats en un període
de temps de fins a vint anys, el.....................................3,00%.

Art. 7è. Per determinar el període de temps en què es generi l’increment del valor, s’han de prendre
només els anys complerts transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti
o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre
aquest i la producció del fet imposable d’aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d’any. El
període generació no pot ser inferior a un any en cap cas.
Art. 8è. 1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor el
temps d’acreditació d’aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment a l’efecte de l’Impost sobre
béns immobles. No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost
d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys
obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instruïssin, referit al moment de
meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals,
aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les
lleis de Pressupostos Generals de L’Estat.
2. Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de meritament de l’impost o
integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment,
l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor
al moment de l’acreditació.
Art. 9è. En la constitució de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa
urbana, el percentatge corresponent, s’ha d’aplicar sobre la part del valor definit en l’article anterior que
representi, quant aquest, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles següents:
a) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2% del
valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70% d’aquest
valor cadastral.
b) Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en cas que l’usufructuari tingui menys de vint anys,
equivaldrà al 70% del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1% per cada
any que passi d’aquesta edat, fins al límit mínim del 10% del valor cadastral esmentat.
c) Si l‘usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o superior a
trenta anys, es considera com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a
condició resolutòria, i el seu valor equival al 100% del valor cadastral del terreny usufructuat.
d) Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres
a), b) i c) anteriors, s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d’aquesta
transmissió.
e) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor és igual a la diferència entre el valor
cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit calculat segons les regles anteriors.
f) El valor dels drets d’ús i habitació és el que resulti d’aplicar al 75% del valor cadastral dels
terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
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g) En la constitució o la transmissió de qualsevol altres drets de gaudir limitatius del domini,
diferents dels que estan enumerats en les lletres a), b), c), d) i f) d’aquest article i en el següent,
es considerarà com el seu valor, als efectes d’aquest impost:
a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixin, si eren iguals o majors que el
resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o
pensió anual.
b)Aquest darrer, si aquell fos menor.
Art. 10è. 1. En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny
o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l’existència d’un dret real de superfície, el
percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que presenti, en relació amb ell, el
mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que en resulti
d’establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s’han de construir en alçada o en
subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s’han construït.
2. En cas que no s’especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se per tal d’establir-ne la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
Art. 11è. En els casos d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la part del
preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny
fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justipreu.
Capítol V. Deute tributari
Secció 1ª. Quota tributària
Art. 12è. La quota d’aquest impost és la que resulti d’aplicar a la base imposable el tipus del 15%.
Capítol VI. Acreditació
Art. 13è. 1. L’impost s’acredita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de
mort, en la data de transmissió.
b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi del domini, en la data en què
tingui lloc la constitució o la transmissió.
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considera com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es tracti
de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu
lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
Art. 14è. 1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat,
la rescissió o la resolució de l’acte o del contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu té dret a la devolució de
l’Impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagi produït efectes lucratius, i que reclami la
devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, s’entén que existeix efecte lucratiu
quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions recíproques a què es refereix
l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la
rescissió o la resolució es declaren per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no
hi haurà cap devolució.
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2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no escaurà la devolució de
l’impost pagat i es considerarà com un acte sotmès a tributació. Com a tal acord mutu, s’estimarà
l’avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.
3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la qualificació es farà d’acord
amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l’impost no es liquidarà fins que
aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir que l’impost s’exigirà, a reserva, quan la
condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat anterior.
Capítol VII. Gestió de l’Impost
Secció 1ª. Obligacions materials i formals
Art. 15è. 1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant d’aquest Ajuntament una declaració
segons el model que s’ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
2. Aquesta declaració ha de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi
l’acreditació de l’impost:
a) Quan es tracti d’actes “inter vius”, el termini és de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini és de sis mesos prorrogables fins a un any
a sol·licitud del subjecte passiu.
3. A la declaració s’adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que originin
imposició.

la

Art. 16è. Les liquidacions de l’Impost s’han de notificar als subjectes passius, i s’ha d’indicar el termini
d’ingrés i els recursos corresponents.
Art. 17è. Independentment del que es disposa en l’apartat primer de l’article 15, també estan obligats a
comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes
passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra c) de l’article 2n. d’aquesta ordenança, sempre que
s’hagin produït per negoci entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el
dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) d’aquest article 2n, l’adquirent o la persona a favor
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
Art. 18è. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada
trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents que han autoritzat en el trimestre
anterior, i en els que s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la
realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última voluntat. També estan
obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos
fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El
que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la
Llei general tributària.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini
dins el qual estan obligats a presentar declaració per l’impost, i sobre les responsabilitats per la manca de
presentació de declaracions.
Secció 2ª. Inspecció i recaptació
Art. 19è. La inspecció i la recaptació de l’impost es realitza amb el que es preveu en la Llei general
tributària, en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i a la Ordenança fiscal general.
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Secció 3ª. Infraccions i sancions
Art. 20è. La classificació de les infraccions i sancions tributàries aplicables a l’impost es regula en els
articles 191 i següents de la Llei general tributària.
Art. 21è. Les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de termini sense requeriment previ,
tenen els recàrrecs següents:
a) Si la declaració es presenta dins dels tres, sis o dotze mesos següents a la finalització del
termini preceptiu, s’aplicarà un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent respectivament, amb
exclusió dels interessos de demora i sancions.
b) Si la declaració es presenta passats dotze mesos següents a la finalització del termini
preceptiu, s’aplicarà un recàrrec del 20 per cent i els interessos de demora del període
transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini
establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui la liquidació.
Art. 22è. 1. L’incompliment de l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o
documents necessaris per a què l’Administració tributària pugui practicar l’adequada liquidació del tribut,
constitueix infracció tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
2. La sanció mínima és del 50 per cent de la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat
declaració, o la diferència entre la quantia que resulti de l’adequada liquidació del tribut i la que hagués
procedit d’acord amb les dades declarades. En tot cas, s’ha de donar audiència a l’interessat i la sanció es
redueix en un 30% quan el subjecte infractor o, en el seu cas, el responsable, manifestin la seva
conformitat amb la proposta de regularització que se’ls formuli.
3.La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveu la Llei general tributària
i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Disposició transitòria
En el cas que es dicti una norma habilitant per a la modificació del tipus de gravamen o dels percentatges
anuals d’increment de valor, s’estarà el que tal norma disposi.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 22 articles, una disposició transitòria i una disposició final, va ser
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 12 de febrer de 2003 i la última modificació va ser
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 d'octubre de 2016 i elevada a definitiva tindrà efectes
des de primer de gener de 2017 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Art. 1r. Naturalesa. D’acord amb l’article 100 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres com a tribut indirecte.
Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal,
de qualsevol construcció o obres que exigeixin l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o
urbanístiques, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada, i sempre que correspongui al municipi el seu
lliurament. Resten incloses en el fet imposable de l’impost els supòsits compresos en el règim de
comunicació prèvia establerts a l'article 187.bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost o que les construccions, instal·lacions o obres es realitzin en compliment
d’una ordre d’execució municipal.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què fa esment l’apartat anterior poden consistir en:
a) Obres de construcció d’edificis i instal·lacions de tota mena de nova planta.
b) Obres d’ampliació i/o reforma de construccions existents.
c) Obres d’urbanització.
d) Obres de demolició.
e) Obres en edificis, tant si modifiquen el seu estat interior com el seu aspecte exterior.
f) Alineacions i rasants.
g) Obres de fontaneria i clavegueram.
h) Col·locació de rètols, cartells, banderes, etc., a façanes o llocs visibles de la via pública.
i) Obres de construcció de guals.
j) Obres de canalitzacions, instal·lacions i serveis anàlegs a la via pública.
k) Qualsevol altra construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència d’obres urbanístiques.
3. No constitueix el fet imposable les obres d’interiors en habitatges que no suposin canvis a les
obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior de l’edifici.
No estan subjectes a l’impost els actes següents:
a)

La instal·lació de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.

b)

Les obres d’urbanització, de construcció o d’enderroc d’un edifici, en cas que siguin
executades per ordre municipal.
Les obres interiors en habitatges que no comportin cap canvi en les obertures, els murs, els
pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l’edifici.

c)
d)

Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o reforme de guals per
adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals.

e)

Les obres per treure rètols de publicitat.

Art. 2n Bis. Exempcions, bonificacions i reduccions. 1. De conformitat amb allò que preveu l’article
100.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, està exempta del pagament de l’Impost, la
realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual siguin propietaris l’Estat, les comunitats
autònomes o les entitats locals, que estant-hi subjectes, es destinin directament a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara
que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres de nova inversió
com de conservació.
2. La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials,
les Ordres i Congregacions religioses i els Instituts de vida consagrada i les seves províncies i cases,
gaudiran d’exempció total i permanent en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per a tots
aquells que estiguin exempts de l'Impost de Bens Immobles.
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3. (...)
4. Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent 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 concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric 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, per vot favorable de la majoria dels seus membres.
5. Es concedirà una bonificació de fins al 95 per cent de la quota de l’Impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la energia solar. La
aplicació d’aquesta bonificació serà exclusivament sobre el cost d’execució material de la instal·lació
d’energia solar i estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de la Administració competent. Aquesta
bonificació no s’aplicarà a les obres de nova construcció.
6. Es concedirà una bonificació de fins al 90 per cent de la quota de l’Impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
L’aplicació d’aquesta bonificació serà exclusivament sobre el cost d’execució material de les obres
d’adaptació i no s’aplicarà a les obres de nova construcció.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors.
Art. 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones
físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l’art. 35.4 de la Llei general tributària, que siguin
amos de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitza
aquella.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració d’amo de la construcció, instal·lació o
obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent aquells qui sol·licitin les
corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres, si no són els mateixos
contribuents.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
Art. 4t. Base imposable. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de
règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local
relacionades amb dites construccions, instal·lacions u obres, ni tampoc els honoraris de professionals, al
benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost
d’execució material.
Per a la determinació de la base cal tenir en compte el pressupost que ha de presentar de forma
ineludible l’interessat, visat pel Col·legi Oficial corresponent en el cas que aquest sigui preceptiu. En
qualsevol cas, l’esmentat pressupost s’ha d’acomodar als mòduls de cost vigents a cada moment de
l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears, tot això sotmès a la comprovació municipal
que pugui efectuar-se a la vista de les obres efectivament realitzades i del seu import. Si no fos així, la
base imposable serà determinada pels tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte.
Art. 5è. Quota. 1. La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen és el 4%.
Art. 6è. Meritació. L’Impost s’ha de meritar en el moment d’iniciar la construcció, instal·lació o obra,
encara que no s’hagi obtingut la llicència corresponent.
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Art. 7è. Gestió. L'impost s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els articles 101 i 102 de la
Llei 58/2003 General Tributària i l'art. 103 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d'Hisendes
Locals.
Art. 8è. Infraccions i sancions. En matèria d’infraccions i de les possibles sancions, es complirà el que
disposa l’Ordenança fiscal general.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament en
sessió del 12 de febrer de 2003, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i seguirà
regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
Contribucions especials
Capítol I. Fet imposable
Art. 1r. 1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l’obtenció d’un benefici o d’un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d’aquest
municipi.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l’establiment o
ampliació dels serveis a què es refereix l’apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet que les
unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.
Art. 2n. 1. Als efectes del que disposa l’article precedent, tenen la consideració d’obres i serveis
municipals els següents:
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les
finalitats que se li ha atribuït. S’exclouen les obres realitzades a títol de propietari dels seus béns
patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i
aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la Llei, hagi assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques i els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d’aquest municipi.
2.Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el seu caràcter de
municipals i tot quan els hagin realitzat o establert:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils de capital social dels quals aquest
municipi en fos l’únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d’aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva
recaptació es destinarà a cobrir les despeses de l’obra o de l’establiment o ampliació del servei amb motiu
dels quals hom les hagi establert i exigit.
Art. 3r. El municipi pot potestativament acordar la imposició i l’ordenació de contribucions especials,
sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en l’article 1r.
d’aquesta ordenança.
Capítol II. Exempcions i bonificacions.
Art. 4t. 1. En matèria de contribucions especials no es reconeixen altres beneficis fiscals que els que
s’estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix l’apartat anterior, així
ho faran constar davant del municipi, esmentant expressament el precepte en què considerin que hi ha el
seu dret emparat.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les que haurien pogut
correspondre als beneficis o, si és el cas, l’import de les bonificacions no es podran distribuir entre els
altres subjectes passius.
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Capítol III. Subjectes passius
Art. 5è. 1. Tenen la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per
l’establiment dels serveis municipals que originin l’obligació de contribuir.
2.Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es consideren persones beneficiades especialment:
a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de serveis
que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de serveis a
conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a
més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupin la
seva activitat en el ram, en el terme d’aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d’utilitzar.
Art. 6è. 1. Sense perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l’apartat 3 de l’article 11 d’aquesta
ordenança, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que
apareguin en el Registre de la Propietat com a propietaris o posseïdors dels béns immobles, o en el
Registre Mercantil o en la Matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les
explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en què s’acabin o en la data en què
comenci la seva prestació.
2.En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris ha de
facilitar a l’Administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la
comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat el fet
que es giri una quota única, de la distribució de la qual s’ha d’ocupar la mateixa comunitat.
Capítol IV Base imposable.
Art. 7è. 1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per
cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels
serveis.
2.Els cost esmentat està integrat pels conceptes següents:
a) Els cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d’obres, els plans i els
programes tècnics.
b) L’import de les obres que s’han de realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d’ocupar les obres o serveis, llevat que es tracti de
béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el d’immobles cedits
en els termes que estableix l’article 77 de la Llei de patrimoni de l’Estat.
d) Les indemnitzacions que s’escaiguin per l’enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres i instal·lacions i les que hagin d’abonar-se als arrendataris dels béns que s’hagin
d’enderrocar o s’hagin d’ocupar.
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi apel·li el crèdit per finançar la
part que no cobreixin les contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament
general.
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3. El cost total pressupostat de les obres o serveis té caràcter de simple previsió. Si el cost real major o
menor que el previst, cal prendre’l per calcular les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 2n., 1.c) d’aquesta ordenança, o de les que
realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l’apartat 2.b) del mateix article,
la base imposable de les contribucions especials, s’ha de determinar en funció de l’import d’aquestes
aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la
mateixa obra o servei. En tot cas, cal respectar el límit del 90% a què es refereix l’apartat primer d’aquest
article.
5. A l’efecte de determinar la base imposable, s’entén per cost suportat pel municipi la quantia que en
resulta de restar a la xifra del cost total, l’import de les subvencions o auxilis que l’entitat local obtingui de
l’Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. S’exceptua el cas que la persona o entitat
que aporti la subvenció o l’auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas cal procedir d’acord
amb el que s’indica en l’apartat 2 de l’article 9è. d’aquesta ordenança.
Art. 8è. La corporació determinarà en l’acord d’ordenació respectiu el percentatge del cost de l’obra que
s’hagi suportat i que constitueix, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què
es tracti, amb el límit, sempre, del 90% a què es refereix l’article anterior.
Capítol. V Quota tributària
Art. 9è. 1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius,
tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d’acord amb les regles següents:
a) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament o separadament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral als efectes de l’Impost sobre béns immobles.
b) Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció d’incendis, es podran distribuir entre
les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment
a l’import de les primes recaptades en l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada
subjecte passiu superés el 5 per cent de l’import de les primes que aquest ha recaptat, l’excés es
traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització total.
c) En el cas de les obres per a la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de
xarxes i canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes
de serveis de comunicació i informació, l’import total de la contribució especial es distribuirà entre
les companyies o empreses que les hagin d’utilitzar d’acord amb l’espai reservat a cada una o
proporcionalment a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels serveis municipals,
s’atorgui una subvenció o auxili econòmic a qui tingui la condició de subjecte passiu de les contribucions
especials que s’exaccionaven per aquesta raó, l’import d’aquesta subvenció o auxili es destinarà,
primerament, a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L’excés, si n’hi ha, s’aplicarà a
reduir, a prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.
Capítol VI. Acreditament.
Art. 10è. 1. Les contribucions especials s’acrediten en el moment que les obres s’hagin realitzat o
comenci la prestació del servei. Si les obres són fraccionades, l’acreditació es produirà per a cada un dels
subjectes passius a partir del moment que s’hagin executat les que corresponen a cada tram o fracció de
l’obra.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada que s’hagi aprovat l’acord, concret
d’imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les contribucions especials
d’acord amb l’import del cost previst per a l’any següent. No es podrà exigir la bestreta d’una nova
anualitat si no s’han executat les obres per a les quals es va exigir la bestreta corresponent.
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3. El moment de l’acreditació de les contribucions especials es tindrà en compte a l’efecte de determinar
la persona obligada al pagament, conforme al que es preveu en l'article 5è. d’aquesta ordenança general,
fins i tot quan en l’acord concret d’ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència
a la data de la seva aprovació i que hagi pagat les quotes a la bestreta, d’acord amb el que es disposa en
l’apartat 2 d’aquest article.
Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l’acord concret d’ordenació, i això se li hagi
notificat, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès
entre l’aprovació d’aquest acord i el del naixement de l’acreditació, estarà obligada a notificar a
l’Administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d’un mes a comptar de la data de la
transmissió i, si no ho fa, l’administració esmenada podrà dirigir l’acció per al cobrament contra qui
figurava com a subjecte passiu en l’expedient esmentat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s’hagi iniciat la prestació del servei, es
procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es giraran
les liquidacions que corresponguin, i es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que
s’hagin realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del
municipi, tot ajustant-se a les normes de l’acord d’ordenació del tribut per a l’obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els han efectuat persones que no tenen la condició de
subjectes passius en la data de l’acreditació del tribut o bé excedeixen la quota individual definitiva que els
correspon, l’Ajuntament practicarà d’ofici la devolució corresponent.
Capítol VII. Gestió, liquidació i recaptació.
Art. 11è. La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es realitzaran
en la forma i condicions que s’estableixen en la Llei general tributària, en les altres lleis de l’Estat
reguladores de la matèria, i en els disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Art. 12è. 1. Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, el municipi podrà concedir-ne, a
sol·licitud del contribuent, el fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, i s’haurà de
garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l’import de l’interès de demora de les quantitats
ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra garantia suficient que satisfaci la
Corporació.
2. La concessió del fraccionament o ajornament implica la conformitat del sol·licitant amb l'import de la
quota tributària que li correspongui.
3. La falta de pagament implica la pèrdua del benefici de fraccionament, i l’expedició de certificació de
descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d’ajornament o fraccionament,
mitjançant l’ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels interessos vençuts, per
la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
1.

D’acord amb les condicions soci econòmiques de la zona en què es realitzin les obres, la seva
naturalesa i el seu quadre d’amortització, el cost, la base liquidable i l’import de les quotes individuals,
el municipi podrà acordar el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots el contribuents,
sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que
considerin oportuns.
Capítol VIII. Imposició i ordenació.

Art. 13è. 1. L’exacció de les contribucions especials requereix l’adopció per via per part del municipi de
l’acord d’imposició en cada cas concret.
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un servei que hagi de pagar-se
mitjançant contribucions especials, no es pot realitzar fins que no s’hagin aprovat les ordenacions
concretes.
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3. L’acord d’ordenació o ordenança reguladora serà d’adopció inexcusable i haurà de contenir la
determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s’ha de repartir entre el beneficiaris i
dels criteris de repartiment. L’acord d’ordenació concret o ordenança reguladora es remetrà en les altres
qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials.
4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i després de determinar les
quotes que s’han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu i el seu
domicili, es coneixen i, en el seu defecte, mitjançant edictes. Els interessats podran interposar recurs de
reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, del
percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes
assignades.
Art. 14è. 1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres o
l’establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials, s’observaran les
regles següents:
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords concrets
d’imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitza les obres o estableix o amplia els serveis amb la col·laboració
econòmica de l’altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de la contribució
especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.
2. Si l’acord concret d’ordenació no l’aprova una d’aquestes entitats, la unitat d’actuació quedarà sense
efecte, i cadascuna adoptarà per separat les decisions que s’escaiguin.
Capítol IX. Col·laboració ciutadana.
Art. 15è. 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d’obres o l’establiment o ampliació de
serveis per part de l’Ajuntament i es comprometran a sufragar la part que correspongui aportar-hi quan la
situació financera d’aquest no ho permeti, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l’obra
o servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres l l’establiment o ampliació de serveis
promoguts pel municipi també podran constituir-se en associacions administratives de contribuents en el
període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de les contribucions especials.
Capítol X. Infraccions i sancions.
Art. 16è. 1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a la seva qualificació i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’apliquen les normes contingudes a l’Ordenança fiscal general.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les quotes que
s’hagi acreditat que no han prescrit.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 16 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament
en sessió del 8 de novembre de 1989; i va entrar en vigor el primer de gener de 1990, i la última
modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2004 i elevada a
definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2005 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o
modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
Taxa per expedició de documents
administratius
Art. 1r. Fonament i naturalesa. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament estableix la
taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Art. 2n. Fet imposable. 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa duta a terme
per tramitar, a instància de part, tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de què entengui
l’administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que
el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa
de l’interessat.
3. No estarà subjecte a aquesta taxa:
a) La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals.
b) La tramitació de despeses en general, certificacions d’obres, factures, expedients de devolució
d’ingressos indeguts, i qualsevol altre tipus de documents o expedients de reconeixement i
pagament de crèdits a favor de tercers.
c) Els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la
prestació de serveis o a la realització d’activitats de competència municipal i a la privativa o
l’aprofitament especial de béns de domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra
taxa municipal o pels quals aquest Ajuntament exigeixi una taxa.
d) L’expedició de documents o instància d’autoritats civils, militars o judicials, per tal de produir
efecte en actuacions d’ofici.
e)Les certificacions i compulses de documents a instància de funcionaris o membres de la
Corporació, relacionats amb la seva situació o funció pròpia del càrrec.
Art. 3r. Subjecte passiu. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l’interès de
les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.
Art. 4t. Responsables. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Art. 5è. Quota tributària. 1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
segons la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa que conté
l’article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, a cada instància, del document o expedient de
què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a
l’interessat de l’acord recaigut.
3. Les quotes que resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per cent quan
els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivin l’acreditació.
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Art. 6è. Tarifa. La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents (en euros):
Epígraf 1. Documents.
a) Còpies i fotocòpies de documents municipals, per cada foli
Epígraf 2. Informes
a) Informe sobre avanç de liquidacions tributàries.
Epígraf 3. Concursos i subhastes.
a) Del personal, per cada proposició per prendre part en concursos i oposicions per a places de
plantilla.
Epígraf 4. Plànols del municipi.
a) Fotocòpia DIN A-4. Plànol, Memòries (per unitat)
b) Fotocòpia DIN A-3 (per unitat)
c) Còpia 1/500 (per full)
d) Còpia 1/1000 (per full)
e) Còpia 1/2000 (per full)
f) Còpia 1/2000 (tot el municipi) (per còpia)
g) Còpia en format digital de la cartografia municipal
Epígraf 5. Informació del Centre de Processament de Dades.
a) Per cada selecció de dades
Epígraf 6. Serveis facultatius
a)
Informes urbanístics aplicables a una finca o sector i informes tècnics en general.
En el cas que calgui una inspecció prèvia de l’edifici per part dels serveis tècnics. Per cada
inspecció.
b)
Certificacions urbanístiques.
En el cas que calgui una inspecció prèvia de l’edifici per part dels serveis tècnics. Per cada
inspecció.
c)
Dictàmens tècnics amb reconeixement previ de l’edifici que es practiquin a instància de
part.
d)
Per informe municipal d’adequació i disponibilitat d’habitatge per reagrupament familiar.
Epígraf 7. Serveis de la Guàrdia Urbana.
a) Plànol gràfic d’accidents de circulació
b) Fotografia d’accident de trànsit. / còpia de gravacions
c) Informe o certificat d’accident de trànsit. / intervencions
d) Llicència tinença d’armes d’aire comprimit
Epígraf 8. Serveis de Salut Pública
a) Sol·licitud inicial d’Autorització d’establiments, segons la Llei 7/2003 i el RD 1376/2003
a1) Canvi d’instal·lacions
a2) Canvi d’activitat
a3) Una o vàries de les opcions següents: Canvi de titular o Raó social; Canvi de NIF o de CIF;
Canvi de domicili social
Epígraf 9. Serveis de l’Arxiu Municipal
a) Digitalització d’imatges en format TIFF a 300 dpi
b) Cd per l’enregistrament d’imatges

0,24
15,65
10,00
0,24
0,92
13,35
4,55
7,10
26,70
27,50
29,50
56,55
16,45
105,75
16,45
263,80
42,00
13,00
42,85
14,30
20,00
129,95
129,95
129,95
8,95
5,25
1,05

Art. 7è. Bonificacions de la quota. No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries
que s’assenyalen en la tarifa d’aquesta taxa.
Art. 8è. Acreditació. 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n., l’acreditació es produeix quan
s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense
sol·licitud per via del interessat perquè redundi en benefici seu.
Art. 9è. Declaració i ingrés. La taxa s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els articles
101 i 102 de la Llei 58/2003 General Tributària.
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Art. 10è. Infraccions i sancions. En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les
sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament
en sessió del 6 de novembre de 1997, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i
seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Taxa sobre concessions, instal·lacions, conservació i manteniment de plaques, patents i
altres distintius anàlegs
Article 1r. Fonament i naturalesa. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament estableix la
Taxa per la utilització de l’escut del municipi i per la concessió, utilització, instal·lació, conservació i
manteniment de les plaques i altres distintius anàlegs que l’Ajuntament o altres entitats o societats
municipals autoritzades concedeixin, en virtut de la reglamentació o l’acord de caràcter general que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2n. Fet imposable. El fet imposable està determinat pel lliurament, concessió, instal·lació,
conservació o manteniment de plaques, patents o altres distintius anàlegs, exigits per qualsevol
reglamentació municipal.
Article 3r. Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir neix en el moment que es faci la sol·licitud o
es presti obligatòriament el servei per part de l’Administració municipal.
Posteriorment, i en els casos que la quota sigui anual, aquest s’acreditarà el 1r de cada any.
Article 4t. Subjecte passiu. 1. Són subjectes passius les persones naturals o jurídiques que facin la
sol·licitud o siguin propietaris dels béns assenyalats en l’article següent.
2. Els responsables respondran solidàriament a les obligacions tributàries del subjecte, fossin les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5è.Quota tributària. La quota tributària es determina per una quantitat fixa, de caràcter anual i
irreductible amb la tarifa següent:
1. Escut de la ciutat, per cada autorització i any
2. Plaques d’identificació de vehicles, animals, edificis, etc.
a) Placa de gual, per cada unitat d’una sola vegada
b) Plaques i distintius no previstos en els conceptes anteriors, per cada unitat

Euros
109,95
18,40
6,35

3. Plaça d’aparcament de 5 metres per a minusvàlids
a) Concessió i instal·lació de una nova plaça d’aparcament.
b) Manteniment anual de la plaça d’aparcament
c) Canvi de vehicle de la plaça d'aparcament
4. Plaça de 5 metres de reserva per a càrrega i descàrrega
a) Concessió i instal·lació de una nova plaça
b) Concessió i instal·lació de una 2ª o posteriors places al mateix titular en lloc adjacent a la
primera plaça.
c) Manteniment anual de la plaça de càrrega i descàrrega.
5. Manteniment anual dels guals

181,05
32,25
32,25
302,80
32,25
32,25
29,55

Quan sigui procedent les tarifes anteriors s’incrementaran en l’aplicació del percentatge d’IVA pertinent.
Article 6è. Declaració i liquidació. 1. La taxa s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els
articles 101 i 102 de la Llei 58/2003 General Tributària.
2. Per poder fer ús de l'escut de la ciutat en vehicles, marques de fàbrica, noms comercials, raons socials i
resta d'usos mercantils, a la sol·licitud s'haurà d'adjuntar un croquis o reproducció de l'escut.
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3. En el cas que la corresponent autorització sigui denegada, els subjectes passius tindran dret a la
devolució de les quotes satisfetes.
4.- La sol·licitud i la liquidació inicial produiran, si s'escau, l'alta al padró fiscal corresponent.
Article 7è. Defraudació, penalitat i responsabilitat. En matèria de defraudació i la corresponent
penalitat, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança fiscal general.
Article 8è. Per tot allò que aquesta Ordenança no preveu, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança fiscal
general.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament en
sessió del 6 de novembre de 1997, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i
seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Taxa per la concessió de llicències urbanístiques i llicències per a la realització d’obres,
canalitzacions, instal·lacions i serveis anàlegs a la via pública
Article 1r. Fonament i naturalesa. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament estableix la
Taxa per llicències i comunicacions urbanístiques i llicències per a la realització d’obres, canalitzacions,
instal·lacions i serveis anàlegs a la via pública que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2n. Fet imposable. 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal tècnica i
administrativa, que tendeix a verificar si els actes d’edificació i ús del sòl a què es refereix l’article 187 del
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, s’ajusten a les
normes urbanístiques d’edificació i policia.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i reparació que es
realitzin en l’interior dels habitatges, ni les obres que tinguin per objecte reparar, revestir, arrebossar,
estucar i pintar façanes, rètols o aparadors.
Article 3r. Acreditació. 1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o bé de comunicació prèvia, si el subjecte passiu la
formula expressament.
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense que se n’hagi obtingut la llicència corresponent o bé
presentant la comunicació prèvia, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que
porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l’inici de l’expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que
no fossin autoritzables.
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de la llicència
sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li hagi concedit la llicència.
Article 4r. Subjecte passiu. 1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin propietaris o posseïdors o, si
s’escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les
obres, o els sol·licitants de la respectiva llicència.
2. Seran substituts del contribuent els constructors i contractistes d’obres.
Article 5è. Responsables. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
Article 6è. Base imposable. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) Les unitats, en metros cúbics, quadrats o lineals, en els casos previstos a l’article 7.
b) Les unitats d’obra, en els casos previstos a l’article 7è.
Article 7è. Quota tributària. La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de les següents tarifes:
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Ep
1

2

Concepte
Obres de nova planta i ampliació de construccions existents per metres
quadrats de fracció de superfície construïda calculada per la suma de la
superfície de cada planta incloent el soterrani, locals comercials,
aparcament, locals industrials i de serveis i patis interiors

Tarifa

10,95 euros/m2

Les quotes determinades de conformitat amb l’apartat anterior es
corregiran d’acord amb els coeficients següents:
Quan la superfície a construir excedeixi de 10.000 m2, s’aplicaran els
següents correctors:
a) a partir de 10.001 m2 .................0,5
b) a partir de 20.001 m2 .................0,4
Obres de reforma i modificació de l’aspecte exterior dels edificis i
instal·lacions existents, per m2 o fracció de superfície afectada
1,50 euros/m2

3

Obres de reforma i modificació d’interiors de locals i habitatges,
qualsevol que sigui el seu ús, per m2 o fracció del local afectada.

4

Obres d’urbanització pavimentació i enjardinament de terrenys i solars,
per m2 de superfície afectada

1,40 euros/m2
1,50 euros/m2

5
6

7
8

9
10

Les quotes determinades de conformitat amb l’apartat anterior es
corregiran d’acord amb els coeficients següents:
Quan la superfície a construir excedeixi de 10.000 m2, s’aplicaran els
correctors::
a) a partir de 10.001 m2 .................0,5
b) a partir de 20.001 m2 .................0,4
Moviment de terres per m3 o fracció
a) Parcel·lacions urbanístiques per unitat registral (amb un mínim de
647,65 euros)
b) Llicència d’innecessarietat de parcel·lació
c) Llicència de divisió horitzontal
Construcció de cambres subterrànies destinades a instal·lació de
serveis a la via pública per m2 o fracció
Primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions i modificació
objectiva de l’ús d’edificis, instal·lacions per m2 o fracció de superfície
construïda calculada per la suma de la superfície de cada local
comercial, aparcament, local industrial i de serveis i patis interiors
Les quotes determinades de conformitat amb l’apartat anterior es
corregiran d’acord amb els coeficients següents:
a) A partir de 10.000 m2 .................0,5
b) A partir de 20.000 m2 .................0,4
Tancat de solars, per metre lineal o fracció
Establiment de tanques o closes de precaució, per metre lineal o fracció

0,80 euros/m2
105,75 euros
143,95 euros
329,70 euros
4,10 euros/m2

1,05 euros/m2

0,82 euros/ml
2,70 euros/ml

11

Enderrocament total o parcial d’edificis , per m2 o fracció de superfície
enderrocada, incloent-hi el soterrani

12

Col·locació de rètols, cartells, banderes, miralls, etc. a façanes o llocs
visibles des de la via pública per m2 o fracció

13

Obres de construcció de guals per metre lineal o fracció

14

Construcció d’un clavegueró
Pel primers 10 metres o fracció
Per cada metre d'excés o fracció
Verificació de la connexió de clavegueró

1,05 euros/m2
6,35 euros/m2
18,20 euros/ml
125,85 euros
13,55 euros/ml
90,15 euros
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15
16

Obres de canalització, instal·lacions i serveis anàlegs a la via pública,
per metre lineal o fracció
Execució de prospeccions, pous i sondeig d’exploració, per unitat

17
18
19
20

Pals metàl·lics a la via pública per cada un
Tramitació d’expedients de ruïna a instància de part
Instal·lació d’antenes, llevat de les de recepció de radiodifusió i televisió
Canvi de la titularitat de les llicències urbanístiques concedides

21
22
23

Inspecció del primer forjat
Inspecció del forjat de coberta
Inspecció segona o tercera visita llicència 1ª. ocupació

6,29 euros/ml
10,55 euros
10,55 euros
2.637,95 euros
5,65 euros
25% de la taxa
corresponent
70,80
70,80
70,80

Article 8è. 1. Quan els drets aplicables per tots els conceptes d’acord amb l’article 7è no arribin a la
quantitat mínima que s’indica, s’abonarà la quota mínima de 77,90 euros.
2. Tanmateix s’aplicarà la quota mínima anterior, en els casos subjectes a la taxa, no previstos a l’article
anterior.
Article 9è. 1. En garantia de la construcció de guals i reconstrucció de ferms, calçades i voreres que es
puguin deteriorar durant les obres, s’exigirà, en concepte de dipòsit, la quantitat resultant d’aplicar la tarifa
següent:
Garantia de reconstrucció
Euros m2
38,50
192,35

Ferm primari o sense pavimentar
Calçades pavimentades i voreres

Mínim
192,35
961,75

Fins a m
5 m2
5 m2

Euros/ml
212,95
131,85

Reconversió del gual en vorera
Reposició d’enjardinament

Garantia de construcció
Euros ml
219,35
196,75
179,15

Gual amb vorera de granit
Gual amb vorera calcària
Gual amb vorera de formigó

2. Per a garantir la reconstrucció de paviments al seu estat originari en el supòsit que el sol·licitant d’un
gual no ho faci serà responsable subsidiari de l’execució de les obres necessàries el propietari de
l’immoble. A aquest efecte s’exigirà per a la concessió de les llicències d’obres la conformitat del propietari
de l’immoble pel que fa a la responsabilitat subsidiària d’execució de les obres, segons el model que
facilitarà el Negociat de Foment.
3. Les empreses de serveis públics podran concertar amb l’Ajuntament la construcció d’un dipòsit global
renovable anualment, mitjançant la previs sol·licitud a la Comissió de Govern.
4. A les obres d’enderroc i de rehabilitació de façana, caldrà aportar una garantia per la reposició de
cablejat i l’enllumenat públic
Garantia pel cablejat: 30 euros / metre linial
Garantia per l’enllumenat públic: 500 euros / llum (substitució complerta de fanal en façana, mà d’obra
inclosa)
Article 10è. Pròrrogues. A les pròrrogues s’aplicaran els drets equivalents al 20% del que correspongui a
la llicència objecte de la pròrroga, el quals en cap cas podran ser inferiors als mínims corresponents.
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Article 11è. Anul·lació. Tots els permisos sol·licitats o concedits podran ser anul·lats a petició de la
persona interessada, abonant el 10% dels drets que correspongui satisfer, sempre que no s’hagin
començat les obres, canalitzacions, instal·lacions i serveis anàlegs per als quals es va sol·licitar la
llicència.
Article 12è. Modificació. En el cas de presentar modificacions de la llicència que no alterin el total de
superfície a construir s’abonarà una quantitat equivalent al 2 % de la taxa corresponent. La quantitat
mínima a abonar serà de 659,50 euros.
Article 13è. Exempcions i reduccions. No es considerarà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la
taxa, llevat del que disposa l’article següent.
Article 14è. 1. Les obres de rehabilitació que hagin obtingut els beneficis assenyalats en el Decret
159/1988 de la Generalitat de Catalunya gaudiran d’exempció dels drets establerts en aquesta
Ordenança, mitjançant l’acord de la Comissió de Govern.
2.Les obres acollides al programa municipal de mesures per a la protecció i millora del paisatge urbà
gaudiran de les exempcions previstes en el programa esmentat, amb l’acord previ de la Comissió de
Govern.
Normes de gestió
Article 15è. 1. La taxa s'exigirà pel sistema de liquidació de conformitat amb els articles 101 i 102 de la
Llei 58/2003 General Tributària, a partir de les dades que constin a la comunicació prèvia o a la notificació
de la concessió de la llicència, sense perjudici de les facultats de comprovació dels elements tributaris
previstes a la Llei 58/2003.
2.- La sol·licitud de llicència o comunicació prèvia haurà d'especificar detalladament la naturalesa,
l'extensió i l'abast de l'obra o instal·lació que es vol fer, el lloc d'emplaçament, el pressupost del cost real
de l'obra signat per la persona que tingui a càrrec seu els treballs o pel facultatiu competent i, en general,
l'esmentada sol·licitud o comunicació haurà de contenir tota la informació que calgui per a l'exacta
aplicació de l'exacció.
Article 16è. 1. Si un cop formulada la sol·licitud de llicència es modifica o amplia el projecte, s’haurà de
comunicar a l’Administració municipal, acompanyat del nou pressupost o del reformat i, si escau, dels
plànols i les memòries de la modificació o ampliació.
2.Les modificacions posteriors del projecte que ha servit de base per a la concessió de la llicència es
liquidaran per la diferència que hi hagi respecte del projecte inicial.
Article 17è. L’execució de les obres queda subjecta a la vigilància, fiscalització i revisió de l’Ajuntament, el
qual exercirà per mitjà dels seus tècnics o agents.
Article 18è. Per a les obres de reforma interior i exterior, s’hauran de tenir en compte els pressupostos
detallats i firmats pel contractista o tècnics corresponents, que s’hauran d’adjuntar a la sol·licitud; en els
esmentats pressupostos s’aplicaran els mòduls aprovats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes, als efectes del
que disposa l’article 4t de l’Ordenança fiscal núm. 6.
Article 19è. Acabats els terminis que aquesta Ordenança fixa per a l’execució de les obres, els serveis
tècnics municipals faran una visita d’inspecció per tal de confrontar-les amb les llicències concedides així
com comprovar els cost real i efectiu, als efectes del que disposa l’article 7è.4 de l’ordenança fiscal núm.
6. Una vegada que les obres s’hagin acabat, i en vista del resultat d’aquesta comprovació, es realitzarà la
liquidació definitiva que s’escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar com a provisional.
Article 20è. Defraudació, penalitat i responsabilitat. En matèria d’infraccions i les possibles sancions,
es complirà el que disposa l’Ordenança fiscal general.
Article 21è. Normes addicionals. Queda facultada l’Alcaldia per concedir llicències provisionals per a les
construccions i obres, la urgència de les quals així ho exigeixi.
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Amb el recurs previ corresponent, la Comissió de Govern queda facultada per discernir pel que fa a les
sol·licituds d’obres que els sigui imprescindible justificar, la presentació de plànols, croquis d’escala acotat,
direcció facultativa i aparellador.
Article 22è. Per a tot allò que aquesta ordenança no preveu, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança fiscal
general.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 22 articles i una disposició final, la va aprovar el Ple de l’Ajuntament
en sessió del 6 de novembre de 1997, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2018 i
seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i pels articles concordants de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya; i a l’empara del
previst als articles 57 i 20.4.i) 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, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis administratius d'intervenció
de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i
instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal s’ajusten al marc normatiu integrat per:
Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i Ordenança reguladora de la
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
b) Per la tramitació dels expedients d’activitats i instal·lacions subjectes al règim de declaració
responsable, comunicació prèvia o llicència municipal.
c) L’activitat municipal de comprovació i d’inspecció de les activitats i instal·lacions.
2. A aquest efecte, es considerarà inclosa en el fet imposable la realització de les següents activitats:
a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats.
b) La variació o ampliació de l’activitat portada a terme en l’establiment, encara que el titular sigui el
mateix.
c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració dels elements subjectius, objectius o de l’activitat,
inclòs el canvi de titularitat, que s’hi realitzi.
d) El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular.
e) Canvi de domicili social de les entitats.
f) La realització de controls i revisions periòdiques d’acord amb el que preveu la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu Reglament bàsic de
desenvolupament, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
g) L’emissió d’informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats i la resolució de la consulta prèvia de
classificació de l'activitat.
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3. S’entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o no en
funcionament, que:
a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i de
serveis que estigui sotmesa a l’Impost sobre activitats econòmiques.
b) Les activitats econòmiques que no estiguin sotmeses a l’Impost sobre activitats econòmiques, però que
constitueixin per elles mateixes el fet imposable.
c) Les activitats que serveixi d’ajut o complement o que tinguin relació amb una activitat principal, de
manera que els proporcionin beneficis o aprofitaments com per exemple, seus socials, agències,
delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, oficines, despatxos, estudis, magatzems o altres.
4. Hauran de tramitar la sol·licitud com a llicència de primera instal·lació els establiments o activitats que
tot seguit es detallen:
a) Els establiments industrials o mercantils que demanin la llicència de primera instal·lació, o la seva
modificació o ampliació.
b) Els establiments industrials o mercantils als que havent-se aixecat una acta pel Servei d'Inspecció
Tributària, i no hagin sol·licitat o obtingut la corresponent llicència d’activitat.
5. També constitueix el fet imposable la concessió d’autoritzacions singulars i específiques, o bé la
presentació de comunicacions prèvies o declaracions responsables, per a la realització d’espectacles o
altres activitats recreatives, de competència municipal, segons l’aforament autoritzat, en locals de
titularitat pública o privada.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar o, si s’escau, que es
desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsit i amb l’abast que assenyala
l’article 43 de la Llei general tributària.
Article 5. Base Imposable
La base imposable és la que resulta de la tarifa corresponent.
Per determinar la base imposable es tindran en compte els elements tributaris: superfície i potència.
1.- La superfície als efectes del càlcul de la quota per tota classe de locals i/o activitats tant per llicència
ambiental, llicència municipal, comunicació prèvia o bé declaració responsable, serà la següent:
a) En el supòsit de primera instal·lació, la superfície computable serà el total de metres quadrats de
superfície del local.
b) En els casos d’ampliació de superfície es consideraran només les superfícies ampliades.
2.- Per aquelles activitats subjectes a llicència ambiental o comunicació prèvia ambiental municipal (annex
III de la Llei 20/2009), la base imposable es calcularà, a més, en funció de la potència expressada en kW,
sigui mecànica, elèctrica, calorífica o frigorífica de l’activitat, tan si és per a la pròpia producció com si és
per a activitats complementàries com refrigeració, rentats, bombes, etc.
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S’entén que aquests valors s’apliquen en funció de la potència concreta segons s’indica a continuació:
a) Potència mecànica: en CV de potència.
(1 CV =0,736 kW)
b) Potència elèctrica: en kW de potència.
c) Potència calorífica i/o frigorífica: kcal/h. o per frigories/h.
(1kcal i/o frigoria =0,86 kW)
En els casos d’ampliació de potència es computarà la potència ampliada quan suposi un increment
superior al 20%, sempre que no ultrapasso els 10 kW de potència ampliada.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària serà la que figura a l’annex d’aquesta Ordenança.
2. La quota tributària corresponent a les activitats d’aparcament de vehicles de tracció mecànica
s’obtindrà per l’aplicació d’un coeficient del 0,5 sobre la quota determinada a l’apartat 1 anterior.
3. En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, la quota
que s’haurà de liquidar serà el 20 per cent de la que li hauria correspost satisfer. En el supòsit que
l’interessat hagi liquidat la totalitat o una part de la quota se li retornarà l’excés del 20% d’ofici.
Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada, no es precedirà a cap tipus de deducció de la
quota corresponent.
4. En el supòsit que es denegui la llicència sol·licitada o bé es deixi sense efecte la comunicació prèvia o
declaració responsable presentada, la quota que s’haurà de liquidar serà del 20% de la que li hauria
correspost satisfer. En el cas que l’interessat hagi liquidat la totalitat o una part de la quota se li retornarà
l'excés del 20% d'ofici. No procedirà la deducció ni cap devolució en qualsevol dels següents supòsits:
a) Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada.
b) Quan la denegació o el deixar sense efecte per desenvolupar una activitat innòcua es fonamenti en no
haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic, excloses les de caràcter urbanístic que
s’haguessin fixat per l’exercici de l’activitat que es tracti.
c) Quan es revoqui una llicència ambiental, una llicència municipal, una comunicació prèvia o una
declaració responsable per no haver adoptat les mesures correctores de caràcter tècnic que s’haguessin
fixat per l’exercici de l’activitat que es tracti.
5. En el supòsit de no atorgament de llicència o de deixar sense efecte una comunicació prèvia o una
declaració responsable per arxiu de l’expedient degut a la inactivitat de l’interessat en la complimentació
dels tràmits, la quota que haurà de liquidar serà el 20% de la que li hauria correspost satisfer.
No obstant, si el interessat amb posterioritat torna a iniciar l’expedient, haurà de satisfer la totalitat de la
quota de la nova llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.
Quan el subjecte passiu hagi iniciat l’activitat sol·licitada, no procedirà cap tipus de deducció de la quota
corresponent.
Article 7. Actes no subjectes
No estaran subjectes al pagament de la taxa:
a) Els supòsits de trasllat de l’activitat existent a un altre local de forma provisional, per adequar o millorar
l’existent, sense canvi d’activitat, sempre que aquest es trobin proveïts de la llicència corresponent.
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b) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, inundacions i els que es
verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.
c) La transformació de la personalitat jurídica de la societat titular de l’activitat per imperatiu legal, sempre
i quan la societat inicial compti amb llicència d’obertura o aquesta es trobi en tràmit.
d) Els canvis de titular per successió mortis causa entre cònjuges i entre ascendents i descendents,
sempre que des de la data d’atorgament de la llicència del causant no hagin passat deu anys, s’acrediti la
continuïtat en l’exercici de la mateixa activitat i se sol·liciti abans d’un any des de la mort del causant.
e) El trasllat forçós a causa de l’expropiació, reparcel·lació o compensació urbanística.
f) Les activitats organitzades o amb el suport del Consorci del campus universitari Diagonal-Besòs, del
qual forma part l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, adreçades a la comunitat universitària i
investigadora directament relacionades amb les funcions docents, d'investigació i d'inserció laboral que li
són pròpies, que no tinguin una finalitat lucrativa o comercial.
La no subjecció establerta a l’apartat a) afectarà la reobertura del local primitiu un cop reparat o
reconstruït.
Pel que fa a la no subjecció de l’apartat b) afectarà al local primitiu un cop reparat o reconstruït, o bé a un
nou local que substitueixi aquell sempre que el titular no hagi rebut cap indemnització per l’abandonament
del local primitiu.
Seran condicions comunes a la no subjecció de les lletres a) i b) que el local objecte de la reobertura
tingui la mateixa superfície que el primitiu o que no excedeixi del 10% i que s’hi exerceixi la mateixa
activitat.
Article 8. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada activitat en la data de presentació de la
sol·licitud de llicència d’obertura o bé de presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable.
2. Quan l’obertura s’hagi realitzat sense la preceptiva llicència municipal, comunicació prèvia o declaració
responsable, l’obligació de contribuir neix per l’exercici de la indústria o comerç de què es tracti,
presumint-se que aquest exercici s’inicia en el moment en què el titular:
a) Cursi o vingui obligat a cursar l’alta, el traspàs o trasllat per l’Impost sobre activitats econòmiques.
b) Des que el local s’utilitzi o estigui ja en funcionament, obert o no al públic.
c) Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis, on es realitzin
activitats comercials, industrials i de serveis.
d) Per l’obertura, per part de les esmentades societats, encara que el seu domicili estigui fora del terme
municipal, d’agències, delegacions, sucursals, oficines o locals, inclosos magatzems tancats al públic.
3. L’Administració comprovarà els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i altres circumstàncies
que integrin o condicionin el fet imposable.
La comprovació podrà abastar a més a més a tots els actes, elements i valoracions consignats en els
declaracions tributàries i podrà comprendre l’estimació de les bases imposables, utilitzant els mitjans a
què es refereix l’article 57 de la Llei general tributària.
La investigació afectarà el fet imposable que no hagi estat declarat per el subjecte passiu o que ho hagi
estat parcialment. Igualment abastarà als fets imposables la liquidació dels quals hagi de realitzar el propi
subjecte passiu.
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Article 9. Liquidació
1. El servei de Gestió Tributària girarà la corresponent liquidació per al pagament de la taxa en els termes
dels articles 101 i 102 de la Llei 58/2003 General Tributària, un cop s'hagi presentat al registre municipal la
sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable.
Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a l’acció investigadora, a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions
que corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei
general tributària i l’altra legislació aplicable.
Disposició final
Aquesta Ordenança, que consta de 10 articles i un annex de tarifes, la va aprovar l’Ajuntament en Ple de
l’Ajuntament en sessió de 25 d’octubre de 2001, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ANNEX DE TARIFES

Tarifa 1. Activitats i instal·lacions
1. La tarifa que comprèn únicament l’element tributari superfície serà d’aplicació en les intervencions
d’activitats següents:
Comunicació prèvia d'obertura (activitats de baix risc, Llei 16/2015)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el
medi ambient (Llei 20/2009)
Declaració responsable d'obertura (Llei 16/2015)
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives
ordinàries (Llei 11/2009)
Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables (Llei 11/2009)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa
(Llei 11/2009)
Qualsevol tipus d’intervenció referent a activitats innòcues, activitats de baix risc, activitats no
classificades, activitats de culte o bé activitats d'habitatge d'ús turístic.
Altres comunicacions prèvies o declaracions responsables que facin referència a activitats, llevat de la
comunicació prèvia ambiental municipal.
a) Superfície construïda:
1) Pels 65 primers metres quadrats de superfície
2) Pels restants metres quadrats

13,15 euros/m2
3,85 euros/m2

2. La tarifa que comprèn els elements tributaris superfície i potència serà d’aplicació en les intervencions
d’activitats següents:
Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III de la Llei 20/2009)
Llicència ambiental (annex II de la Llei 20/2009)
Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (Llei
11/2009)
Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial (Llei 11/2009)
a) Superfície construïda:
1) Pels 65 primers metres quadrats de superfície: 14,95 euros/m2
2) Pels restants metres quadrats
4,40 euros/m2
b) Potència

29,90 euros/kW

Tarifa 2. Tarifes específiques
En els casos que s’indiquen resultaran d’aplicació les següents tarifes:
1. La quota tributària mínima de concessió de llicència (Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya) serà de 622,25 euros. En el supòsit
que la xifra obtinguda sigui inferior a la quota mínima establerta per als diferents supòsits en les tarifes
anteriors, serà exigible el pagament de la taxa corresponent a l’esmentat mínim. En el supòsit d’activitats
subjectes al règim de comunicació prèvia o declaració responsable la quota mínima serà la de 397,25
euros.
2. Les transmissions “mortis causa” d’activitats amb autorització reconeguda pel règim de comunicació o
amb llicència d’activitats no classificades (activitats innòcues) entre pares i fills i entre cònjuges se
sol·licitaran com a canvis de nom i se n’haurà de satisfer la quantitat de 100,10 euros. En el cas que la
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cessió, traspàs o arrendament es realitzi entre vius (comunicació de canvi de titularitat d'activitats)
l’interessat haurà de satisfer la quantitat de 246,55 euros.
3. Les transmissions “mortis causa” d’activitats amb autorització o llicència ambiental o amb llicència
d’activitats classificades (Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya) entre pares i fills i entre cònjuges se sol·licitaran com a
canvis de nom i se n’haurà de satisfer la quantitat de 151,40 euros. En el cas que la cessió, traspàs o
arrendament es realitzi entre vius (comunicació de canvi de titularitat d'activitats) l’interessat haurà de
satisfer la quantitat de 331,90 euros.
Tarifa 3. Espectacles públics o activitats recreatives
Els drets corresponents a les autoritzacions singulars i específiques (ja sigui llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable) per a la realització d’espectacles públics o d’activitats recreatives, segons
l’aforament autoritzat, en locals o espais de titularitat pública o privada, seran:
a) Fins a 2.000 persones d’aforament autoritzat per dia o fracció: 295,35 euros
b) Per cada 1.000 persones o fracció de més: 295,35 euros
Entre d’altres, aquesta tarifa serà d’aplicació a les intervencions d’activitats següents:
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (Llei
11/2009)
Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (Llei 11/2009)
Tarifa 4. Trasllat d‘activitat
La quota s’obté d’aplicar el coeficient 0,75 a la tarifa 1 corresponent.
En el supòsit que l’activitat a traslladar no hagi estat autoritzada la quota aplicable serà l’establerta en la
tarifa 1.
Tarifa 5. Visites de comprovació i inspeccions
1. Taxes exigides per les diverses visites de comprovació i inspecció previstes a la Llei 20/2009, de 4
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i a les ordenances municipals, per la legalització de les instal·lacions, així com per les
modificacions o ampliacions de l’activitat que es pretengui introduir un cop autoritzades, exclosa la
primera:
Per cada visita: 281,40 euros
2. Per les inspeccions de les activitats innòcues, de les activitats de baix risc, de les comunicacions
prèvies ambientals municipals (annex III de la Llei 20/2009), o bé de les comunicacions d'espectacles
públics o activitats recreatives (Llei 11/2009), per la legalització, modificació o ampliació de la instal·lació,
exclosa la primera:
Per cada inspecció: 145,05 euros
3. Taxes exigides per les diverses visites d’inspecció, d’ofici o per denúncia de tercers, efectuades pels
Serveis Tècnics municipals a fi de comprovar el correcte funcionament de l’activitat:
Per cada visita de comprovació i inspecció:
a) Annex II: 390,00 euros
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b) Annex III: 156,05 euros
c) Activitats innòcues, de baix risc o no classificades: 78,00 euros
d) Inspecció sonomètrica
Tarifa de dia:
824,80 euros
Tarifa nocturna: 1.031,00 euros
Tot el dia:
1.443,40 euros
Cap de setmana: Increment d’un 50%
Tarifa 6. Expedició de documents
1. Informe urbanístic previ associat a la tramitació d'activitats: 397,85 euros
2. Consulta prèvia de classificació de l'activitat: 50,00 euros
Tarifa 7. Tràmits efectuats amb altres administracions públiques
1. Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis a la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis
de la Generalitat de Catalunya (Llei 3/2010): 350,00 euros
2. Sol·licitud permís d'abocament, amb caràcter previ, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona: 200,00 euros
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
Taxa per serveis especials per espectacles
o transports
Art. 1r. Fonament i naturalesa. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 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, aquest Ajuntament estableix la
Taxa per serveis especials per espectacles o transports, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis
especials, de competència municipal a instància de part:
a)Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i qualsevol
altre que estigui motivat per la celebració d’espectacles, esbargiment públic i altres activitats
anàlogues que per llur naturalesa, per la generació de públic que provoqui o per les necessitats
d’ordenar l’accés i sortida de públic i vehicles això ho exigeixi.
b)Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i de
caravanes a través del nucli urbà.
c)Als serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d’autorització per circular a través del
nucli urbà de la ciutat dels vehicles inclosos en les circumstàncies assenyalades en l’article 220
del codi de circulació, quan hi concorrin els previstos en l’article 222 del mateix codi o la
circulació sense haver-ne obtingut l’autorització corresponent.
d)Els serveis tècnics i administratius relatius a la concessió d’autorització per circular per les
zones del municipi on regeixin limitacions de pes quan el vehicle, amb càrrega o sense, les
sobrepassi, o la circulació sense haver-ne obtingut l’autorització corresponent.
e)Qualsevol altre servei especial que estigui motivat per altres activitats que el requereixin.
2. A aquests efectes, hom entendrà presentats a instància de part els serveis esmentats quan el particular
els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no n’hi hagi la sol·licitud expressa.
3r. Subjecte passiu. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin:
a)
b)

Titulars, empresaris o organitzadors, si s’escau, dels espectacles i esbargiments que motivin o
obliguin l’Ajuntament a prestar els serveis especials que s’assenyalen en l’article anterior.
Peticionaris dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara que no els
sol·licitin.

Art. 4t. Responsables. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
2.Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que
assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
Art. 5è.Quota tributària. 1. La quota tributària es determinarà en funció del nombre d’efectius que
s’utilitzin en la prestació del servei i el temps invertit.
2.A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
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a) Per cada policia municipal per cada hora o fracció
b) per cada autorització, vehicle i viatge per travessar el nucli urbà de la ciutat
mitjançant transports especials, o en zones de limitació de pes

Euros
29,90
12,80

3.En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
a)Les quotes s’incrementaran en un 50% quan els serveis s’efectuïn entre les 20 i les 24 hores
del dia, i en un 100% si es realitzen de les 0 hores a les 8 del mati, o si es realitzen en dies
festius.
b)El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la
sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva entrada
després d’haver acabat el servei.
c) Aquesta tarifa vindrà incrementada amb un 50% en el supòsit de tràmit d’urgència, entès com
a tal la sol·licitud formulada dins de les 48 h anteriors a la prestació del servei.
Art. 6è. Exempcions. Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats
per l’Estat, la Comunitat Autònoma i la Província.
Art. 7è. Acreditació. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es tracti dels serveis
assenyalats en l’article 2n.1, quan es comencin a prestar. A aquest efecte s’entén que l’inici de la prestació
es produeix en el moment de presentar la sol·licitud.
En el supòsit a què es refereix l’article 2n.2., l’acreditació de la taxa tindrà lloc quan s’iniciï la prestació
efectiva del servei.
Art. 8è. Declaració i ingrés. 1. Els subjectes passius que vulguin celebrar espectacles públics o els que
motivin la prestació de serveis regulats en aquesta ordenança, presentaran l’escrit corresponent de
sol·licitud en aquest Ajuntament.
2.El pagament de la taxa es farà en les autoritzacions especials, en l’acte de l’expedició de l’autorització i
en els altres serveis, a l’acabament del servei, sense perjudici de la facultat de l’administració d’exigir la
constitució d’un dipòsit previ per respondre del pagament de la taxa.
Art. 9è. Infraccions i sancions. Per a tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les
sancions que els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’Ordenança fiscal general.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 6 de novembre de 1997, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
Taxa per la retirada i permanència de vehicles
al dipòsit municipal
Fonament legal i objecte
Art. 1r. En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las
Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 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, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per retirada i permanència al dipòsit municipal de vehicles, que es regeix per
aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 57 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Obligació de contribuir
Art. 2n. 1. Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a)La prestació del servei de retirada de vehicles realitzada d’acord amb el que disposa l’article 71
del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de maig.
b)La permanència en dipòsit municipal dels vehicles, retirats de la via pública que s’esmenten a
l’apartat anterior, així com la custòdia de vehicles en el dipòsit municipal per ordre
d’autoritzacions civils o militars.
2.Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 71 del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i afecta qualsevol vehicle, el conductor o
propietari del qual, havent estat advertit o mobilitzat per l’agent de circulació, no corregeixi la deficiència
causant de l’advertència i la permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat
a la via pública de manera que impedeixi la circulació, i signifiqui un perill o la destorbi greument.
3.Subjectes passius. Són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats.
Bases i tarifes
Art. 3è. El tipus de percepció de la taxa s’ajustaran a la tarifa següent, incrementada amb l’IVA
corresponent:
1)

Per transport de cada vehicle:
Base imposable en euros

a) Bicicletes, ciclomotors, motocicletes, motocarros i anàlegs

55,38

b) Turismes, furgonetes, camionetes, tricicles, quadricicles i
anàlegs fins a 1.500 Kg de tara
c) Camions, furgonetes i anàlegs de 1.500 a 3.500 Kg de tara

114,05
140,50
(o el seu cost si és superior)

d) Camions, furgonetes i anàlegs a partir de 3.500 Kg de tara.

396,69
(o el seu cost si és superior)

Notes:
1) Sobre els preus anteriors hi haurà una bonificació del 50% en els següents serveis:
* En el cas que la grua no hagi començat la marxa amb el vehicle enganxat.
* En cas d’immobilització de vehicles mitjançant procediment mecànic.
* Per trasllat del vehicle amb personal de la grua.
2) Qualsevol vehicle que no es pugui retirar amb una grua normal i que s’hagi de realitzar amb una grua
especial de ploma o plataforma, s’aplicarà el mateix cost que facturi l’empresa aliena al servei
3) El servei de grua només es cobrarà en els casos d’infraccions, excepte els serveis d’infracció quan
presentin ordre expressa dels Jutjats, Policia Local o resolució de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
2)

Per cada dia de custòdia de cada vehicle al dipòsit municipal:
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Base en euros
a) Bicicletes, ciclomotors, motocicletes, motocarros i
anàlegs
b) Turismes, furgonetes i anàlegs, fins una tara de 1.500
kg.
c) Camions, furgonetes i anàlegs amb tara superior a
1.500 kg.

Per al segon dia i
següents
6,69
13,72
16,98

Nota:
Es disposa d’un període de 4 hores gratuïtes des de l’hora d'ingrés del vehicle en dipòsit fins a la seva
retirada, un cop superat aquest període de 4 hores, s’abonarà la tarifa detallada per dia.
Només seran sense càrrec els casos que presentin ordre expressa dels Jutjats, Policia Local, resolució de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs o EUSAB.
Les tarifes a aplicar als vehicles que siguin retirats del dipòsit aquest any però que haguessin ingressat en
anys anteriors, les tarifes actuals que regeixen l’any en curs, per tots els dies acumulats des del seu
ingrés en el dipòsit.
Art. 4t. La tarifa per transport s’aplicarà sempre que la retirada de vehicles es dugui a terme amb mitjans
propis de l’Ajuntament, fins i tot quan, segons judici de la Direcció de la Policia Municipal, s’hagin de fer
servir mitjans o serveis diferents dels establerts per la corporació.
Art. 5è. S’entén per dipòsit municipal els locals o llocs habilitats per l’Ajuntament a tal efecte.
Art. 6è. Administració i cobrament. Els propietaris dels vehicles retirats estan obligats a pagar la tarifa
que aquesta Ordenança assenyala. Les quotes exigibles pels serveis de vigilància i transport es
liquidaran, per cada acte o servei prestat, al personal que designi la Societat Municipal d’Estacionament
Urbans de Sant Adrià S.A., que estigui a càrrec de la recaptació del dit servei i s’acreditarà per mitjà de
taló, tiquet o altre forma que designi la Societat esmentada, d’acord amb el que disposa el reglament
general de recaptació vigent.
Art. 7è. És indispensable per poder retirar del dipòsit un vehicle remolcat haver satisfet l’import del servei
del transport o custòdia.
També es pagarà l’import del servei quan, després de requerir una grua, aquesta no arribi a practicar el
servei perquè comparegui el propietari o conductor del vehicle i procedeixi personalment a retirar-lo del
lloc mal estacionat. En aquest cas la quota que resulti per aplicació de la tarifa corresponent es reduirà al
cinquanta per cent.
Art. 8è. Exempcions. N’estan exempts tots els vehicles que pertanyin a l’Estat, Regió o Organismes
Autònoms, Província, Corporació Metropolitana o altres organismes Oficials, de la demarcació a la qual
pertanyi el municipi de Sant Adrià de Besòs, sempre que estigui prestant un servei de caràcter oficial, i
haurà de comunicar la seva condició a la Direcció de la Policia Municipal.
Els vehicles que es retirin de la via pública per motiu de pas de comitives, desfilades, cavalcades, proves
esportives i altres activitats rellevants, no seran gravats, no se’n cobrarà l’import del trasllat; igualment, si
la mesura s’ha de prendre a causa de la reparació, neteja o senyalització de la via pública, ni tampoc si a
conseqüència d’incendi o catàstrofe, els vehicles, encara que estiguin estacionats, són retirats per la grua
municipal per prestar els primers auxilis i un servei eficaç.
Art. 9è. Disposicions addicionals. Si s’escau aplicar el que disposa l’art. 615 del Codi Civil, es
computaran com a despeses les meritacions causades per aplicació d’aquesta ordenança.
Art. 10è. Per tot allò que aquesta ordenança no preveu, s’aplicarà el que disposa l’Ordenança fiscal
general.
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Disposició Final
Aquesta ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final, la va aprovar definitivament el Ple de
l’Ajuntament en sessió de 6 de novembre de 1997, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d’octubre de 2013 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2014 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
Taxa per la vigilància especial dels establiments
que la sol·licitin
Art. 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin, que es
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de la connexió al
sistema de seguretat electrònica, mitjançant ràdio alarma, controlat a través de l’aparell receptor situat a
les dependències de la Policia Municipal.
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui
sol·licitin la connexió a l’esmentat sistema d’alarma.
Art. 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l’annex.
Art. 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació del pagament de la taxa reguladora en aquesta
ordenança comença a partir de l’inici del servei especificat en la tarifa de l’annex.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà trimestralment, mentre duri la connexió.
3. El venciment serà l’últim dia de cada trimestre natural.
ANNEX DE TARIFES
Taxa per la vigilància especial dels establiments que la sol·licitin.
Aportació per usuari del sistema i per local per trimestre natural irreductible

Euros
63,10

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de la Corporació en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
Taxa per la venda d’exemplars editats per la Corporació
Article 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la venda d’exemplars editats per la corporació, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de venda
d’exemplars editats per la Corporació.
Article 3r. Subjectes passius. Son subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui
sol·licitin o adquireixin exemplars editats per la Corporació.
Article 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l’annex.
ANNEX DE TARIFES
Taxa per la venda d’exemplars editats per la Corporació.
Euros
a) Per cada exemplar de les Ordenances Fiscals i Reguladores dels Preus Públics
18,20
b) Per cada exemplar del llibre “Libertad también se escribe en minúscula.
Anarcosindicalismo en Sant Adrià de Besòs, 1925-1939”
8,85
c) Per cada exemplar del llibre “Història Social de Sant Adrià de Besòs. Vol. I La
Població: segles XVIII-XX”

8,85

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 4 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Taxa pels serveis de desinfecció i desinsectació
realitzats a domicili
Art. 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de desinfecció i desinsectació realitzats a
domicili, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Art. 2n Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de desinfecció i
desinsectació realitzats a domicili.
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui en
beneficiïn dels serveis o les activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
Art. 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l’annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats.
Art. 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
comença a partir del moment que es realitza qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’apartat
segon de l’article anterior.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, al qui està obligat a realitzarlo, de la factura corresponent.
ANNEX DE TARIFES
Taxa pels serveis de desinfecció i desinsectació
realitzats a domicili
Centres d’ensenyament privats i altres locals d’interès públic
Tarifa 1. Desinfecció de locals
Tarifa 2. Desinsectació de locals

Euros
43,95
43,95

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
Taxa per la recollida d’escombraries comercials i industrials
Article 1r. Fonament i naturalesa.. 1. D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 20 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de març, i el decret
legislatiu 1/2009 que aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, s'estableix la taxa per la
prestació dels serveis de recollida municipal de residus comercials i industrials assimilables als
municipals, tant del sector privat com del sector públic en el terme municipal de Sant Adrià del Besòs.
2. Per residu municipal i residu comercial als efectes de la present ordenança, s'estarà a les definicions
contingudes al decret legislatiu 1/2009 que aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.
3. Els generadors de residu comercial i industrial assimilable que no acreditin la seva recollida i tractament
per gestors privats homologats resten subjectes al servei municipal.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la recollida dels residus generats per
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis,
i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals.
Article 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius contribuents de les taxes per la prestació de
serveis de recepció obligatòria de recollida de residus comercials i industrials de característiques
assimilables a la recollida domiciliària i comercial, a Sant Adrià del Besòs, les persones físiques o
jurídiques tant públiques com privades, les herències jacents, comunitats de béns i demés entitats
mancades de personalitat jurídica que utilitzen o ocupen els locals, establiments, oficines i serveis situats
en llocs, carrers, places o vies públiques on es presta el servei, sigui a títol de propietari dels immobles o
locals, sigui a títol d'usufructuari, d'arrendatari o qualsevol altre.
2. Tindrà la condició de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, el
qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del
servei.
En les mateixes condicions expressades al paràgraf anterior, són substituts del contribuent les herències
jacents, comunitats de béns i demés Entitats que, carents de personalitat jurídica, constitueixin una unitat
econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.
Seran responsables els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de
fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala els articles
41 i següents de la Llei General Tributària.
Article 4t. Acreditació i obligació de contribuir. 1. L'obligació de contribuir neix a partir del moment en
què es comença a prestar el servei, el qual, en ésser de prestació i recepció obligatòria, s'entendrà utilitzat
pels titulars dels locals i de les concessions d'autorització d'activitats comercials a la via pública existents
als vials i zones que cobreixi.
2. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en les concessions d'autorització esporàdica
d'activitats comercials a la via pública, que serà diari.
3. La taxa s’acredita el dia 1 de gener de cada any, llevat dels supòsits de canvi del titular de l’activitat, en
que la taxa s’acreditarà en la data en què es produeixi aquest canvi. L’import anual de la taxa, en tot cas,
prorratejable, per trimestres naturals, entre els diferents titulars de l’activitat. Aquest mateix criteri
s’aplicarà en els casos supòsits de canvi del subjecte passiu substitut del contribuent, sens perjudici del
respectiu dret de repercussió de la taxa en el titular o titulars de l’activitat.
Article 5è. Tarifes. 1. La taxa que s'estableix i es regula en aquesta ordenança es percebrà d’acord amb
la tarifa següent:
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Preus Euros
1. Oficines i despatxos professionals
2. Comerços e industries, excepte els de alimentació
a) fins 100 m2
b) de 101 a 500 m2
c) més de 500 m2
3. Comerços i industries d’alimentació
a) fins 100 m2
b) de 101 a 500 m2
c) més de 500 m2
4. Hotels, pensions, geriàtrics, bar i restaurants, cines i sales d’espectacles:
a) fins 100 m2
b) de 101 a 500 m2
c) más de 500 m2
5. Bancs, caixes d’estalvi i altres entitats financeres
6. Hipermercats
7. Aparcaments de Caravanes, Autocaravanes i similars
8. Locals que siguin seu d’associacions legalment constituïdes sense ànim
de lucre i accés reservat exclusivament als socis de l’entitat.
a) Fins a 100 m2 de superfície
b) De 101 a 200 m2 de superfície

tarifa
10

87,90

21
22
23

70,30
140,60
210,95

31
32
33

117,15
234,35
351,50

41
42
43
50
60
70

257,80
550,70
949,15
544,90
3,05 €/m2
1.358,60

71
72

70,30
142,50

L’aplicació de la tarifa 8 requerirà la sol·licitud de l’interessat i l’acreditació del compliment dels requisits.
En cas que el local disposi de servei de bar o restauració, haurà de ser gestionat directament pels socis,
ja que en cas contrari s’aplicaria la tarifa 4.
Article 6è. Normes de gestió. 1. Quan el fet imposable tingui una durada superior a la anual el
cobrament de les quotes successives serà objecte de padró i s’acrediten el primer de gener de cada any.
2. Els propietaris de locals de nova construcció hauran d'autoliquidar la taxa en el termini de 30 dies des
de l'atorgament de la corresponent llicència d'ús. Aquesta autoliquidació servirà de notificació de la
liquidació de la primera acreditació i produirà l'alta al padró corresponent pels successius exercicis.
3. Tanmateix, per a l'exercici d'activitats comercials esporàdiques a la via pública, llurs titulars hauran
d'autoliquidar, prèviament, la taxa corresponent.
4. Els propietaris d'immobles subjectes al pagament de la taxa estan obligats a comunicar a l'Ajuntament,
en el termini de 15 dies, qualsevol canvi en la utilització d'aquests amb transcendència tributària.
Article 7è. No subjecció. No estan subjectes a la taxa de recollida per la prestació dels serveis de
recepció obligatòria els subjectes passius que acreditin la recollida selectiva de la totalitat dels seus
residus amb una periodicitat mínima quinzenal. La no subjecció ha de ser sol·licitada, cada exercici,
expressament pel subjecte passiu, adjuntant a la sol·licitud, entre altres, la següent documentació:
a) Homologació de l'empresa privada encarregada de la recollida per part de l'Agència de Residus de
Catalunya
b) Contracte mercantil, factures o documentació suficient a judici de l'Administració, que acrediti la
recollida amb la periodicitat mínima exigida.
La sol·licitud es presentarà entre l'inici del període impositiu i la fi del de l'exposició pública del padró.
2. Els subjectes passius titulars de locals, establiments, oficines i serveis afectats per obres que es facin
amb motiu de la millora i/o ampliació de la xarxa del transport públic subterrani, i tingui una durada
superior als sis mesos, podran sol·licitar a l'Ajuntament la no subjecció temporal de la taxa, dintre del
mateix exercici, en tant i quant en aquest casos s'impossibilita la normal utilització del servei de recollida.
En qualsevol cas, serà necessari l'informe previ dels serveis municipals encarregats del seguiment de les
obres, quan a la seva situació real, el seu inici, el seu acabament i el seu abast.
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3. No estan subjectes a la taxa prevista a l'epígraf 2 de les tarifes els locals que pertanyent a empreses
immobiliàries entre el període comprès entre la data d'acabament de l'obra i la de la seva primera
transmissió (prorratejant-se la quota per trimestres naturals) sempre que efectivament no s'hi dugui a
terme cap tipus d'activitat econòmica.
Disposició Addicional
En tot el que no estigui previst específicament en aquesta Ordenança, regiran les normes de l'Ordenança
fiscal general i les disposicions que, si escau, es dictin per a la seva aplicació.
Disposició final
Aquesta Ordenança que consta de 7 articles, una disposició addicional, i una disposició final la va aprovar
el Ple de l’Ajuntament en sessió 22 de desembre de 2005 i la última modificació va ser aprovada pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
Taxa per la publicació d’anuncis al
Butlletí d’Informació Municipal
Article 1r Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis del Centre Municipal de Planificació
Familiar, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de la publicació
d’anuncis al Butlletí d’Informació Municipal.
Article 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança els
qui es beneficiïn dels serveis o les activitats realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article
anterior.
2. Tindran la condició de persones beneficiades les persones naturals o jurídiques titulars de la petició per
a la inserció de l’anunci.
Article 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes en l’annex.
Article 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança s’inicia quan s’autoritza la publicació de l’anunci, en el moment d’atendre la petició formulada
per l’interessat.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment que es formuli la petició de l’autorització
corresponent.
3. Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament de la taxa no es pugui realitzar el servei, serà
procedent la devolució de les quantitats satisfetes.
Article 6è. Gestió. 1. Les persones naturals o jurídiques interessades en el servei a què es refereix
aquesta ordenança hauran de presentar davant aquest municipi una sol·licitud detallada del servei
desitjat.
2. Seran gratuïts els anuncis propis d’Organismes de l’Administració, així com els anuncis electorals,
polítics o sindicals.
3. L’Ajuntament podrà establir concerts amb empreses publicitàries, per a la gestió i comercialització de
les pàgines de publicitat del Butlletí Municipal.

ANNEX DE TARIFES
Taxa per la publicació d’anuncis al
Butlletí d’informació municipal
Euros
486,80
403,05

a) Contraportada
b) Interior contraportada i portada

S’estableix una reducció del 10% per a les reserves d’espais per un període de sis mesos. Quan la
reserva tingui caràcter anual, la reducció serà del 20% sobre el preu resultant.
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Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions
socials i culturals municipals
Art. 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels serveis i instal·lacions socials i culturals
municipal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels serveis i instal·lacions
socials i culturals municipals.
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
Art. 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que
es conté en l’annex per cada un dels diferents serveis o activitats.
Art. 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança
s’estableix per:
a) Prestacions del serveis especificats en les tarifes 1, 2, 3 i 4 de l’annex, en formalitzar la
inscripció mitjançant la matrícula corresponent.
b) Utilitzacions d’instal·lacions especificades en les tarifes 5, 6 i 7 de l’annex en el moment de
l’autorització de la sol·licitud d’utilització.
c) Assistències a actes públics de tipus festiu o cultural especificades a la tarifa 7 de l’annex, en
el moment d’iniciar l’entrada al recinte on es celebrin.
2. El pagament de la Taxa s’efectuarà per:
a) Prestacions de serveis especificades a la lletra a) de l’apartat anterior: en formalitzar-se la
inscripció, salvant quan la taxa sigui mensual, cas en què es satisfarà, el primer en el moment de
la inscripció, i els successius dins dels deu dies naturals primers del mes corresponent.
b) Utilitzacions d’instal·lacions especificades en la lletra b) de l’apartat anterior: en el moment de
l’atorgament de l’autorització i prèviament a la utilització efectiva.
c) Assistències a actes públics especificades a la lletra c) de l’apartat anterior: en el moment
d’entrar en el recinte.
3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no es presti o l’activitat no es realitzi, serà
procedent la devolució de l’import corresponent.
4.Quan es tracti d’utilitzacions d’instal·lacions, equips o elements, es podrà exigir, a més a més del
pagament de la taxa, la constitució d’una garantia per respondre del deteriorament i dels desperfectes que
es puguin causar.
5.L’Alcaldia podrà atorgar la gratuïtat o reducció de la taxa, ateses les raons socials, benèfiques, culturals
o d’interès públic, de cada utilització i/o de les persones obligades al pagament.
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ANNEX DE TARIFES
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions
socials i culturals municipals
Tarifa 1. Activitat de joventut
a) Colònies de vacances, estada i manutenció per 10 dies
b) Casals d’estiu i d’hivern, sense manutenció
Tarifa 2. Altres activitats organitzades per l’Ajuntament
a) Tallers i cursos del Centre d’Informació i Orientació de la Dona
Preu hora/taller
Taller 6 hores
Taller 9 hores
Taller 12 hores
Taller 15 hores
Taller 21 hores
b) Curs del Centre Obert – tarifa matrícula
Un trimestre – 1r fill
Un trimestre – 2n fill
Un trimestre – 3r fill
Un trimestre – 4r fill i següents
Dos trimestres – 1r fill
Dos trimestres – 2n fill
Dos trimestres – 3r fill
Dos trimestres – 4r fill i següents
Tot el curs – 1r fill
Tot el curs – 2n fill
Tot el curs – 3r fill
Tot el curs – 4r fill i següents
c) Tallers o cursos culturals
Fins 10 h
De 11 a 20 h
De 21 a 40 h
A partir de 41h: la Comissió de Govern de l’Ajuntament establirà en cada cas la
tarifa aplicable
d) Tallers i cursos a l’Escola d’Art
Fins a 10 h. (sense material)
Fins a 10 h. (amb material)
Tarifa 3. Equipaments culturals
Utilització per grups, entitats, organismes i altres institucions anàlogues de caràcter
privat:
Aules didàctiques (sense tècnic)
Sala d’actes equipaments culturals:
Amb tècnic, llum i so (representacions)
Sense tècnic (assaig i muntatge)
Cinema amb tècnic
Tarifa 4. Utilització d’equips o elements
Cadires plegables, 1r. Dia
Cadires plegables, resta de dies
Projector, amb tècnic per sessió (màx. 2 h)
Tarifa 5. Altres utilitzacions privatives d’instal·lacions, equips o elements
La Comissió de Govern establirà, per cada cas, la quantia a satisfer en aquests
casos
Tarifa 6. Actes públics, festius i culturals
1ª categoria, per persona
2ª categoria, per persona
3ª categoria, per persona
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Euros
166,70
71,90
Euros/sessió
Euros/Mes
2,00
12,00
18,00
24,00
30,00
42,00
Euros/Curs
24,00
19,00
17,00
13,00
46,00
38,00
33,00
25,00
70,00
57,00
50,00
37,00
Euros
21,05
31,55
52,60

21,00 € / mes
26,20 € / mes
Euros/Hora
29,90 € / h
178,80 € / h
105,15 € / h
52,80
Euros/unitat
0,66
0,29
46,15

Euros
5,55
3,95
3,20

4ª categoria, per persona
5ª categoria, per persona
Tarifa 7. Utilització de la ludoteca infantil municipal
a) Quota mensual (per cada nen o nena de 3 a 6 anys)
b) Utilització puntual (per cada en o nena de 3 a 6 anys)

2,25
1,40
Euros
7,05 euros/mes
2,30 euros/dia

Categoria especial: la Comissió de Govern establirà per a cada acte en concret la tarifa aplicable.
La qualificació dels actes en categories l’acordarà la Comissió de Govern.
La utilització de serveis i instal·lacions especificats en les tarifes 1 a 5 per part de no residents a Sant
Adrià de Besòs meritarà tarifes dobles a les establertes.
Disposició final
Aquesta Ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 d’octubre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions
esportives municipals
Art. 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels serveis i instal·lacions esportives municipals, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització dels serveis i instal·lacions
esportives municipals, que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent
d’aquesta Ordenança.
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa reguladora en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
Art. 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa que
es conté per a cada un dels diferents serveis o activitats. A les tarifes regulades en l’ordenança se’ls
aplicarà l’IVA quan procedeixi.
Art. 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança,
s’inicia per:
a)Prestacions de serveis de cursets, abonaments i socis de polisportiu: En formalitzar la
inscripció mitjançant la matrícula o abonament corresponent.
b)Utilitzacions d’instal·lacions esportives: en el moment de l’autorització de la sol·licitud
d’utilització.
c)Prestació de serveis d’utilització pública de les instal·lacions en el moment d’entrar en el recinte
de què es tracti.
2.El pagament de la taxa s’efectuarà per:
a) Prestacions de serveis especificades a la lletra a) de l’apartat anterior: en formalitzar-se la
inscripció, salvat quan la taxa sigui mensual, cas en què es satisfarà la tarifa per matriculació en
el moment de la inscripció, i els successius dins dels deu dies naturals primers del mes
corresponent.
b) Utilitzacions d’instal·lacions esportives especificades en la lletra b) de l’apartat anterior: en el
moment de l’atorgament de l’autorització i prèviament a la utilització efectiva, salvant quan la taxa
sigui mensual, cas en què es satisfarà, el primer, en el moment de la inscripció, i els successius
dins dels deu primers dies del mes corresponent.
c) Prestacions de serveis especificades a la lletra c) de l’apartat anterior: en el moment d’entrar
en el recinte de què es tracti.
3. L'Alcaldia podrà establir l'obligació de constituir una garantia, a més a més del pagament de la taxa, per
respondre del deteriorament i desperfectes que es puguin causar en els usos privatius de les instal·lacions
esportives municipals. Si s'estableix aquesta garantia, serà de 109,30 euros per a les tarifes inferiors a
600 euros i de 218,55 euros per a la resta.
4.L’Alcaldia podrà atorgar la gratuïtat o reducció de la taxa, ateses les raons socials, benèfiques, culturals
o d’interès públic, de cada utilització i/o de les persones obligades al pagament.
Art. 6è. Gestió.
1. Les baixes causades pels socis i pel usuaris de qualsevol dels serveis especificats a l’annex de tarifes
tindran efectes en acabar el període d’abonament o del servei concertat i mai donaran lloc al
reintegrament de les quotes satisfetes.
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2. Les baixes, o qualsevol altre canvi que modifiqui la quota, dels socis i usuaris del Poliesportiu municipal
Ricart, del Poliesportiu municipal Marina - Besòs o del Poliesportiu Municipal del Besòs s’hauran de
comunicar per escrit a la recepció del poliesportiu corresponent abans del dia 20 del mes anterior a la
baixa o modificació.
3. Els rebuts retornats pels abonats del Poliesportiu Marina - Besòs o del Poliesportiu Municipal del Besòs
tindran una despesa de 1 euro que es cobrarà a la recepció del poliesportiu en el moment del pagament
del rebut.
4. La gestió de cobraments dels rebuts d’abonats de la instal·lació del poliesportiu del carrer Ricart, es
farà mitjançant domiciliació bancària. Per a tal efecte, l’usuari facilitarà, en el moment de la inscripció, les
dades suficients per poder domiciliar els rebuts corresponents.
Art. 7è. 1. La matrícula s’abonarà en l’únic pagament en el moment de la inscripció cada vegada que es
doni d’alta un usuari a la instal·lació.
2.Els que van ser usuaris del pavelló poliesportiu el Ricard, hauran d’abonar la matrícula corresponent, ja
que es considera nova obertura d’instal·lació i no existeixen drets d’antiguitat.
No obstant, aquells que van estar socis del poliesportiu el Ricard i amb domicili a Sant Adrià de Besòs,
queden exempts del pagament de la matrícula, sempre que puguin demostrar documentalment aquestes
condicions.

ANNEX DE TARIFES
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions
esportives municipals
A. INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DIRECTA
Tarifa 1. Poliesportiu municipal carrer Ricart
TARIFA 1. INSCRIPCIÓ ABONATS/DES
Matrícula majors 14 anys
Matrícula menors 14 anys
Matrícula carnets familiar
Matrícula majors 65 anys
Matrícula jubilats i pensionistes
Matrícula majors de 14 anys esportistes federats
de clubs de Sant Adrià
Matrícula menors 14 anys esportistes federats de
clubs de Sant Adrià
TARIFA 2. QUOTES ABONATS/DES
Majors 14 anys (mes)
Menors 14 anys (mes)
Majors 65 anys (mes)
Jubilats i pensionistes (mes)
Majors 14 anys, per mes
Menors 14 anys, per mes
Carnet familiar. quota mensual:
3 membres:
2 adults i 1 menor
1 adult i 2 menors
3 adults
3 menors
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Residents

No residents

53,20
43,50
80,75
43,50
43,50
31,95

67,75
53,20
96,60
53,20
53,20
40,80

26,10

31,95

26,70
13,45
13,45
13,45
16,10
8,10

32,00
16,35
16,35
16,35
19,30
9,85

50,35
40,30
60,35
30,25

58,80
47,10
70,85
38,00

4 membres:
3 adults i 1 menor
2 adults i 2 menors
1 adult i 3 menors
4 menors
4 adults
5 membres:
4 adults i 1 menor
3 adults i 2 menors
2 adults i 3 menors
1 adult i 4 menors
5 menors
5 adults
6 membres:
5 adults i 1 menor
4 adults i 2 menors
3 adults i 3 menors
2 adults i 4 menors
1 adult i 5 menors
6 menors
6 adults
Quota manteniment baixa temporal
TARIFA 3. ENTRADA GENERAL INSTAL·LACIÓ

70,90
60,35
50,35
40,30
80,70

82,40
70,85
58,80
47,10
94,25

90,60
81,20
70,85
60,35
50,35
100,65

105,95
100,65
87,95
75,45
62,95
125,70

110,50
100,65
90,60
80,70
70,85
59,10
120,60

138,20
125,70
113,10
100,65
87,95
75,45
150,90
4,10

Piscina coberta, per persona

8,70

TARIFA 4. NATACIÓ ESCOLAR AMB MONITOR
a) Grups curs:
a1) grups de 15 alumnes (per alumne i curs)
a2) grups de 30 alumnes (per alumne i curs)
a3) grups de 45 alumnes (per alumne i curs)
a4) grups de 60 alumnes (per alumne i curs)
b) Col·legis:
b1) per alumne i curs
b2) grups de 15 alumnes (per alumne i trimestre)
b3) grups de 30 alumnes (per alumne i trimestre)
b4) per alumne i trimestre
b5) col·legis 1 sessió/setmana (per alumnes i mes)
c) curset particular alumne i hora
d) activitats extraordinàries dels abonats: cursets
d’aeròbic, manteniment, gimnàstica correctiva, etc.
TARIFA 5. EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR AMB
MONITOR
a) grups de 40 alumnes (per alumne i curs)
b) grups de 60 alumnes (per alumne i curs)
TARIFA 6. NATACIÓ ESCOLAR SENSE
MONITOR
a) Per alumne i curs:
a1) grups de 15 alumnes (per alumne i curs)
a2) grups de 30 alumnes (per alumne i curs)
a3) grups de 45 alumnes (per alumne i curs)
a4) grups de 60 alumnes (per alumne i curs)
b) Per alumne i trimestre
b1) grups de 15 alumnes (per alumne i trimestre)
b2) grups de 30 alumnes (per alumne i trimestre)
b3) grups de 45 alumnes (per alumne i trimestre)
b4) grups de 60 alumnes (per alumne i trimestre)
c) Per alumne i mes
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90,10
64,85
55,20
48,45

110,50
79,70
67,45
59,60

39,00
38,25
26,95
17,70

44,80
31,65

21,20
7,20
41,35
31,09

48,35
36,28

74,80
39,80
34,80
30,10

92,15
49,15
42,95
36,95

27,95
16,65
15,05
13,20

35,10
18,75
16,45
13,70

c1) grups de 15 alumnes (per alumne i mes)
c2) grups de 30 alumnes (per alumne i mes)
c3) grups de 45 alumnes (per alumne i mes)
c4) grups de 60 alumnes (per alumne i mes)
TARIFA 7. NATACIÓ UTILITÀRIA ADULTS
a) Per alumne i mes
a1) 2 dies per setmana (per alumne i mes)
a2) 3 dies per setmana (per alumne i mes)
a3) 5 dies per setmana (per alumne i mes)
b) Per alumne i bimensual
b1) 2 dies per setmana (per alumne i bimensual)
b2) 3 dies per setmana (per alumne i bimensual)
b3) 5 dies per setmana (per alumne i bimensual)
c) Per alumne i trimestre
c1) 1 dia per setmana (per alumne i trimestre)
c2) 2 dies per setmana (per alumne i trimestre)
c3) 3 dies per setmana (per alumne i trimestre)
c4) 5 dies per setmana (per alumne i trimestre)
d) Per alumne i 9 mesos
d1) 1 dia per setmana (per alumne anual, 9 mesos)
d2) 2 dies per setmana (per alumne anual, 9
mesos)
TARIFA 8. NATACIÓ UTILITÀRIA INFANTS
a) Per alumne i mes
a1) 2 dies per setmana (per alumne i mes)
a2) 3 dies per setmana (per alumne i mes)
a3) 5 dies per setmana (per alumne i mes)
b) Per alumne i bimensual
b1) 2 dies per setmana (per alumne i bimensual)
b2) 3 dies per setmana (per alumne i bimensual)
b3) 5 dies per setmana (per alumne i bimensual)
c) Per alumne i trimestre
c1) 1 dia per setmana (per alumne i trimestre)
c2) 2 dies per setmana (per alumne i trimestre)
c3) 3 dies per setmana (per alumne i trimestre)
c4) 5 dies per setmana (per alumne i trimestre)
d) Per alumne anual, 9 mesos
d1) 1 dia per setmana (per alumne anual, 9 mesos)
d2) 2 dies per setmana (per alumne anual, 9
mesos)
d3) 3 dies per setmana (per alumne anual, 9
mesos
d4) 5 dies per setmana (per alumne anual, 9
mesos
e) natació utilitària, cursets intensius infantils
TARIFA 9. NATACIÓ UTILITÀRIA D'ABONATS
Curs de Natació abonats 2 dies per setmana
Curs de Natació abonats 5 dies per setmana
TARIFA 10. NATACIÓ TERAPÈUTICA ADULTS
a) 2 dies per setmana (alumne i mes)
b) 3 dies per setmana (alumne i mes)
TARIFA 11. NATACIÓ NATACIÓ TERAPÈUTICA
INFANTS
a) 2 dies per setmana (alumne i mes)
b) 3 dies per setmana (alumne i mes)
TARIFA 12 NATACIÓ TERAPÈUTICA
SUBVENCIONADA/REDUCCIÓ DE QUOTA PER
RAONS ECONÒMIQUES
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12,05
11,20
10,15
9,40

13,80
12,10
11,15
10,00

35,50
45,05
62,75

47,25
55,05
79,90

65,80
75,85
95,80

88,90
98,50
115,05

38,05
88,35
111,20
126,90

55,50
125,30
140,20
155,90

132,75

184,35

265,50

368,75

30,50
40,10
52,20

36,65
49,15
69,05

50,95
63,35
83,35

68,25
81,25
101,25

35,10
70,25
99,10
129,10

45,40
91,00
125,90
155,90

116,20

144,60

242,05

298,70

377,15

433,80

666,35

723,00
6,95
13,8

35,50
45,05

43,10
55,05

36,65
47,85

37,75
49,15

Quota mensual
TARIFA 13. PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMB
L'ESPORT (informe serveis socials)

4,30
5,00

TARIFA 14. LLOGUER ESPAIS/UTILITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Ús instal·lació PUNTUAL per a entitats
a) general:
Pista 1 hora Cobert
Pista 1 hora amb llum Cobert
Pista 1,30 hores Cobert
Pista 1,30 hores amb llum Cobert
b) extraordinària.
Pista 1 hora de dia
Pista 1 hora en horari nocturn (des de 23 h a 7 h)
Utilització extraordinària piscina:
a) hora utilització piscina completa
b)1 hora utilització 1 carrer de la piscina
Utilització sala gimnàs per actes i cursets
a) per cada hora
b) 2 dies per setmana (alumne i mes)
Lloguer sala polivalent
Utilització de serveis i instal·lacions esportives
d'ús REGULAR per a entitats

Cobert
56,85
69,75
85,45
104,75
163,48
196,37
106,7
21,40
Residents
46,10
35,50
71,55
Categoria escoles i júnior

43,1
71,55
Categoria sènior

Preu 1 hora entrenament espai esportiu sencer
(Pista pavelló, camp futbol i sala polivalent)
Preu 1,50 hora entrenament espai esportiu sencer
(Pista pavelló, camp futbol i sala polivalent)
Preu 1 hora entrenament espai esportiu transversal
Preu 1,50 hora entrenament espai esportiu
transversal
Preu 1 hora partit/ espai esportiu
/transversal

10,00

15,00

15,00

22,50

7,00
10,50

10,00
15,00

16,00

25,00

Preu 1,50 hora partit/ espai esportiu
/transversal
TARIFA 15. PERSONAL EXTRAORDINARI PER A
ACTES
Personal manteniment i neteja (preu/hora
laborable)
Personal manteniment i neteja (preu/hora
nocturna/festiva)
Personal de coordinació control i tècnics (preu/hora
laborable)
Personal de coordinació, control i tècnics
(preu/hora nocturna/festiva)

24,00

37,50
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21,46
25,03
25,03
29,80

No residents

Tarifa 2. Camps de futbol Besòs.
TARIFA 1. LLOGUER ESPAIS/UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Ús instal·lació PUNTUAL per a entitats
Camp de gespa artificial
1 hora
1,50 hora
a) Entrenament. 1 hora
36,70
55,05
b) Llum per entrenament. 1 hora
14,22
21,33
c) Partit de competició. 1 hora
54,99
82,43
d) Llum partit de competició. 1hora
21,38
32,07
Camp de terra
1 hora
1,50 hora
a) Entrenament. 1 hora
34,25
51,45
b) Llum per entrenament. 1 hora
14,10
21,15
c) Partit de competició. 1 hora
34,25
51,37
d) Llum partit de competició. 1hora
21,35
32,02
Utilització de serveis i instal·lacions Categoria escoles i júnior
Categoria sènior
esportives d'ús REGULAR per a
entitats
Preu 1 hora entrenament espai esportiu
10,00
15,00
sencer
Preu 1,50 hora entrenament espai
15,00
22,50
esportiu sencer
Preu 1 hora entrenament espai esportiu
7,00
10,00
transversal
Preu 1,50 hora entrenament espai
10,50
15,00
esportiu transversal
Preu 1 hora partit/ espai esportiu
16,00
25,00
Preu 1,50 hora partit/ espai esportiu
24,00
TARIFA 2. PERSONAL EXTRAORDINARI PER A ACTES
Personal manteniment i neteja (preu/hora
laborable)
Personal manteniment i neteja (preu/hora
nocturna/festiva)
Personal de coordinació control i tècnics
(preu/hora laborable)
Personal de coordinació, control i tècnics
(preu/hora nocturna/festiva)

37,50
21,46
25,03
25,03
29,80

Tarifa 3. Zona Esportiva Mina
TARIFA 1. LLOGUER ESPAIS/UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Ús instal·lació PUNTUAL per a
entitats
a) general:
Pista 1 hora Cobert
56,85
Pista 1 hora amb llum Cobert
69,75
Pista 1,30 hores Cobert
85,45
Pista 1,30 hores amb llum Cobert
104,75
b) extraordinària.
Pista 1 hora de dia
163,48
Pista 1 hora en horari nocturn (des de
23 h a 7 h)
196,37
Lloguer 1 hora Sala polivalent
71,55
Lloguer 1,50 hora Sala polivalent
107,17
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Utilització
de
serveis
i
instal·lacions
esportives
d'ús
REGULAR per a entitats
Preu 1 hora entrenament espai
esportiu sencer (Pista pavelló, camp
futbol i sala polivalent)
Preu 1,50 hora entrenament espai
esportiu sencer (Pista pavelló, camp
futbol i sala polivalent)
Preu 1 hora entrenament espai
esportiu transversal
Preu 1,50 hora entrenament espai
esportiu transversal
Preu 1 hora partit/ espai esportiu
/transversal

Categoria escoles i júnior

Categoria sènior

10,00

15,00

15,00

22,50

7,00

10,00

10,50

15,00

16,00

25,00

Preu 1,50 hora partit/ espai esportiu
24,00
/transversal
TARIFA 2. PERSONAL EXTRAORDINARI PER A ACTES
a) Personal manteniment i neteja (h /laborable)
b) Personal de coordinació control i tècnics (lab.)
c) Personal de coordinació. control i tècnics (noc/fest)

37,50

22,60
26,35
31,35

TARIFA 4. Programes municipals d'Esports
PROGRAMA GIMNÀSTICA GENT GRAN
Matrícula anual residents Sant Adrià
10,50
Matrícula anual forans
15,75
Quota trimestral gent de Sant Adrià
9,50
Quota trimestral forans
18,90
PROGRAMA FITNESS GENT GRAN
Residents
No Residents
Trimestral
40,35
49,05
Bimensual
26,90
32,70
Mensual
13,45
16,35
PROGRAMA EDUCACIÓ EN L'ESPORT
Mensual
5,00
PROGRAMA AIGUAGIM GENT GRAN
Mensual (ESTIU)
15,00
PROGRAMA DESENVOLUPAMENT ESPORTIU UPC
Espai Esportiu
Camp de Futbol 7
15 € / hora
Pavelló Poliesportiu Sencer
15 € / hora
Pavelló Poliesportiu (1/3 pista)
10 € / hora
Serveis d'ús
Entrada Puntual Individual
3 € / dia
Tiquet de Dutxa mensual
5 € / mes
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B. POLIESPORTIU MARINA BESÒS
Tarifa 1. Natació escolar amb monitor.
a) Grups curs:
a1) grups de 15 alumnes (per alumne i curs)
a2) grups de 30 alumnes (per alumne i curs)
a3) grups de 45 alumnes (per alumne i curs)
a4) grups de 60 alumnes (per alumne i curs)
Tarifa 2. Educació física escolar amb monitors.
a) grups de 40 alumnes (per alumne i curs)
b) grups de 60 alumnes (per alumne i curs)
Tarifa 3. Natació escolar sense monitor
Tarifa 4. Utilització sala gimnàs
per a actes i cursets
a) per cada hora
Tarifa 5. Natació utilitària adults
Tarifa 6. Natació utilitària infants
Tarifa 7. Natació terapèutica adults
Tarifa 8. Natació terapèutica infants

Residents
91,96
73,66
62,70
54,99
Residents
41,35
31,09

Tarifa 9. Reserva de pistes socis
a) Reserva frontó 1 hora (màxim 4 persones/pista)
b) Reserva tennis 1 hora (màxim 4 persones/pista)
Tarifa 10. Utilització de pistes/ llum frontó i
tenis
Tarifa 10 c. Llum frontó Socis i no socis 1 hora
Tarifa 10 c. Llum tennis Socis i no socis 1 hora
Tarifa 10 d. Preu pista frontó no socis 1 hora
(màxim 4 persones / pista)
Tarifa 10 d. Preu pista tennis no socis 1 hora
(màxim 4 persones / pista)

Tarifa 11 socis dels Poliesportiu Marina
Besòs

No
Residents
107,46
86,16
72,90
64,37
No residents
48,35
36,28
No s’aplica
Residents i
No residents
47,59
No s’aplica
No s’aplica
No s’aplica
No s’aplica
Residents i
No residents
4,76
5,58
Residents i
No residents
2,87
3,83
10,11
10,11

SOCIS POSTERIORS A
1 DE GENER DE 1.999
TARIFA 11B
Residents
No residents

A partir de 65 anys
Més de 65 anys, 2 persones
Nadons (menors 3 anys) fills/es de socis
Socis infantils (de 3 a 14 anys)
Socis adults (de 15 a 64 anys)

25,55
39,76

25,55
39,76

16,85
33,27

17,89
36,99

2 adults i 1 menor (no vàlida per > 65 anys)
2 adults i 2 menors (no vàlida per >65 anys)
2 adults i 3 menors (no vàlida per >65 anys)
2 adults i 4 menors (no vàlida per >65 anys)

68,25
77,08
84,32
92,79

75,94
83,68
91,55
100,36

3 adults (no vàlida per > 65 anys)
4 adults (no vàlida per > 65 anys)
5 adults (no vàlida per > 65 anys)
6 adults (no vàlida per > 65 ansy)

76,17
100,74
124,06
151,61

89,47
118,26
145,28
173,80

3 adults i 1 menor (no vàlida per > 65 anys)
4 adults i 1 menor ( no vàlida per > 65 anys)
3 adults i 2 menors (no vàllida per > 65 anys)

88,90
111,21
98,60

100,98
127,35
113,40
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5 adults i 1 menor (no vàlida per > 65 anys)
4 adults i 2 menors (no vàlida per > 65 anys)
3 adults i 3 menors (no vàlida per > 65 anys)
Master natació Sant Adrià de Besòs (només
poden utilitzar la piscina coberta)
Preparació proves físiques C.F.S.E.
Socis empleats municipals de l’Ajuntament de
Sant Adrià, cossos de seguretat de l’Estat,
escoles concertades, empreses amb conveni i
federats amb conveni (Tots adults)
Cursets en general per a socis (natació, activitats
dirigides, natació terapèutica, etc.)
j) entrada general a les instal·lacions adults (no
inclou piscina descoberta)
entrada infantil (3 a 14 anys. No inclou piscina
descoberta)
Lloguer pistes no socis (per pista màx. 4
persones). Preu per persona
Lloguer carril piscina (per carril màx. 10
persones). Preu per persona
k) 1 hora d’utilització carrer de la piscina per a
entitats o col·legis
1 hora d’utilització piscina sencera
Quota de manteniment adult
Quota de manteniment infantil

137,02
122,16
107,62
20,00

155,43
137,07
118,70
20,00

55,37
29,21

55,37
29,21

8,59

8,59

8,59

8,59

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

20,62

20,62

309,30
16,63
8,42

309,30
18,50
8,94

Tarifa 12. Matrícula entrada socis poliesportiu Marina Besòs
a) Matrícula adults de 15 a 64 anys
b) Matrícula infantil de 3 a 14 anys
c) Matrícula familiar
d) Matrícula 65 anys (exempta el primer cop que s’apuntin i en el cas que
entre la data de baixa i el dia la nova inscripció hagi passat més d’un any)
e) Matrícula matrimoni 3ª. edat (exempta el primer cop que s’apuntin i en el
cas que entre la data de baixa i el dia la nova inscripció hagi passat més
d’un any)

Residents i
no residents
56,32
45,83
84,96
16,53
24,79

Tarifa 13. Utilització d’instal·lacions esportives
a) general:
Pista 1 hora Cobert
Pista 1 hora amb llum Cobert
Pista 1,30 hores Cobert
Pista 1,30 hores amb llum Cobert
General Cobert
Quinzenal i hora sèniors
Setmanal i hora sèniors
Quinzenal 1,30 hores sèniors
Setmanal 1,30 hores sèniors
Quinzenal cat. Benjamí fins cadet
Quinzenal cat. Juvenil
Setmanal cat. Juvenil / júnior
b) sèniors
Entrenam. set-jun màx. 40 1 h
Entrenam. set-jun màx. 40 1,30 h
Entrenam. set-jun màx. 80 1 h
Entrenam. set-jun màx. 80 1,30 h
Entrenam. set-jun màx. 120

No Residents
63,21
82,41
95,06
123,86

Residents
63,21
82,41
95,06
123,86

900,16
1800,44
1350,24
2698,87
225,16
450,19
900,16

900,16
1800,44
1350,24
2698,87
225,16
450,19
900,16

270,25
405,44
540,28
810,30
810,30

270,25
405,44
540,28
810,30
810,30

- 114 -

Entrenam. set-jun màx. 120 1,30 h
c) benjamins, alevins, infantils, cadets,
juvenils, juniors
Entrenam. set-jun màx. 40 1 h
Entrenam. set-jun màx. 40 1,30 h
Entrenam. set-jun màx. 80 1 h
Entrenam. set-jun màx. 80 1,30 h
Entrenam. set-jun màx. 120 1 h
Entrenam. set-jun màx. 120 1,30
d) extraordinària.
Pista 1 hora de dia
Pista 1 hora en horari nocturn (des de 23 h a 7
h)
e) Personal extraordinari per a grans actes.
Tarifes per hora.
Personal manteniment i neteja (preu/hora
laborable)
Personal manteniment i neteja (preu/hora
nocturna/festiva)
Personal de coordinació control i tècnics
(preu/hora laborable)
Personal de coordinació, control i tècnics
(preu/hora nocturna/festiva)

1215,17

1215,17

135,07
202,63
270,25
404,98
404,98
607,44

135,07
202,63
270,25
404,98
404,98
607,44

166,42
199,91

166,42
199,91

22,54
26,28
26,28
31,30

Tarifa 13 b. Utilització de serveis i instal·lacions
esportives incloent poliesportius M. Besòs i Besòs
als horaris de reserva municipal
Preu hora entrenament espai esportiu sencer (Pista
pavelló, camp futbol i sala polivalent)
Preu hora entrenament espai esportiu transversal
Preu hora partit/ espai esportiu
/transversal

Categoria escoles i júnior
1 hora
1.30h

Categoria sènior
1h

1.30h

10,00

15,00

15,00

22,50

7,00

10,50

10,00

15,00

16,00

24,00

25,00

37,50

Aquestes tarifes no s'aplicaran a les entitats que estiguin registrades al registre municipal d'entitats de
Sant Adrià, el seu 75% o més dels seus esportistes estiguin empadronats al municipi, i participin en una
competició federada oficial d'esports reglamentaris.
Si la utilització és en horari nocturn, entre les 23 h. i les 7 h., i festiu aquesta tarifa s’incrementa un 25%.
Residents i
No residents

Tarifa 14. Entrada pública piscines
a) piscina coberta, per persona
b) piscina descoberta:
b.1) infantil
b.2) adults

Anul·lada
Anul·lada
Anul·lada
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C. POLIESPORTIU BESÒS

NÚM. DE TARIFA

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20

Assegurança accidents (per a quotes mensuals d'abonats inferiors a 10€) 1 pagament a l'any
Inscripció nens/es (de 3 a 14 anys)
Inscripció adults (de 15 a 64 anys)
Inscripció adults permanència 1 any (de 15 a 64 anys)- tramitació expedient
TARIFA 1
Inscripció pensionistes
INSCRIPCIÓ
Inscripció més de 65 anys (tramitació expedient)
ABONATS/DES
Inscripció familiar
Inscripció aturats (tramitació expedient)
Inscripció UPC Campus Besòs (tramitació expedient)
Inscripció funcionaris, conveni empreses i/o entitats
Inscripció condicionada (carència 1 any per a inscripcions exemptes)
Més de 65 anys
Nadons (menors de 3 anys) fills/es de socis
TARIFA 2
Nens/es de 3 a 14 anys
QUOTES
Nens/es de cap de setmana de 3 a 14 anys
ABONATS/DES Adults (de 15 a 64 anys)
Adults permanència 1 any (de 15 a 64 anys)
Adults de cap de setmana (majors de 15 anys)
TARIFA 3
Familiar nen/a de 3 a 14 anys sense restricció horària
QUOTES
Familiar nen/a de 3 a 14 anys amb restricció horària dilluns a divendres + caps de setmana
ABONATS/DES Familiar adult (+ de 15 anys) sense restricció horària
FAMILIARS
Familiar adult (+ de 15 anys) amb restricció horària dilluns a divendres + caps de setmana
Funcionaris. socis empleats municipals de l’Ajuntament de Sant Adrià, cossos de seguretat de
l'estat, escoles concertades, empreses amb conveni i federats amb conveni (tots adults)
Policia Local de Sant Adrià, Mossos d’Esquadra i Bombers
Carnet Sostingut (subvencionat Ajuntament Sant Adrià de Besòs)
Educació en l'Esport (subvencionat Ajuntament Sant Adrià de Besòs)
TARIFA 4
Fibromiàlgia (associació afectats fibromiàlgia de Catalunya)
QUOTES
Quota entitats/empreses conveni (accés limitat dilluns a divendres: matins de 7:00 a 14:00h o
ESPECIALS
tardes de 14:00 a 22:00h. dissabte i diumenge lliure)
Quota manteniment
Quota aturats
UPC Campus Besòs
Familiar treballador – major 15 anys (75% descompte sobre el preu)
Familiar treballador – de 3 a 14 anys (75% descompte sobre el preu)
1 dia adult (majors de 15 anys)
1 dia infantil (de 3 a 14 anys)
Abonaments 5 dies adult (majors de 15 anys)
Abonaments 5 dies infantil (de 3 a 14 anys)
Abonaments 10 dies adult (majors de 15 anys)
TARIFA 5
Abonaments 10 dies infantil (de 3 a 14 anys)
ENTRADA
Abonaments mensual adult (majors de 15 anys)
GENERAL
INSTAL·LACIONS Abonaments mensual infantil (de 3 a 14 anys)
Entrenament hoquei subaquàtic (1 sessió)
Abonament 4 sessions hoquei subaquàtic (majors de 15 anys)
Abonament 4 sessions hoquei subaquàtic (de 3 a 14 anys)
1 dia adult UPC Campus Besòs
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2018
(IVA
inclòs)
12,65
33,40
50,60
10,12
33,40
10,12
60,72
10,12
10,12
10,12
50,60
32,69
0,00
23,17
14,88
38,46
43,52
24,24
20,24
18,22
32,69
30,26
32,69
32,69
7,25
5,06
17,92
23,90
10,11
38,46
19,23
9,61
5,06
10,07
5,01
45,34
22,62
85,72
42,76
55,71
31,17
6,02
18,17
11,74
8,10

Entitats 1 sessió/setmana (per alumne i mes)
Entitats 2 sessions /setmana (per alumne i mes)
Entitats 3 sessions /setmana (per alumne i mes)
Monitor «extra» per a curs de natació en grup (1 hora)
Nadons de 3 a 36 mesos. 1 sessió/setmana (per alumne i mes)
Nadons de 3 a 36 mesos. 2 sessions/setmana (per alumne i mes)
TARIFA 7.- ED. Grups 40 alumnes (per alumne i curs)
FÍSICA ESCOLAR Grups 60 alumnes (per alumne i curs)
Introducció al medi aquàtic nadons (de 3 a 36 mesos). 1 sessió/setmana abonats (trimestral)
Introducció al medi aquàtic nadons (de 3 a 36 mesos). 1 sessió/setmana no abonats
(trimestral)
Matronatació abonats/des mensuals (2 sessions/setmana)
TARIFA 8.Matronatació per a no abonats/des mensuals (2 sessions/setmana)
ACTIVITATS
Pilates per embarassades abonats/des mensual (2 sessions/setmana)
AQUÀTIQUES Pilates per embarassades abonats/des mensual (2 sessions/setmana)
Curs natació abonats 1 sessió/setmana (mensual)
Curs natació no abonats 1 sessió/setmana (mensual)
Curs natació abonats 2 sessions/setmana (mensual)
Curs natació no abonats 2 sessions/setmana (mensual)
Nadons 2 dies/setmana abonats (de 3 a 36 mesos)
TARIFA 9.- CURS
Nadons 2 dies/setmana no abonats (de 3 a 36 mesos)
NATACIÓ
Infantil/adults abonats (a partir de 3 anys)
INTENSIUS
Infantil/adults no abonats (a partir de 3 anys)
TARIFA 10.1 sessió/setmana abonats (mensual)
SEMINARIS
1 sessió/setmana no abonats (mensual)
1 sessió abonat
1 sessió no abonat
TARIFA 11.Abonament 5 sessions abonat
CABINA RAIGS Abonament 5 sessions no abonat
U.V.A.
Abonament 10 sessions abonat
Abonament 10 sessions no abonat
Sessió tractament 1 hora abonat
Sessió tractament 1 hora no abonat
Massatge 30’ abonat
Massatge 30’ no abonat
Massatge 50’ abonat/no abonat
TARIFA 12.SERVEI
Drenatge limfàtic abonat
FISIOTERAPEUTA Drenatge limfàtic no abonat
Packs 4 sessions tractament abonat (preu per sessió)
Packs 4 sessions tractament no abonat (preu per sessió)
Packs 4 sessions massatges 50’ abonat (preu per sessió)
Packs 4 sessions massatges 50’ no abonat (preu per sessió)
Neteja facial (sense extracció)
TARIFA 13,Curs automaquillatge
SERVEI
Depilació cames senceres dones
ESTÈTICA
Depilació mitges cames dones
Depilació quàdriceps dones
Depilació engonals dones
Depilació engonals caribenyes dones
Depilació pubis completa dones
Depilació glutis dones
Depilació abdomen/zona lumbar dones
Depilació aixelles/celles dones
Netejar celles/depilació llavis dones
Depilació braços dones
Depilació 1/2 braços dones
Depilació cames senceres homes
Depilació mitges cames homes
TARIFA 6.NATACIÓ
ESCOLAR AMB
MONITOR
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19,03
30,46
39,97
20,90
25,00
34,16
50,90
38,25
79,54
95,63
20,00
68,00
20,00
68,00
6,38
30,46
10,58
43,52
64,26
77,17
51,36
108,08
20,00
68,00
4,63
9,61
25,30
45,54
34,61
71,55
25,00
35,00
15,00
20,00
25,00
25,00
35,00
20,00
30,00
16,00
22,00
15,00
34,99
10,90
5,90
7,90
4,90
7,90
13,90
6,90
4,10
4,90
3,10
9,90
5,90
14,90
7,90

Depilació quàdriceps homes
Depilació engonals/abdomen/zona lumbar/pit homes
Depilació esquena sencera homes
Depilació aixelles/zona perineal homes
Depilació glutis homes
Depilació celles homes
Depilació braços homes
Depilació 1/2 braços homes
Netejar celles + entrecelles homes
Depilació front/galtes/mentó/orelles/coll homes
Entrenador personal (1 hora)
Abonament 4 sessions entrenament personal
Abonament 5 sessions entrenament personal
Abonament 10 sessions entrenament personal
TARIFA 14.Abonament 15 sessions entrenament personal
ENTRENAMENTS
Abonament 20 sessions entrenament personal
PERSONALS
Entrenador personal duo (1 hora)
Abonament 10 sessions entrenament personal duo
Abonament 5 sessions entrenament personal duo
Classe piscina particular alumne i hora (promoció)
TARIFA 15.Cadenat guixetes
ALTRES
Primera sessió abonat
TARIFA 16.Primera sessió no abonat
COACH
Sessió de control abonat
NUTRICIONAL
Sessió de control no abonat
Pista parquet 1 hora
Pista parquet 1 hora amb llum
Entrada lloguer carril piscina (màxim 10 persones per carril). Preu per persona
1 hora utilització carrer piscina per a entitats o col·legis
TARIFA 17.1 hora utilització piscina sencera
LLOGUERS
ESPAIS
1 hora utilització piscina petita
Sala polivalent 1 hora
Sala fitness 1 hora (accés i ús per a grups entitats amb conveni màxim de 20 persones)
Lloguer espai per a grans actes (mínim 3 hores)
General- Quinzenal i hora sèniors cobert
General- Setmanal i hora sèniors cobert
General- Quinzenal cat. benjamí fins cadet cobert
General- Quinzenal cat. juvenil cobert
General- Setmanal cat. juvenil/júnior cobert
General- 1 hora llum
Sèniors- Entrenaments set-jun màx. 40 1h cobert
Sèniors- Entrenaments set-jun màx. 80 1h cobert
Sèniors- Entrenaments set-jun màx. 120 1h cobert
TARIFA 18.UTILITZACIÓ Sèniors- Entrenaments set-jun 1h llum
ESPAIS
Altres cat.- Entrenaments set-jun màx. 40 1h cobert
INSTAL·LACIÓ Altres cat.- Entrenaments set-jun màx. 80 1h cobert
Altres cat.- Entrenaments set-jun màx. 120 1h cobert
Altres cat.- Entrenaments set-jun 1h llum
Extraord.- Pista 1 hora diürna cobert
Extraord.- Pista 1 hora nocturna cobert
Grans actes- Manteniment i neteja (preu hora laborable)
Grans actes- Manteniment i neteja (preu hora nocturna/festiva)
Grans actes- Coordinació (preu hora laborable)
Grans actes- Coordinació (preu hora nocturna/festiva)
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9,90
5,90
10,90
5,90
9,90
6,90
10,90
6,90
4,00
3,10
25,00
96,00
115,00
200,00
270,00
340,00
55,38
497,90
249,05
18,32
5,06
35,00
40,00
15,00
15,00
77,77
101,40
5,01
25,40
369,89
91,59
77,72
77,72
665,90
1.113,15
2.226,40
278,40
556,70
1.113,15
16,45
334,26
668,12
1.002,01
16,45
166,98
334,26
500,79
16,45
201,19
241,67
26,41
30,82
30,82
36,63

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 7 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
Taxa pel servei d’aparcament vigilat de vehicles
Article 1. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei vigilat de vehicles, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Article. 2. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’aparcament
vigilat de vehicles, que s’especifica en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent.
Article 3. Subjectes passius. Són subjectes passius del la taxa regulada en aquesta ordenança els qui
es beneficiïn del serveis, realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
S’entendrà que és beneficiari dels serveis el qui consti com a propietari del vehicle en els registres públics
corresponents.
Article 4. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
que es conté en l’annex per a cada un dels diferents serveis.
Article 5. Obligació de pagament. 1.L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
s’inicia a partir del moment que es realitza el servei específic a l’annex.
El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà per:
a)Serveis específics a la tarifa 1 de l’annex: mensualment dins dels deu primers dies del mes
corresponent.
b)Serveis especificats a la tarifa 2 de l’annex: en el moment de retirar el vehicle.
Article 6. Gestió. 1. A més a més del pagament de la Taxa, els abonats que causin alta hauran
d’ingressar en concepte de dipòsit l’equivalent a un mes d’abonament.
2.L’abonat que no estigui al corrent del pagament de les quotes mensuals es considerarà que en causa de
baixa, sense perjudici de seguir l’acció per al seu cobrament definitiu.
3.A les tarifes regulades en la present ordenança se’ls aplicarà l’IVA quan procedeixi.

ANNEX DE TARIFES
Taxa pel servei d’aparcament vigilat de vehicles
Tarifa 1. Aparcament vigilat al pàrquing municipal de la Plaça de Vila.
Euros
1.- Abonaments per hores per vehícles automòbils
a) Per cada minut o fracció
b) Una hora sencera
c) Un dia sencer (24 hores)
2.- Abonaments per setmanes per vehicles automòbils
a) els 5 dies laborables (12hores/dia)
b) els 7 dies (24 hores/dia)
3.- Abonaments mensuals per vehicles automòbils (12 hores/dia)
a) Nits dels dies laborables de dilluns a divendres des de les 19 hores i els caps de setmana i
els festius les 24 hores.
b) Dies laborables de dilluns a divendres (12 hores: de 6 a18h, de 7 a 19h, de 8 a 20h. i de 10 a
22h)
c) Fiança per abonament nocturn o diürn de 12 hores. Sense IVA
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0,0327
1,96
23,06
29,49
38,14
70,34
70,34
83,00

4.- Abonaments mensuals (24 hores al dia)
a1) Lloguer mensual de places per a discapacitats
a2) Fiança plaça adaptada per a minusvàlids. Sense IVA
b1) Lloguer plaça fixe en la segona planta
b2) Fiança plaça de la segona planta. Sense IVA
c1) Lloguer plaça no fixe en la primera planta
c2) Fiança plaça de la primera planta. Sense IVA
d1) Lloguer plaça fixe de cotxe+moto en la segona planta
d2) Fiança plaça de la segona planta de cotxe+moto. Sense IVA
e1) Lloguer plaça fixe cotxe 2ª planta + moto fixe 1ª planta
e2) Fiança plaça fixe cotxe 2ª planta + moto fixe 1ª planta
f1) Lloguer plaça no fixe cotxe 1ª planta + moto fixe 1ª planta
f2) Fiança plaça no fixe cotxe 1ª planta + moto fixe 1ª planta
5.-Abonaments mensuals per a motocicletes i bicicletes
a1) Lloguer mensual 1ª planta motocicletes (12hores/dia)
a2) Fiança 1ª planta motocicletes. (12h). Sense IVA
b1) Lloguer mensual 1ª planta motocicletes (24hores/dia)
b2) Fiança. 1ª planta motocicletes (24h). Sense IVA
c1) Lloguer mensual 1ª planta bicicletes (24hores/dia)
c2) Fiança. 1ª planta bicicletes (24h). Sense IVA
6.- Targetes d’accés d’abonats lloguer
a) Tarja nova. Sense IVA
b) tarja de segona ma. Sense IVA
7.- Tickets de promoció comercial
a) Val de 1 hora aparcament per a comerciants
b) Val de 1 hora aparcament per a particulars

Nota 2
Nota 2
92,33
108,95
96,73
114,14
114.31
134,89
119,83
145,00
124,23
150,32
26,38
31,13
39,57
46,69
13,14
15,50
20,00
10,00
1,10
1,31

8.- Targeta moneder
.- Una hora: Col·lectius i comerciants associats
.- Una hora: Col·lectius i comerciants no associats i particulars

1,31
1,53

9.- Abonaments mensuals de cap de setmana
- Tres dies de divendres a les 12 h. fins dilluns a les 12 h.

41,32

10.- Abonaments mensuals (8 hores diàries)
49,59

- Diürn: laborals de dilluns a divendres de 6 a 16 h.
11. Abonaments mensuals (Per dies concrets i màxim d'hores):
- 1 Dia concret setmanal 12 hores, total setmanal de 12 h
- 2 Dies concrets setmanals 12 hores c/u, total setmanal de 24 h
- 3 Dies concrets setmanals 12 hores c/u, total setmanal de 36 h
- 4 Dies concrets setmanals 12 hores c/u, total setmanal de 48 h
- 5 Dies concrets setmanals 12 hores c/u, total setmanal de 60 h

28,93
38,84
49,59
59,50
70,25

12. Targeta pack hores (Sense límit per a consumir):
33,44

- Pack de 20 hores

78,68

- Pack de 50 hores
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147,52

- Pack de 100 hores
13, Abonament de només un mes 1ª planta plaça no fixe cotxe
1)
2)

107,44

Els treballadors de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i els de Eusabsa gaudiran d’un descompte
sobre la tarifa dels lloguers mensuals del 10%.
Tarifes discapacitats
a) Als titulars de vehicles que aportin certificat de discapacitat, se’ls aplicarà un 25% de descompte
sobre la tarifa vigent.
b) Per als abonats discapacitats, es disposa a la 1ª. planta de 4 places adaptades i d’altres 4 a la
planta segona. Tindran dret a les mateixes quan n’hi hagin places disponibles, els titulars
conductors de vehicles que disposin de targeta de discapacitat.
c) Per als beneficis anteriors, els discapacitats hauran d’acreditar-lo documentalment.

Tarifa 2. Aparcament vigilat al pàrquing municipal de Besòs Mina.
Euros
1)

Abonaments de vehicles:

a) Abonament fix, per vehicle i automòbil, al mes
b) Fiança, dipòsit, només 1r mes (sense IVA)
c) Targetes d’accés abonats fixos (sense IVA)
2) Abonament de moto:

70,34
83,00
20,00

a) Abonament fix, ciclomotor i motocicleta, al mes
b) Fiança, dipòsit, només 1r mes (sense IVA)
c) Targetes d’accés abonats fixos (sense IVA)
3) Abonament per a vehicles grans (de 2,20 a 2,50 m. d’ample)
a) Abonament fix mensual
b) Fiança, dipòsit, només primer mes
c) Targetes d’accés abonats fixos (sense IVA)
3) Targetes d’accés de segona mà per abonats (sense IVA)

35,17
41,50
20,00

Concessió de places: (Usdefruit de 24 anys de 2017 a venciment final 17/04/2041)
a) Places d’automòbil.
b) Places de motocicleta.
c) Venta de targetes d’accés. Noves
d) Venta de targetes d’accés. Usades (2ª mà)

93,22
110,00
20,00
10,00
12.068,97
3.879,31
16,95
8,47

Tarifa 3. Aparcament vigilat al pàrquing municipal de Joan XXIII.
Euros
1.

Abonaments auto 1ª planta:

a) Abonament fix, per vehicle i automòbil, al mes
b) Fiança, dipòsit, només 1r mes (sense IVA)
2. Abonaments auto 2ª planta:

83,53
98,57

a) Abonament fix, per vehicle i automòbil, al mes
b) Fiança, dipòsit, només 1r mes (sense IVA)
3. Abonaments moto 1ª i 2ª planta:

80,17
94,60

a) Abonament fix, per moto al mes
b) Fiança, dipòsit, només 1r mes (sense IVA)
4. Comandaments a distància d’accés: (sense IVA)
Comandament nou
Comandament de segona mà (usat)

35,17
41,50
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30,00
18,00

Clau d’accés a portes peatonals
5. Concessió de places:(Usdefruit de 25 anys de 2017 a venciment final 12/01/2042)
a) Places d’automòbil 1ª planta.
b) Places d’automòbil 2ª planta.
c) Places de motocicleta 1ª planta.
d) Places de motocicleta 2ª planta.
e) Venta de comandaments a distància d’accés:
Comandaments a distància nous
Comandaments a distància usats (de segona mà)
Clau d’accés a portes peatonals

12,00
14.655,17
13.793,10
3.965,52
3.879,31
25,42
15,25
10,17

Tarifa 4. General per aparcaments soterranis
a) Guardem el seu vehicle 30 dies en vacances

41,32 €

Guardem el seu vehicle durant un màxim de 30 dies, en període de vacances de Juny a Setembre, es
permet una sola entrada i sortida i s'ha de preavisar amb 48 hores d'antelació
b) Descompte per pagament avançat del lloguer de les places de pàrking
10% Pagament avançat de 6 mesos sobre total període
15% Pagament avançat de 12 mesos sobre total període
20% Pagament avançat de 24 mesos sobre total període
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa per als serveis adreçats a persones amb manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc
d'exclusió social
Art. 1er. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació de serveis municipals adreçats a persones amb
manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió social d’acord amb el que s’estableix en aquesta
Ordenança.
Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis municipals
adreçats a persones amb manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió social
-

Servei d’atenció a domicili:
Ajuda domiciliària
Àpat a domicili
Arranjament d’habitatge
Neteja de manteniment
Teleassistència domiciliària
Transport Centre de Dia

Art. 3er. Subjectes Passius. Usuaris. Podran gaudir dels serveis municipals adreçats a persones amb
manca d’autonomia, necessitats socials i/o risc d'exclusió social, que estiguin empadronades a Sant Adrià
de Besòs.
Art. 4rt. Quantia. Tarifa unitària dels serveis d’atenció a domicili que es presten.
Servei

Euros

Ajuda domiciliària (hora)

17,16

Àpat a domicili (mensual)

100(*)

Arranjament d’habitatge (únic)

347(**)

Neteja de manteniment (hora)

14,04

Teleassistència domiciliària(***)

A

B

C

(mensual i per tipus)

6

0

0

Habitatge tutelat

(****)

(*)El preu mensual d'aquest servei es 131€ mensuals. L'Ajuntament subvenciona 31€ al mes a totes les
persones usuàries del servei.
(**) Aquesta és el preu màxim a partir del qual es cobrara el servei i varia en funció del tipus d'arranjament
(veure projecte arranjaments)
(***) El preu mensual d'aquest servei és de 7,44€ pel TAD A, de 1,10€ pel TAD B i de 0,55€ pel TAD C al
mes.
La taxa municipal del 100%, és de 6€ pel TAD A, de 0€ pel TAD B i 0€ pel TAD C.
L'Ajuntament subvenciona amb 1,44€ al mes totes les persones usuàries del TAD A (obligatori per poder
tenir a domicili una TAD B i/o una TAD C) ) i en la seva totalitat els usuaris del TAD B i C.
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(****) La quota de la tarifa de l'habitatge tutelat vindrà determinada en el contracte que signa l'usuari amb
l'Ajuntament.
CÀLCUL DEL SALDO NET
Per poder determinar la quota que ha d’aportar una persona per a rebre qualsevol dels serveis esmentats
anteriorment, després de garantida la cobertura de les seves necessitats bàsiques, s’ha d’utilitzar la
fórmula del “Saldo net” que es calcula a partir de restar a la totalitat dels ingressos de la persona
sol·licitant, les despeses indispensables per al seu sosteniment, i que ens dóna com a resultat la quantitat
líquida a partir de la qual podem aplicar el percentatge a pagar per part de l’usuari dels serveis utilitzats.
La figura de la persona a càrrec s'aplicarà en l'apartat de les despeses.
En el cas d'arranjament d'habitatge i de neteja de l'habitatge, és farà el càlcul per unitat familiar, tenint en
compte tots els ingressos de la unitat familiar i totes les despeses.
ES CONSIDEREN INGRESSOS
Es consideren ingressos documentalment justificats aquells corresponents a la persona sol·licitant i/o de
la unitat familiar, si és el cas.
ES CONSIDEREN DESPESES
Es consideren despeses documentalment justificades:

a) La totalitat de les despeses fixes mensuals (lloguer o hipoteca, comunitat, assegurança
d’enterrament...)

b) Una quantitat fixa de subministraments (llum, aigua, gas i telèfon), de 100 €
c) Una quantitat fixa que inclou el conceptes d'alimentació, vestit, sabates, material de neteja,
imprevistos...Aquesta quantitat serà de 380€ i s'incrementarà per cada persona addicional de la unitat
familiar i/o persona a càrrec de la següent manera:
Núm de persones addicionals

Quantia aplicada

1 persona

120

2 persones

180

3 persones

240

Més de 3 persones

300

Art. 5è. Tarifes a pagar en funció del percentatge aplicat al saldo net resultant, en els serveis del SAD,
àpats a domicili, neteja, arranjament de l'habitatge i teleassistència:
TARIFES
Ajuda dom. 1 Àpats 1
Percentatge
SALDO NET
hora
mes
menys de
5%
0,86
5
115€
115 a 230€
25%
4,29
25
230 a 330
45%
7,72
45
330 a 430 €
65%
11,15
65
Tarifa any 2018

17,16€

Neteja 1
hora

100€

Arranjament TAD A TAD B

TAD C

0,70

66,92

3

0

0

3,51
6,32
9,13

141,99
156,15
225,55

3
3
6

0
0
0

0
0
0

14,04€

347,00 €

6€

0€

0€

Art. 6è. Tarifa a pagar pel servei d'habitatge tutelat:
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CÀLCUL PEL SERVEI D'HABITATGE TUTELAT
PENSIÓ:
Diners de butxaca: el 44% del SMI-2017 (707,70 €) = 311,39 €

QUOTA = (pensió – 311,39 €) (12 mesos sense pagues)

Art. 7è. La gestió de la Taxa es realitzarà mitjançant liquidacions mensuals i domiciliats en una entitat
bancària. En el cas de la quota d’arranjament d’habitatge es farà el pagament únic que s'abonarà al
finalitzar el servei o amb un màxim de 2 pagaments, a sol·licitud de l'interessat.
Art. 8è. Condicions generals de prestació del servei.
Els serveis seran autoritzats mensualment per acord de la Regidoria de Promoció i Protecció Social,
d'acord amb els següents requisits:
1.
2.
3.

Que hi hagi consignació pressupostària.
L’existència de l’informe social que justifiqui la necessitat de la prestació del servei.
Quan l’usuari aporti anualment la justificació documental de la variació dels seus ingressos.
Disposició final

Aquesta ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i l’ultima modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
Taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals
dels mercats i pels serveis inherents
Article 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals dels mercats i pels
serveis inherents, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa de l’ús del béns i instal·lacions
municipals dels mercats i pels serveis inherents, que s’especifiquen en les tarifes que consten a l’annex
corresponent de la present Ordenança.
Article 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les concessions, autoritzacions o llicències, o els qui es
beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
contingudes a l’annex.
Article 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança s’inicia:
a)Quan es tracti de noves concessions d’aprofitament, en el moment de sol·licitar la llicència
corresponent.
b)Quan es tracti de concessions d’aprofitaments, que ja han estat autoritzats i prorrogats, el primer dia de
cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes.
2.El pagament de la taxa s’efectuarà:
a)Quan es tracti de autoritzacions i llicències de nous aprofitaments, mitjançant liquidació que s’haurà
d’ingressar sempre abans de retirar la llicència corresponent.
b)Quan es tracti de concessions d’aprofitament que corresponguin a les instal·lacions del mercat
d’abastaments, per mitjà de padrons o matrícules, per trimestres naturals.
c)Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats i que corresponguin
al Mercat d’encants, quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys
naturals, fraccionat el pagament en dos semestres.
S’entendran tàcitament prorrogades d’any en any les llicències atorgades als encantistes, als efectes del
que disposa l’apartat anterior.
En el cas de baixa d’una parada del mercant d’encants, el tribut es prorratejarà per mesos naturals,
entenent-se com a mes natural el de la data de la sol·licitud de baixa.
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ANNEX DE TARIFES
Taxa per l’ús dels béns i instal·lacions municipals
dels mercats i pels serveis inherents
Utilització dels espais del Mercat d’abastaments

IMPORTS

TARIFA 1. Parades del mercat d'abastaments

20,59 €/m2/mes

TARIFA 2. Magatzems i/o cambres i/o obradors del mercat ubicats a la planta -1

8,34 €/m2/mes

TARIFA 3 Utilització privativa d’espais comuns ubicats a la planta 0
TARIFA 4 Utilització de la cuina municipal ubicada a la planta +1
TARIFA 5 Espai dedicat a supermercat
TARIFA 6 Utilització esporàdica d’espais a l’interior del mercat per realitzar
demostracions de productes. Publicitat comercial, etc. preu per dia i m2
Tarifa 7. Canvis de titularitat dels diferents espais del Mercat d’Abastaments.
Tarifa 8. Consum energètic fred individual per cada parada i/o magatzem
Utilització dels espais de la carpa provisional
TARIFA 1. Utilització dels espais del mercat d'abastaments ubicat a la carpa
provisional

6,67 €/m2/mes
30 € 1ª sessió de 4 hores (5 €
les sessions successives
continuades)
12.714,07 €/mes
5 €/m2/dia
250 € / expedient
Segons consum real de frigories
mesurat per comptador
individual
IMPORTS

Euros/mes

a) Preu per m2 de lloc de venda

26,05 €

b) Preu per m2 de magatzem

1,76 €

Utilització dels espais del Mercat d’Encants
TARIFA 1. Llicències anuals per utilitzar parades fixes de venda al Mercat
d'Encants.
a) Parades del Mercat d'Encants per metre lineal i dia

IMPORTS
Euros/dia/mL
3,29 €

b) Transmissió de parada fixa de venda del Mercat d'Encants: La quota equivalent
a un semestre per metre lineal i dia
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de gener de
2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24
Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques municipals
Article 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques d’aquesta municipi dintre de les zones determinades per l’Ajuntament, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal anterior.
Article 2n. Fet imposable. 1, Constitueix el fet imposable de la taxa per l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en els vies públiques d’aquest municipi dintre de les zones determinades per
l’Ajuntament.
2.No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles següents:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Els vehicles estacionats a zones reservades per a la seva categoria o activitat.
Els vehicles autotaxi que el conductor hi sigui present.
Els vehicles de servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de
l’Estat, la comunitat autònoma o les entitats autònomes i que es destinin directament i
exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin
realitzant aquests serveis.
Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats externament
amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat.
Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la seguretat Social o a la Creu
Roja i les ambulàncies.
Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l’autorització especial corresponent
que expedeixi la delegació de Circulació i transports.

Article 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta Ordenança els
conductors que estacionin els vehicles en els termes previstos en l’apartat primer de l’article anterior.
Article 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
que es conté en l’annex.
Article 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança comença en el moment que s’efectuï aquest estacionament a les vies públiques compreses en
els zones determinades per l’Ajuntament.
2.El pagament d’aquesta taxa es realitzarà mitjançant l’adquisició de tiquets expedits per procediments
mecànics a les màquines disposades a aquests efectes a la via pública. Per tal d’acreditar aquest
pagament, el tiquet s’haurà d’exhibir a la part interior del parabrisa, de manera que sigui totalment visible
des de l’exterior.
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ANNEX DE TARIFES
Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques municipals

Tarifa 1. Estacionament zona blava.
ZONA 1 – CENTRE URBÀ
a) Estacionament preu per minut fins 90 minuts (IVA exclòs)
b) Estacionament preu per minut de 91 a 120 minuts (IVA exclòs)
Estacionament màxim 2 hores minuts (IVA inclòs)
ZONA 2 – Ps. POLLANCREDA
a) Estacionament preu per minut fins 90 minuts (IVA exclòs)
b) Estacionament preu per minut de 91 a 120 minuts (IVA exclòs)
c) Estacionament preu per minut de 121 a 180 minuts (IVA inclòs)
Estacionament màxim 3 hores minuts (IVA inclòs)
(Fracció mínima inicial de 15 minuts)
Retirada de denúncia
1) Per sobrepassar el límit horari
2) Per manca de tiquet visible
Tarifa 2.Estacionament preferent per residents amb distintiu (podran aparcar
tots els vehicles)
Tarifa mensual
Tarifa trimestral
Tarifa semestral
Tarifa anual
Per confecció nova acreditació per deteriorament, pèrdua, etc.
Places per no residents: les mateixes tarifes, horaris i normes que la zona blava

Base euros
0,0198
0,0234
3,00
0,0198
0,0234
0,0275
5,00

6,94
8,68
Base euros
2,60
6,94
13,06
20,91
2,48

Nota:
-

El pagament dels tiquets d’estacionament es realitzarà mitjançant monedes a partir de 5
cèntims o amb targeta de crèdit.

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 27 d’octubre de 2016 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2017 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.

- 130 -

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25
Taxa per les entrades de vehicles a propietats particulars
i les reserves de parada de la via publica
Article 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per les utilitzacions privatives o aprofitaments especials per les
entrades de vehicles a propietats particulars a través de les voreres o de qualsevol altres espais de domini
públic local i les reserves de via pública per a aparcaments per a aparcaments exclusius, càrrega i
descàrrega, i anàlegs, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per
l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altres espais de domini públic local i la reserva
de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, i
qualsevol altres, especificats en les tarifes contingudes a l’annex d’aquesta ordenança.
Article 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es
beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
2.En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la
condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a que donin accés aquestes
entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4t. Quantia. 1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex.
2.Les tarifes d’aquesta taxa seran les que figuren a l’annex.
Article 5è. Obligació de pagament. 1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança s’inicia:
a)
b)

Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el
primer dia de cada any natural.

2.El pagament de la Taxa es realitzarà:
a)
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, mitjançant un ingrés directe a la
Tresoreria municipal, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que es disposa en l’article
46.1 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, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la
llicència corresponent.
b)

Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan
ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals, durant
el període que determini la Comissió de Govern.

Article 6è. Normes de gestió. 1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
2.Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article
anterior.
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3.En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi la
devolució de l’import ingressat.
4.Una vegada que s’hagi autoritzat l’ocupació, hom l’entendrà prorrogada mentre la persona interessada
no presenti la declaració de baixa.
5.La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia de l’any natural següent al de la seva
presentació. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa.
ANNEX DE TARIFES
Taxa per les entrades de vehicles a propietats particulars
i les reserves especials de la via pública
Tarifa 1. Guals i passos d’entrada per a vehicles a propietats particulars

Tarifes anuals en euros

Limit horari de 7 a 15 hores
Limit horari de 15 a 19 hores
Limit horari de 7 a 19 hores
Sense limit d’horari

Vies
Pavimentades
Fins a
Per cada
4 metres
metre,
lineals
o fracció,
d’excés
123,75
43,70
61,80
21,60
185,45
59,25
248,20
86,35

Vies no
Pavimentades
Fins a
Per cada
4 metres
metre,
lineals
o fracció,
d’excés
61,80
21,60
31,05
15,40
92,85
37,25
123,75
43,70

Tarifa 2. Reserva especial de parada.
Euros
a) La reserva especial de parada a la via pública de principi i final de línia, per a serveis
regulars, interurbans, de transport col·lectiu de viatgers, serveis discrecionals d’excursions i
agències de turisme i anàlegs i els aparcaments concedits a hotels i entitats, per cada metre
lineal de calçada afectada o fracció, a l’any
67,45
b) La reserva d’aparcament davant les obres de construcció, reforma o enderrocament
d’immobles, per cada metre lineal o fracció, al mes
11,95
c1). Pel tancament total de via pública per dia o fracció de dia
c2). Pel tancament total de via pública per hora (fins a 4h) euros/h
c3). Pel tancament parcial de via pública per dia o fracció de dia
c4). Pel tancament parcial de via pública per hora (fins a 4 h.)
d) La reserva de la via pública per a l’ensenyament de conducció de vehicles a motor, per cada
un, a l’any

151,20
20,00
75,60
10,00
87,45

Tarifa 3. Reserva d’espai temporal (càrrega i descàrrega de mercaderies)
a) Amb límit d’horari: de 7 a 14 h (per metre lineal o fracció a l’any)
67,45
b) Reserva d’espai temporal (càrrega i descàrrega) per metre lineal i dia
(Aquesta tarifa vindrà incrementada amb un 50% en el supòsit de tràmit d’urgència, entès com
a tal la sol·licitud formulada dins de les 48 hores)
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6,50

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 29 d’octubre de 2012 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2013 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i
la volada de la via pública
Article 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials dels subsòl, sòl o
la volada de les vies públiques municipals, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del
text legal esmentat.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa les utilitzacions privatives o
aprofitaments especials del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’especifiquen les tarifes que es
contenen en l’annex d’aquesta ordenança.
Article 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si
és que es va procedir sense l’autorització corresponent.
2. En cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic local, el
beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió està obligat, independentment del pagament de la taxa que
escaigui a reintegrar el cos total de les despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne
prèviament l’import.
3. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa quantitat que el
valor del béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament produït.
Article 4t. Quantia. 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l’annex.
Article 5è. Normes de gestió. 1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
2.Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article
següent.
3.Una vegada que s’hagi autoritzat l’ocupació, si no s’ha determinat exactament la durada de
l’aprofitament, se la considerarà prorrogada mentre l’interessat no presenti la declaració de baixa.
4.La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent
assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa determinarà l’obligació de
continuar pagant la taxa.
Article 6è. Obligació del pagament. 1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança neix en els casos següents:
a)Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b)Quan es tracta de concessions o autoritzacions d’aprofitaments que ja han estat autoritzats i
prorrogats, el primer dia de cadascun dels períodes naturals que s’assenyalen a l’article 5è o en
les tarifes.
2.El pagament de la taxa es realitzarà:
a)Quan es tracti de concessions d’aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria municipal o
allà on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
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Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ acord amb el que es disposa en l’art. 46.1 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, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b)Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja
estiguin inclosos en els padrons o matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals, en els terminis
que fixi la Comissió de Govern.
Article 7è. Facultats d’inspecció. La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula
aquesta Ordenança, per tal de quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon als serveis d’inspecció
propis d’aquest Ajuntament.
Disposició addicional
Queden resolts els convenis que tenia establerts l’Ajuntament amb les empreses explotadores de serveis
de subministrament, per la recaptació de la taxa per l’ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública i
per la taxa per llicències urbanístiques.
ANNEX DE TARIFES
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i
la volada de la via pública
Euros
1) Conduccions elèctriques
a) Per cada metre lineal de conducció elèctrica, subterrània o aèria, de baixa
tensió, formada com a màxim per dos conductors i un de neutre, en el cas de
corrent continu, o de tres fases i un de neutre, en cas de corrent trifàsica, es
pagarà a l’any:
Fins a 4mm de secció
De 5 a 10 mm
D’11 a 50 mm
De 51 a 120 mm
De 121 a 240 mm
De 241 a 500 mm
De 501 a 1000 mm
De més de 1000 mm de secció
b) Per cada metre lineal de conducció elèctrica d’alta tensió, es satisfarà a l’any:
Fins a 5 parells
De 6 a 10 cavalls
D’11 a 50 cavalls
De 51 a 100 cavalls
De 101 a 200 cavalls
De 201 a 500 cavalls
De 501 a 1000 cavalls
De més de 1000 cavalls

0,18
0,21
0,24
0,28
0,31
0,37
0,54
0,76
0,18
0,21
0,24
0,28
0,31
0,34
0,40
0,60

2) Canonades subterrànies per a la conducció d’àrids, gasos i líquids, per cada
metre lineal a l’any
Fins a 50 mm de diàmetre
De 51 a 100 mm
De 101 a 200 mm
De 201 a 350 mm
De 350 a 500 mm
De 501 a 750 mm
De 751 a 1000 mm
De més de 1000 mm
3) Galeries de serveis d’electricitat, telèfon i aigua, independents del cànon
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0,21
0,34
0,60
1,30
2,35
4,35
10,95
14,60

concertat i per cada metre lineal d’instal·lació, a l’any
a) Cables de baixa tensió
b) Cables d’alta tensió
c) Canonades de fins a 80 mm
d) Canonades de 81 a 200 mm
e) Canonades de més de 201 mm
f) Canonades de telèfons
4) Sales i corredors subterranis per a usos industrials establerts o que s’estableixin
al subsòl de la via pública, pagaran a l’any, per m3, inclosos els gruixos del mur,
solera i sostre
5) Altres instal·lacions
a) Caixes de distribució d’electricitat, cadascuna a l’any
De baixa tensió i col·locades al subsòl
Col·locades al sòl
b) Caixes de derivació d’electricitat d’alta tensió, instal·lades al subsòl, cadascuna
a l’any
c) Transformadors, cadascun a l’any
d) Trapes d’accés a sales o passatgers subterranis, per cadascuna a l’any

0,14
0,31
0,24
0,40
0,80
0,28
18,40

24,20
31,05
48,40
165,50
48,40

e) Caixes per a ventilació de sales subterrànies, per cadascuna a l’any
48,40
f) Fars o focus per a la il·luminació de façanes instal·lades sobre arbres o altres
elements situats a la via pública, per cadascuna a l’any
g) Per cada femella d’orelles o aïllador a l’any
h) Per cada suport, per a aïllador
Fins a 10 femelles d’orelles, a l’any
De més de 10 femelles d’orelles, a l’any
i) Per cada pal o columna, a l’any
j) Per cada cavallet de ferro, a l’any
k) Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, a l’any
l) Per cada tapa de tancament de claus de pas
Fins a 5 dm3 de volum, a l’any
Més de 5 dm3 de volum, a l’any

6,15
0,20
3,30
6,75
3,30
6,75
0,34
10,10
33,10

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 7 articles, una disposició addicional i una disposició final, va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última
modificació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a
definitiva tindrà efectes des de primer de gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o
modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27
Taxa per l’ocupació temporal o permanent de la via pública o d’immobles de domini públic de
propietat municipal
Art 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials que es derivin de
l’ocupació temporal o permanent de la via pública, les normes de la qual s’atenen al que disposa en
l’article 29 i 57 del text legal esmentat.
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa les utilitzacions privatives o
aprofitaments especials del domini públic local que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en
l’annex d’aquesta ordenança.
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les
persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les llicències o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si
és que s’ha procedit sense l’autorització corresponent.
Art. 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l’annex corresponent.
Art. 5è. Obligació del pagament. 1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
s’inicia:
a)Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b)Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia de cada
un dels períodes naturals de temps que s’indiquen a la tarifa.
2.1. El pagament de la Taxa es realitzarà:
a)Quan es tracta de concessions de nous aprofitaments per ingrés directe a la tresoreria
Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència corresponent.
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d’acord amb el que disposa a l’art. 46.1 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, i s’elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent.
b)Quan es tracta de concessions d’aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats una vegada
estiguin inclosos en els padrons o les matrícules d’aquesta taxa, per anys naturals, en els
terminis que estableixi la Comissió de Govern.
2.2.

Les entitats sense ànim de lucre i les associacions inscrites al registre municipal d'entitats estaran
exemptes d'aquesta taxa per aquelles ocupacions del domini públic local sol·licitades per activitats
o actes relacionades amb el seu objecte social que no tinguin una finalitat comercial.

2.3

A les tarifes assenyalades per dies s'entendran que són dies naturals. No obstant, es computarà
com un dia sol quan entre l'inici i el final de l'ocupació no passin més de 24 hores consecutives,
encara que es tracti de dies naturals diferents

Art. 6è. Normes de gestió. 1. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els
epígrafs respectius.
2.Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta ordenança
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’art.
següent i formular una declaració on consti la superfície i la durada de l’aprofitament. La llicència s’haurà
de sol·licitar amb una antelació mínima de la data de l’ocupació de la via pública de 25 dies.
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3.En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest municipi la
devolució de l’impost ingressat.
4.Hom no consentirà l’ocupació de la via pública fins que no s’hagi abonat el dipòsit previ a què fa
referència l’art. 5.2a) anterior i els interessats no hagin obtingut la llicència corresponent. L’incompliment
d’aquesta prescripció podrà provocar que no es concedeixi la llicència, sense perjudici del pagament de la
taxa i de les sancions i els recàrrecs que s’escaiguin.
5.Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a tercers. L’incompliment
d’aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència.
6.Quan l’objecte de la taxa sigui l’ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions, es fixarà una fiança del 50% de l’import de la taxa sense perjudici del pagament
de la taxa corresponent.
7.Quan l’objecte sigui l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, la fiança es fixarà en el 20% de
l’import de la taxa. En el cas de renovació per comunicació de la llicència, no caldrà constituir aval en
garantia de reposició de paviments i mobiliari urbà.
8.Les llicències concedides es podran anul·lar a petició de la persona interessada tot abonat el 10% de la
taxa que correspongui satisfer, sempre que no hi hagi hagut ocupació de la via pública en cap moment.
9.Els aprofitaments que siguin conseqüència directa de les obres de rehabilitació d’habitatges que hagin
obtingut els beneficis assenyalats en el Decret 150/1988 de la Generalitat de Catalunya, gaudiran de
gratuïtat de la taxa regulada en aquesta ordenança, una vegada pres l’acord per la Comissió de Govern.
10.Els aprofitaments que siguin conseqüència directa de les obres compreses en el programa municipal
de mesures per a la protecció i millora del paisatge urbà gaudiran de la gratuïtat establerta en l’esmentat
programa, una vegada pres l’acord per part de la Comissió de Govern.
11.La Taxa corresponent a aquells aprofitaments regulats per la present ordenança que s’hagin iniciat
sense que s’hagi sol·licitat la llicència oportuna tindran un recàrrec del 200% de la taxa corresponent.
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ANNEX DE TARIFES
Taxa per l’ocupació temporal o permanent de la via pública
Tarifa 1.

Euros

1.

Aprofitament del domini públic en general, per metre
Quadrat o fracció al mes
2. Aprofitament del domini públic de la via pública per metre
Quadrat al dia
Tarifa 1 bis. Ocupació per amuntegament de materials de construcció, abocaments de
terres o runes, casetes o contenidors de construcció. Per metre quadrat i mes o fracció

4,90
1,70
0,63

Tarifa 2. Grues emprades a les obres per a l’ascens de materials de qualsevol classe
(sempre que la base no estigui assentada a la via pública), per mes o fracció
44,50
Tarifa 3. Taules, cadires, vels, para-sols, testos i altres objectes anàlegs que ocupin les vies
públiques, per m2 i mes
a) Carrers de categoria 3ª. 4ª. i 5 ª (segons coef. situació IAE)
b) Carrers de categoria 2ª (segons coef. situació IAE)
c) Carrers de categoria 1ª (segons coef. situació IAE)
Tarifa 4. Quioscs, marquesines i vidrieres que ocupin les vies públiques:
a) Quiosc amb superfície d’ocupació igual o inferior a 6 m2, al mes
b) per cada m2 o fracció de més, al mes
Tarifa 5. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic:
a) Venda en parada fixa:
Fruits secs, castanyes i anàlegs, al semestre
Gelats, refrescos i similars, al semestre
Bunyoleries, d’un a deu dies
Bunyoleries, per un mes
Bunyoleries, per un trimestre
Venda de flors, al semestre
Venda de flors, dies festius, cada un
Venda d’articles propis de Nadal, reis i altres festes
tradicionals, per cada dia
Venda i exposició de qualsevol tipus de mostres a la via
pública, per m2 i dies
Venda de fruita de temporada, per temporada i sense
variació de producte, per m2 o fracció
b)Fires:

4,65
5,10
5,55
28,50
8,00

77,90
88,85
14,75
28,30
55,35
72,75
5,55
8,10
1,75
16,80

Festa Major
b1) Tòmboles, bars, degustació de vins i anàlegs, taules de venda, joguines, llaminadures,
fruits secs o coco, fuet i altres similars:
Tram dels primers 30 m2. Tarifa per m2 (màxim 5 dies)
Tram a partir de 30 m2. Tarifa per m2 (màxim 5 dies)
Nota: a partir del 6è dia, cada dia afegit incrementarà un 20% l’import de la taxa total.

5,00
8,00

b2) Atraccions, tren de la bruixa, babys, cavallets, scalextric, tobogan, telecadira, cuc-boig,
carroussels, cercle-anells, trets, auto-xoc i les caravanes respectives:
Tram dels primers 100 m2. Tarifa per m2 (màxim 5 dies)
Tram a partir de 100 m2. Tarifa per m2 i dia (màxim 5 dies)
Nota: a partir del 6è dia, cada dia afegit incrementarà un 20% l’import de la taxa total.
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5,95
4,00

20,00
b3) Venda de globus sense parada fixa
(inclou tots els dies de la Festa Major)
0,60
Altres fires, pels mateixos elements per m2 i dia

c) Circs o espectacles anàlegs, estada màxima de 10 dies, cada dia
Tarifa 6. Aparells automàtics a la via pública:
a) Bàscules automàtiques i aparells similars, per semestre i aparell
b) Aparells distribuïdors de gasolina i similars, per semestre i aparell
c) Aparells recreatius i similars, per cada aparell, al mes
Tarifa 7. Màquines, aparells i similars que sense ocupar la via pública s’accionin des
d’aquesta:
a) Màquines o aparells expenedors de begudes o altres productes, per cadascuna, quota
anual irreductible
b)Caixers permanents i similars en entitats bancàries:
b.1) Bústies i caixes que permetin tant sols l’ingrés de
quantitats, cadascuna, quota anual irreductible
b.2) Caixers automàtics que permetin la retirada de fons, o altres operacions, cadascun,
quota anual irreductible
c)Altres tipus de maquinària o aparells, caixers o similars
Tarifa 8. Festes al carrer
a)Envelats o tancats amb destinació a la celebració de balls, concerts, etc., per cada 5 dies
o fracció
b)Concerts o balls a la via pública, representacions teatrals i diversions anàlogues, al dia

162,05
55,35
53,40
8,85

107,15
107,94
314,84
179,92

13,45
4,50

Tarifa 9. Indústries de carrer i ambulant i rodatge cinematogràfic:
a)Rodatge cinematogràfic o de vídeo per dia o fracció i emplaçament
b) Fotografia amb finalitats comercials o publicitàries, per dia o fracció
c) Altres activitats que es puguin autoritzar d’acord amb les disposicions vigents, per dia

934,25
221,80
10,95

Tarifa 10. Utilització privativa de casetes de pescadors:
Per cada caseta al any
Tarifa 11. Instal·lació d’anuncis publicitaris ocupant terrenys de domini públic local per m2 o
fracció de superfície de l’ exposició publicitària al trimestre

133,25
17,47

Tarifa 12.
a)Ocupació via pública amb sacs de materials d'enderroc per dia i saca
b)Ocupació via pública amb contenidors per mes o fracció de mes
Tarifa 13.
Horts urbans ecològics

4,00
42,05
20,00

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 6 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 30 d'octubre de 2017 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2018 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions generals municipals per celebracions, actes
culturals,
esportius, lúdics, socials i anàlegs
Art. 1r. Fonament i naturalesa. D’acord amb el que disposen els articles 15 a 27 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de serveis i instal·lacions generals municipals, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 del text legal esmentat.
Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de serveis i instal·lacions
generals municipals que s’especifiquen en les tarifes que es contenen en l’annex d’aquesta ordenança.
Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança les
persones que es beneficiïn dels serveis o aprofitament de les dependències municipals, a les que es
refereix l’article anterior.
Art. 4t. Quantia. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l’annex corresponent.
Art. 5è. Obligació del pagament. 1. L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
s’inicia en el moment de l’autorització de l’aprofitament.
2.En el supòsit d’anul·lació de la petició, l’interessat haurà d’abonar el 10% del preu que li correspongui
satisfer, sempre que no tingui lloc l’aprofitament.
ANNEX DE TARIFES
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions generals municipals per celebracions, actes
culturals,
esportius, lúdics, socials i anàlegs
Tarifa 1. Per la utilització del Saló de Sessions o d’altres dependències de l’Ajuntament per a
celebracions, actes culturals, esportius, lúdics, socials i anàlegs, inclosos els corresponents serveis:
Per casaments civils:
a) En dies feiners:
(Despatx)

1.- Empadronats al municipi

2.- No empadronats al municipi
b)
En
dissabtes,1.- Empadronats al municipi
diumenges o festius
2.- No empadronats al municipi
(Saló de Plens)




Euros
Gratuït
30,00
Gratuït
100,00

Cerimònia en dissabtes, diumenges o festius al Saló de Plens amb guarniment de la sala,
servei de megafonia i música, neteja, ordenança i auxiliar
Despatx, signatura d’acte en dies laborables
Resta d’actes:
a) En dies feiners:
b) En dissabtes i
dies festius:

1.- Per la primera hora o fracció

Euros
133,70

2.- Per cada hora restant o fracció
1.- Per la primera hora o fracció

44,50
178,40

2.- Per cada hora restant o fracció

62,50

Tarifa 2. Per la utilització privativa dels centres escolars del municipi per a celebracions, actes culturals,
esportius, lúdics, socials i anàlegs, inclosos els corresponents serveis:
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Tarifes en euros/hora
1.- Pistes esportives

Sense llum

21,45

Amb llum
Sense llum

30,00

2.- Patis

Amb llum

112,90
13,45
25,85

3.- Aules
4.- Sales d’actes o gimnàs

66,15

Els interessats hauran de respondre dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència de la
celebració dels actes, previ informe tècnic corresponent.
Tarifa 3. Per la utilització dels locals d’assaig del Centre de producció Cultural i Juvenil Polidor:
TARIFES
SESSIONS de 1 hora i
30 minuts de durada
1 sessió
2 sessions
4 sessions
8 sessions
12 sessions
16 sessions
24 sessions

OCASIONALS
8,45 €
16,90 €
26,40 €
47,55 €
68,65 €
89,85 €
126,80 €

HABITUALS
6,35 €
12,70 €
21,15 €
38,05 €
57,05 €
73,95 €
105,70 €
Dipòsit de fiança 50,00
€ al fer la inscripció

MATINS
(dilluns a divendres de
8:30 a 14:30h)
2,10 €
4,25 €
7,40 €
12,70 €
19,00 €
24,30 €
34,85 €
Dipòsit de fiança 50,00
€ al fer la inscripció (en
cas de ser usuari
habitual)

Pensionistes i estudiants
Escola de Música
Municipal Benet Baïls
6,35 €
12,70 €
19,85 €
35,65 €
51,55 €
67,40 €
95,10 €

Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 5 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 24 de desembre de 1998, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 2011 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2012 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la
generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments
d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació que es prestin, total
o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment
d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d’anàlogues, així com també
les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes
a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de
drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin
serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i
concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als
apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública,
regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els
límits següents:

a)
b)

Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o
entitat, encara que no estiguin liquidats.
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució
sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de
l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i
drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es
refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a)
b)
c)

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La
seva responsabilitat s’estén a la sanció.
Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
en proporció a les seves respectives participacions.
Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les
obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de
les obligacions tributàries fins els límits següents:
a)
b)

Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei
general tributària.
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imponible i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada
en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de càlcul.
a) Base imposable
La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de
telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la participació de la
telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2008 és de 75,5 €/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2006, que és de 12.825.
NH= 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2007: 29.327
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2008 és de 290 €/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imponible.
QB= 1,4% s/ BI
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Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el mercat, incloent-hi
les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2008 és de 132.623,65 €.
c) Imputació per a operador
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els següents:

Telefónica Móviles
Vodafone
Orange

CE
46,2%
29,6%
24,1%

Quota
15.318,03 €/trimestre
9.814,15 €/trimestre
7.990,57 €/trimestre

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant l’ajuntament que el
coeficient real de participació en l’exercici 2007 ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions
trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari.
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques,
mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base
imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin
anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu
hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la
xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació
aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació
pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a
consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa,
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions
propietat de l’empresa.
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis
que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en
la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els
serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés
propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts
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procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a
ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria
primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en
l’apartat 3.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en
l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir
l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les
esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
Article 7è .Període impositiu i acreditament de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització
o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei,
casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten
per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la
llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no
requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest
efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris
que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu
comprendrà l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’article 5 d’aquesta ordenança
hauran de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta part de la quota resultant del que estableix
l’article 5 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
Altres empreses prestadores de serveis de telefonia móvil presentaran la seva declaració en base als
paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en comte el període de prestació efectiva dels serveis durant
l’any 2.008
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança, s’estableix el
règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà
la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la
prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar
aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.
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2. Es podrà presentar la declaració final 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 6.3 d’aquesta Ordenança. La 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 que s'hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat
article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les
xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança.
Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa
utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i
terminis de pagament que s’hi indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació
de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà
l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants
relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu
import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest
Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup
aquesta ordenança.

Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada en

Article 10è. 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
col·laboració 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, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
Article 11è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis
establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i
recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general
tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris
perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article
192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
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Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt,
NH si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres establerts per a
l’exercici 2008.
Disposició addicional segona.
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de
la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 11 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió de 5 de desembre de 2006, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 24 d’octubre de 2007 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2008 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.
Nota: D’aplicació exclusiva a la telefonia mòbil es reprodueix la part resolutiva de la sentència del
Tribunal Suprem (sala del contenciós-administratiu, secció segona) en el recurs de cassació
396/2010 que declara “la nul·litat de l’ultim incís (amb independència de qui sigui el titular de la xarxa) de
l’apartat 2 de l’art. 2; de l’apartat 2 de l’art. 3 en quan s’atribueix la condició de subjecte passiu de la taxa
regulada a les empreses o entitats que no siguin titulars de les xarxes mitjançant les quals s’efectuïin els
subministraments, encara que siguin titulars de drets d’ús, accés o interconexió de les mateixes; i de l’art.
5”
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
Taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
Article 1r. Fonament i naturalesa.
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, els articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del
22 d'octubre, els articles 26 i 27 del Reglament (CE) 882/2004, del 29 d'abril, i l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis
d’inspecció i prevenció sanitària que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu.
Article 2n. Fet imposable.
1.- Constitueix el fet imposable les activitats, tan tècniques com administratives, d’intervenció municipal
en:
A) La realització de controls periòdics sobre les activitats que es desenvolupen en locals i establiments
inclosos en:
- El sector minorista alimentari.
- Bars, bars-restaurants i restaurants.
- Nuclis zoològics (venda d’animals).
- Piscines d’us col·lectiu.
- Transport alimentari i altres activitats anàlegs.
Així mateix, es podran realitzar controls periòdics sanitaris en locals i establiments que, per les seves
instal·lacions, puguin originar-se episodis de legionel·losis.
B) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària d'establiments on s’efectuïn
pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing, tal com es defineix en el Decret 90/2008, del 22
d’abril, on es regulen aquestes pràctiques, així com dels requisits higiènics i sanitaris que han de complir
els establiments que les efectuïn.
2.- L’activitat municipal es concreta, entre d’altres, amb la prestació dels serveis següents:
a) Control sanitari oficial. Aquest inclou, d’acord amb la normativa actual i la comunitària que regula el
control oficial, a més de l’acte d’inspecció de les instal·lacions o dels processos de fabricació o
manipulació, les avaluacions preventives de les condicions sanitàries dels establiments, serveis o
instal·lacions alimentàries, la revisió documental, i qualsevol altra actuació de comprovació d’aspectes
relacionats amb la protecció de la salut de la població.
b) Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució.
c) Comprovació de dades.
d) Tramitació administrativa.
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, General Tributària, a qui es presti el servei, tant si
l’activitat s’inicia d’ofici o per denúncia de ciutadans per causes que poden perjudicar la salut de les
persones. En concret, tenen la condició de subjectes passius els titulars dels establiments on es realitzin
les activitats descrites a l’article 2.1 d’aquesta Ordenança.
Article 4t. Quota tributària
La quota tributària resulta de l’aplicació de la tarifa següent:
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Per cada inspecció sanitària

79,00 EUROS

Article 5è. Meritació
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan es realitzi la inspecció sanitària que constitueix el fet
imposable de la taxa.
Disposició final
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 26 de març de 2012,
començarà a regir el dia 12 de juny de 2012. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses.
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ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 1
Ordenança general reguladora dels preus públics.
Article 1r. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol 1
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, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals, i, supletòriament, per la Llei 8/1989,
de 15 d’abril, i per allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta
ordenança.
Article 2n. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per:
A)La utilització privativa o l’aprofitament del domini públic municipal.
B)La prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de competència municipal
quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a)Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de recepció
obligatòria.
b)Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser prestades o
efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en l’actuació dels particulars o
cap altra manifestació d’autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels anuals s’hagi declarat la
reserva a favor de les entitats locals segons la normativa vigent.
Obligats al pagament
Article 3r. Estan solidàriament obligats al pagament:
a)Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per l’aprofitament especial o la prestació del
servei sempre que no s’esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf 2 de l’article 8.
b)Els qui gaudeixin, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici particular, o
utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer els preus públics, encara que no hagin
demanat la concessió, llicència autorització o prestació corresponents.
Article 4t. No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per a
l’aprofitament inherent dels serveis públics de comunicació que exploten directament i per a tots els que
immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 5è. El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuat i que no hagin estat
autoritzats prèviament o que ultrapassin els límits de l’autorització no comporten la legalització de les
utilitzacions o prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de
l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament
del domini públic
Article 6è. Quan l’autorització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui,
s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a
dipositar-ne prèviament l’import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es
refereix aquest article.
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Naixement de l’obligació
Article 7è. L’obligació de pagar la taxa neix amb l’inici de la prestació dels servei o la pràctica de
l’activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o l’aprofitament especial.
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic o d’efectuar un aprofitament especial,
encara que no hagi estat autoritzat.
Article 8è. L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan, per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei públic, l’activitat administrativa
o el dret a la utilització del domini públic no es presentin o no es practiquin, l’import esmentat es retornarà
a qui ha fet el dipòsit.
Article 9è. Per al pagament de la taxa, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si no s’ha establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de tracte successiu, el
venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si el cobrament s’ha d’efectuar
per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la notificació; en els altres casos, en el
moment del requeriment del pagament.
Concessió o autorització d’aprofitaments especials
Article 10è. 1. Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu el que
està constituït per l’ocupació directa o immediata d’una porció de domini públic, de manera que se’n limiti
o se n’exclogui la utilització per part dels altres interessats), de caràcter continuat o d’un ús que comporti
la transformació o la modificació del domini públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.
Les concessions s’adjudiquen partint del preu de tarifa, mitjançant un concurs segons la normativa del
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat
336/1988, de 17 d’octubre, i la reguladora de la contractació dels ens locals. Amb caràcter supletori hi és
d’aplicació el Reglament de béns de les entitats locals aprovat per RD 1.372/1986, de 12 de juny.
L’atorgament de les concessions correspon al Ple, i hi és preceptiu i indispensable el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de la Corporació quan s’atorgui per més de cinc anys i quan la quantitat
dels béns de domini públic siguin superiors al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
2.Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb una durada inferior
a un any, en el cas que els sol·licitants siguin més d’un, l’atorgament de la corresponent llicència
correspon a l’Alcalde. Per atorgar-lo es parteix del preu de tarifa i cal seguir procediments que, sense
perjudici, de la seva agilitat, garanteixin els principis d’objectivitat, publicitat, i concurrència, com poden ser
el concurs normal, el concurset, la subhasta mitjançant licitacions a la dita, etc.
3.En els altres casos, correspon a l’Alcalde l’atorgament de llicències d’ús o aprofitaments especials de
béns de domini públic pel preu de tarifa.
Gestió de preus públics
Article 11è. L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o l’aportació de les dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei o d’aprofitament i pot, així mateix, fer
les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions,
l’Administració municipal pot efectuar liquidacions per estimació, partint de les dades de què disposi de
l’aplicació dels índex adients.
Article 12è. L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui son subjectes passius
incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les
comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament del preus
acreditats.
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Article 13è. Quan els preus no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’Administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, llurs interessos de demora aplicant el tipus d’interès
legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.
Article 14è. Els deutes per preus públics vençuts i no satisfets seran exigits per l’Ajuntament per via de
constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb l’expedició de la certificació del dèbit corresponent i
la justificació d’haver-se intentat el cobrament o d’haver-se requerit.
Establiment i fixació dels preus públics
Article 15è. L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen a la Comissió de Govern per
delegació del Ple, de conformitat amb l’article 23.2b de la Llei 7/1985, de 2 de abril, i amb l’article 47.1 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.
L’Ajuntament atribueix als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts pel mateix
Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels organismes esmentats, excepte quan els preus no
cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix i en els mateixos termes, amb relació als
consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent en els seus estatuts.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una còpia de la
proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que els preus públics cobreixin el cost del servei.
Llevat que s’indiqui expressament el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l’impost sobre
el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
Article 16è. Els preus que puguin correspondre a la Compañía Telefónica Nacional de España se
substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat amb la disposició
addicional 8ª de la Llei 39/1988, amb relació a la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, el
subsòl o la volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que afectin tota o una part important del veïnat, el seu import consistirà, en tot cas i
sense cap excepció, en l’1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin
anualment les esmentades empreses en el terme municipal.
El pagament d’aquest import és compatible amb l’exigibilitat de taxes o preus públics per a la prestació de
serveis.
Article 17è. En els altres casos d’aprofitaments especials el preu ha de ser igual o superior a la seva
valoració.
Salvat que en l’estudi econòmic corresponent no es justifiqui una altra cosa, es partirà de l’aplicació del
tipus d’interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest valor no ha de
ser necessàriament el que figuri en l’inventari municipal i pot ser el valor cadastral de la zona, el que s’ha
pagat per expropiacions en la mateixa zona, el que es deriva de peritatges de tècnics municipals o
d’agents de la propietat immobiliària, etc., a elecció de l’Administració municipal.
Article 18è. L’import del preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de satisfer,
com a mínim, el cost del servei prestat o l’activitat practicada.
Article 19è. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos públics per sota dels límits previstos en
els dos articles anteriors. Si es tracta de preus públics per la prestació de serveis o la pràctica d’activitats,
cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència
resultant, si existia.
Article 20è. Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i
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aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l’aprofitament, l’època o el moment en què es
produeix, etc.), i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o l’aprofitament.
Article 21è. En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic corresponent
que es pot limitar, en el cas d’aprofitaments especials del sòl de domini públic, a una zonificació del terme
municipal amb els valors corresponents.
Article 22è. No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
A)Proveïment d’aigua en fonts públiques.
B)Enllumenat de vies públiques.
C)Vigilància pública en general.
D)Protecció civil.
E)Neteja de la via pública.
F)Ensenyament en els nivells d’educació preescolar i educació
general bàsica.
Article 23è. Els preus públics podran ser objecte de conveni, que es regirà per les normes contingudes en
la secció 4ª del capítol III de l’Ordenança fiscal general.
Disposició final
Aquesta ordenança, que consta de 23 articles i una disposició final, la va aprovar inicialment el Ple de
l’Ajuntament en sessió del 4 de novembre de 1991, i la última modificació va ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2004 i elevada a definitiva tindrà efectes des de primer de
gener de 2005 i seguirà regint mentre no s’acordi derogar-la o modificar-la.

- 154 -

ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 2
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESPECIAL DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
Objecte del servei
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei de recollida de voluminosos.
Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la seva
prestació o que en resultin especialment beneficiades o afectades per la seva realització.
Quantia
L’import del preu públic ve determinat pel cost dels serveis prestats i activitat realitzada , determinada
sobre la base de la quantitat en volum de residu recollit.
Tarifes
Les tarifes van gravades per l’Impost del Valor Afegit (IVA).
Servei de recollida de voluminosos
A) Servei a particulars, dins de la porteria ....................................Gratuït
B) Servei a particulars dins de qualsevol habitatge de l’immoble:
Voluminosos de 1 a 5 m3
*30 €
Voluminosos de 6 a 10 m3
*60 €
Voluminosos de 11 a 15 m3
*90 €
Per cada fracció de 5 m3 més
*30 € (per fracció)
Exempcions i Bonificacions
Quedaran excloses de pagament les persones majors de 65 anys que visquin soles (es comprovarà en el
padró) i les persones que presentin algun tipus de disminució i que ho demostrin mitjançant el certificat de
disminució de la Generalitat.
Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de la activitat o
en el moment d’utilitzar el servei. Les liquidacions es practicaran en el moment de la prestació del servei o
posteriorment, quan es tracti de la prestació de serveis que hagin beneficiat especialment l’obligat.
Procediment de recaptació
Per al pagament dels preus públics cal atenir-se a allò que disposa l’Ordenança Fiscal General reguladora
dels preus públics, admetent-se la domiciliació en entitats de dipòsits. Transcorreguts els terminis de
pagament voluntari, l’Ajuntament exigirà les quantitats per la via de constrenyiment.
Data de vigència
La present regulació començarà a regir a partir del dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.”

- 155 -

ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 3
PREU PÚBLIC PER A ENSENYAMENTS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Objecte del servei
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació dels ensenyaments musicals a l’Escola Municipal de
Música Benet Bails.
Obligats al pagament
Són obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin la seva prestació.
Quantia
L’import del preu públic bé determinat per les tarifes que a continuació es detallen.
Tarifes
Les tarifes són les següents:
Taxa de matriculació per assignatura i curs
Trimestres: (octubre, gener i abril)
* Iniciació a la música 1
* Iniciació a la música 2
* Iniciació a la música 3
* Llenguatge musical
* Instrument
* Oients a les assignatures teòriques
* Llenguatge musical adults (majors 18 anys)
* Instrument adults (majors de 18 anys)
* Programa Avançat

60,00
92,00
105,00
119,00
119,00
135,00
119,00
140,00
180,00
119,00

* Programa Combo

184,00

Les tarifes estan exemptes de l’impost sobre el valor afegit, d’acord amb l’exempció establerta a l’article
20.1.9º de la llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
Exempcions i Bonificacions
1.- Tots els alumnes amb carnet de família nombrosa o monoparental i/o alguna minusvalidesa
reconeguda com a tal per l’organisme competent tenen una reducció del 50% en les taxes
d’ensenyament, exceptuant-ne els següents casos:
- Ser major de 18 anys
- Matrícula d’alumnes oients
- Proves d’ingrés de Grau Elemental LOGSE
- Proves d’accés al Grau Mitjà LOGSE
2.- Quan tres membres o més de la mateixa família estiguin matriculats a l’escola, sempre que convisquin
en el mateix domicili, tindran una reducció del 50% a les quotes trimestrals.
Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat.
Les liquidacions es practicaran trimestralment
Procediment de recaptació
Per al pagament dels preus públics cal atenir-se a allò que disposa l’Ordenança Fiscal General reguladora
dels preus públics, admetent-se la domiciliació en entitats de dipòsits. Transcorreguts els terminis de
pagament voluntari, l’Ajuntament exigirà les quantitats per la via de constrenyiment.
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Data de vigència
La present regulació començarà a regir a partir del curs escolar 2016-2017 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació.
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ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS NÚM. 4
PREU PÚBLIC PER A L’ESCOLA BRESSOL I ELS ESPAIS FAMILIARS JOSEP MIQUEL CÉSPEDES
Article 1r. Objecte del servei
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del Servei d’Escola Bressol Municipal JM Céspedes, Espai
Nadó i Espai Familiar per a infants fins els tres anys i les seves famílies.
Article 2n. Obligats al pagament
Són obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin la seva prestació.
Article 3r. Quantia
L’import del preu públic bé determinat per les tarifes que a continuació es detallen.
Article 4t. Tarifes:
Tarifa 1 . Escola Bressol

a)
b)
c)
d)

Quota obligatòria mensual per assistència
169,00 €
Quota alimentació mensual 3 àpats (esmorzar, dinar i berenar)
99,00 €
Quota alimentació mensual 2 àpats (esmorzar/dinar o dinar/berenar)
88,00 €
Quota d’alimentació puntual àpat 1 dia
6,80 €
La tarifa de la quota mensual, apartat a), tindrà una bonificació en funció de la renda familiar dels sol·licitants,
d’acord amb el següent barem
Bonificació del 10%: quota de 152,10 €
família 2 membres. Renda anual familiar fins a 12.748,37 €
família 3 membres. Renda anual familiar fins a 16.572,88 €
família 4 membres. Renda anual familiar fins a 19.887,45 €
família 5 membres. Renda anual familiar fins a 22.472,81 €
família 6 membres. Renda anual familiar fins a 24.720,09 €
Bonificació del 5%: quota de 160,56 €
família 2 membres. Renda anual familiar entre 12.748,37 € i 15.935,46 €
família 3 membres. Renda anual familiar entre 16.572,88 € i 20.716,09 €
família 4 membres. Renda anual familiar entre 19.887,45 € i 24.859,31 €
família 5 membres. Renda anual familiar entre 22.472,81 € i 28.091,02 €
família 6 membres. Renda anual familiar entre 24.720,09 € i 31.181,01 €
S'aplicarà un 5% suplementari de reducció en la quota bonificada a les famílies que compleixin un dels
següents requisits:






Família monoparental
Família nombrosa
Infant escolaritzat a l’escola bressol amb dictamen de Necessitat educativa específica (NEE)
Família amb discapacitat del 33% o superior de mare, pare, infant escolaritzat a l’escola
bressol i/o germans de l’infant.

Per sol·licitar una quota bonificada, la documentació a presentar serà la següent:
-

Declaració de la renda de l’últim any presentat (la de l’exercici 2011 pel curs 2012-2013 i la de l’any
immediatament anterior pels següents cursos ) de tots els membres de la unitat familiar
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-

Autorització de comprovació de dades fiscals a l’Agència Tributària per part de l’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs
En els casos de bonificació suplementària: Títol de família monoparental o nombrosa. Certificat de
discapacitat del 33% o superior o dictamen de NEE.
En els casos de no estar obligats a realitzar declaració de la renda, cal lliurar els certificats d’ingressos:
nòmina, pensió, renda mínima, etc.
Tarifa 2. Espais familiars

a)
b)

Espai nadó . 1 Sessió de 2 hores cada setmana
(infants menors d’un any)
Espai familiar. 2 Sessions de 2 hores cada setmana
(infants d’un a tres anys)

20 €/mes
24 €/mes

Article 5è Reduccions
Quan per causes de baixa per malaltia o força major justificada els infants s’absentin de l’escola més de 5
dies hàbils i els hi sigui d’aplicació la tarifa 1 apartats b) o c) la quota d’alimentació a aplicar es calcularà de la
següent manera:
Es dividirà la quota mensual pel número de dies hàbils que tingui el mes i així s’obtindrà el preu diari de l’àpat.
La quantitat resultant es multiplicarà pel número de dies d’assistència de l’infant durant aquell mes a l’escola
bressol i serà la quantitat a abonar en concepte de quota mensual d’alimentació.
La tarifa 1 apartat a) “quota d’assistència obligatòria” s’abonarà íntegrament sense que es pugui reduir en cap
cas.
Article 6è Naixement de l’obligació de pagament
Els imports corresponents a cadascuna de les tipologies de quota seran abonats mensualment per avançat a
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en un sol pagament mitjançant domiciliació bancària.
Quan s’hagués de practicar una reducció de la tarifa 1 apartats b) o c) quota alimentació per absència,
segons el que s’estableix a l’apartat anterior, aquesta s’aplicarà en la mensualitat del mes següent.
Article 7è Procediment de recaptació
Per al pagament dels preus públics cal atenir-se a allò que disposa l’Ordenança Fiscal General reguladora
dels preus públics, admetent-se la domiciliació en entitats de dipòsits. Transcorreguts els terminis de
pagament voluntari, l’Ajuntament exigirà les quantitats per la via de constrenyiment.
Disposició final
La present regulació començarà a regir a partir del curs escolar 2012-2013 i continuarà vigent mentre no
s’acordi la modificació o derogació. (última modificació BOP 23/4/14)
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